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1. INTRODUÇÃO

A madeira, como material de construção, vem sendo usada desde muito 
tempo, sendo um dos materiais estruturais mais antigos empregado pela 
humanidade. A sua resistência e leveza colaboram para o seu uso como 
um material de construção natural. Portanto, essa pesquisa tem como 
objetivo esmiuçar de modo detalhado a madeira como um material 
versátil, renovável e ideológico, além de mostrar a aplicabilidade da 
estrutura de madeira como elemento prioritário da construção com 
relação a arquitetura presente. Através dos estudos, evidenciar os sistemas 
estruturais, explorando e aproveitando ao máximo as suas técnicas 
construtivas. Este trabalho também pretende ampliar o conhecimento 
daqueles que tem uma afinidade e que buscam mais informações ou 
uma base introdutória sobre este importante material, que é a madeira.
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2. A MADEIRA

 2.1. Um breve histórico

Na introdução do livro de autoria de PFEIL (2003), na antiguidade a 
madeira, por ser um material de grande abundância e disponibilidade 
na natureza, provavelmente tenha sido o material de construção mais 
antigo que conhecemos.
É o primeiro material trabalhado pelo homem para se abrigar, depois 
de habitarem as rochas. Os pilares e vigas feitos de madeira foram 
descobertos ainda na pré-história.
Sua utilização na construção varia muito em cada civilização ou sociedade; 
sendo que o clima, o terreno e os tipos de árvores disponíveis mostram-
se fatores preponderantes no desenvolvimento de métodos para o uso 
da madeira. Utilizada nas construções isoladamente ou combinada com 
outros materiais, como a palha, a pedra, o ferro e o barro, a madeira 
se constituiu em uma das matérias-primas mais essenciais na história do 
homem e suas sociedades.
Christoph Affentranger relata que a madeira, por milhares de anos, 
foi um dos materiais construtivos mais populares, ao lado da argila e 
da pedra. Entretanto, os arquitetos, em geral, negligenciaram o uso da 
madeira em favor de construir com outros materiais sintéticos como por 
exemplo, o concreto e o aço.
Talvez, nenhum outro material de construção seja tão precioso à 
humanidade como a madeira. O seu significado e a sua utilização no 
desenvolvimento da civilização não podem ser subestimados. A madeira 
foi vital em todas as esferas da atividade humana, proporcionando fonte 
de energia e, mais tarde, como um material de construção de edifícios. 
Segundo STUNGO (1998) “A madeira é o símbolo para o curso natural 
da vida e para a constância em um mundo sempre em mudança”. Sendo 
também a base para toda a indústria de celulose, papel, tintas, vernizes, 
colas, graxas, esmaltes, ceras, adesivos, óleos e até produtos de limpeza.
A preferência pela madeira desde o início da história da construção 
e seu uso persistente, inclusive em situações adversas, parecem indicar 
que existe uma afinidade especial entre o homem e este material. A 
aplicação da madeira na construção variou com cada civilização.
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Cada clima, terreno e cultura determinaram uma técnica construtiva 
diferente no uso da madeira.
No Oriente, a arquitetura em madeira está associada ao conceito de uma 
construção leve, capaz de resistir aos terremotos. A construção chinesa 
trabalhava com elementos de vigas e pilares com ligações por encaixes. 
Suas construções apresentavam uma grande precisão geométrica. As 
construções em madeira no Japão foram concebidas e inspiradas nas 
técnicas chinesas. Os japoneses eram exímios carpinteiros e aperfeiçoaram 
as técnicas construtivas chinesas Na Europa destacaram-se as construções 
em madeira da Noruega e da Finlândia, onde paredes das casas eram 
construídas com as toras empilhadas na posição horizontal. As paredes 
e a estrutura apresentavam um grande teor massivo, servindo como 
isolamento térmico.
Após a Revolução Industrial, com o surgimento de novos materiais, 
como aço e concreto, ocorreu um declínio das construções em madeira. 
Entretanto, neste período, países como Estados Unidos e Canadá, que 
possuíam grandes reservas de madeira passaram a utilizar casas 
construídas em madeira em escala industrial. Uma grande mudança no 
modo de construir com madeira surgiu no início do século XIX, quando 
se inicia a produção industrial de pregos e as serrarias passam a ser 
acionadas por máquinas a vapor. Em 1852 surgiu a proposta construtiva 
conhecida como Ballon Framing. As construções são leves, onde a 
estrutura da parede é autoportante com pequenos pilaretes distribuídos 
em intervalos de 60 cm. Esta técnica foi modificada no final dos anos 
60 e início dos anos 70, quando jovens arquitetos americanos buscavam 
inovação tecnológica na construção de habitações unifamiliares de baixo 
custo, mas com alto valor arquitetônico. O jovem arquiteto Franky Gehry 
foi considerado um dos percursores desta técnica, que recebe o nome 
de Platform construction. Neste processo não se exige grande destreza 
dos carpinteiros de construções tradicionais. Em 1902 o alemão Friedrich 
Otto Hetzer patenteia o uso de vigas retas em madeira laminada colada 
e em 1906 patenteia os arcos. Durante a segunda guerra, devido às 
restrições do uso do aço, ocorreu um grande desenvolvimento do uso da 
madeira laminada na Europa. Após a Segunda Guerra Mundial ocorreu 
processo de reflorestamento maciço, na Europa, e hoje, a madeira 
de reflorestamento representa um papel econômico importante para 
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países como Alemanha, Suíça, Áustria e Finlândia, que são produtores 
e exportadores de madeira. Entretanto a retomada das construções 
em madeira ocorreu somente, por volta de 1970, quando impulsionada 
por arquitetos renomados como Thomas Herzog da Alemanha, Roland 
Schweitzer e Pierre Lajus na França. Atualmente as construções 
residenciais em madeira representam 10% das construções na França, 
20% na Alemanha e 60% na Finlândia. Em 2001 o governo francês e as 
principais associações de profissionais da construção civil assinaram um 
protocolo em que se comprometem a aumentar em 25% o emprego da 
madeira na indústria da construção civil até 2010. Passando a ocupar 
12,5% do mercado da construção. A madeira contribuirá para reduzir 
em média 7 milhões de toneladas ao ano, a presença de gás carbônico 
na atmosfera. (AFLALO, M. et al., 2005)
Já no Brasil, as terras brasileiras estavam totalmente cobertas por 
florestas e matas, praticamente intocadas, sendo os índios, os únicos 
homens que habitavam esta área. As construções primitivas e rústicas dos 
índios consistem nos primeiros registros da utilização deste material em 
construções em nossa terra. Neste período, era pequena a quantidade 
de árvores derrubadas, bem como a área onde acontecia a derrubada, 
o suficiente para as aldeias se instalarem e cultivarem a terra. A madeira 
extraída, além de ser utilizada nas edificações, também se destinava à 
fabricação dos meios de transportes, de tintas, canoas, vigas, pilares, 
armas de caça, instrumentos musicais, instrumentos de trabalho, entre 
outros. Todos esses instrumentos puderam ser produzidos devido à 
grande variedade de espécies arbóreas. A ocupação territorial e as 
consequências da exploração da madeira somente se modificaram, e 
drasticamente, a partir da fixação portuguesa. A extração da madeira 
era atividade econômica altamente lucrativo, se tornando o principal 
produto de exportação. Além do valor econômico da madeira para 
exportação, o europeu já estabilizado transformava o meio trabalhando 
a madeira. A arquitetura era fundamentalmente sobre a madeira e 
as técnicas construtivas se desenvolveram sob a mescla das culturas 
europeia e indígena local. As construções apontavam para a fusão bem 
adaptada entre a tecnologia e aparelhagem europeias e a matéria-
prima e as características locais. As formas utilizadas nas construções 
eram praticamente europeias, porém as técnicas construtivas em madeira, 
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e o vasto conhecimento das possibilidades do material, também eram 
indígenas. A metrópole inseriu seus utensílios de trabalho, seu formato 
de cidade, mas manteve o material e a técnica locais. Esse quadro 
manteve-se praticamente inalterado no primeiro período de ocupação 
colonial, vindo a modificar-se substancialmente a partir do século XIX, 
com as políticas de incentivo à imigração. A grande diversidade cultural 
e étnica inserida no país determinou rica diversificação e evolução das 
técnicas construtivas e na exploração da madeira. A madeira deixou 
por um bom tempo de ser utilizada nas construções para ser queimada 
nas embarcações que passavam pelo litoral brasileiro. Na arquitetura 
ficou rebaixada à estrutura, e as casas tendo o adobe e a taipa como 
revestimento, e outras diferentes técnicas e materiais de construção. 
Tendo em vista que a madeira esteve sempre muito relacionada com 
a colonização, que o nome do país se deu por causa da madeira que 
produzia os pigmentos vermelhos exportados para o mundo, o Pau-Brasil.
 
	 2.2.	 Classificações	das	madeiras	

São obtidas de troncos de árvores as madeiras utilizadas nas construções. 
Podendo caracterizar duas principais categorias de madeiras:
Madeiras duras – oriundas de árvores frondosas e de lento crescimento, 
geralmente perdem suas folhas no outono. Composta por mais tipos 
de células e poros que transportam os líquidos, consequentemente é 
mais suscetível a manchas. As sementes de árvores de madeira dura 
são angiospermas, isto é, são envolvidas por uma casca resistente. As 
árvores que produzem madeira dura tendem a ter folhas maiores e 
mais planas, como nogueiras, peroba, ipê, faias, aroeira, carvalho, até 
mesmo o eucalipto; as madeiras duras de melhor qualidade são também 
conhecidas como madeiras de lei.
Madeiras macias – oriundas em geral das árvores coníferas, que podem 
ser identificadas por suas pinhas e suas folhas em forma de agulhas 
ou escamas e mantêm suas folhas verdes todo o ano. Composta por 
menos tipos de células e poros, porém algumas delas tendem a ser mais 
alongadas e são conhecidas como traqueídeos e consequentemente a 
madeira macia tende a ter mais resistência a manchas. As sementes 
de árvores de madeira macia são agrupadas em forma de cones e 
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são gimnospermas e, por isso, não possuem um revestimento. Seu 
crescimento é mais rápido, como o pinheiro-do-paraná e pinheiro-bravo, 
ou pinheirinhos, pinheiros europeus, norte-americanos, sequoias, etc.
Essas categorias diferenciam-se não propriamente pela sua resistência, 
mas sim pela estrutura celular dos troncos. Algumas árvores frondosas 
geram madeiras menos resistentes que o pinho, como por exemplo a 
balsa.
 
 2.3.	 Perspectivas	fundamentais

A madeira tem perdido espaço para vários outros materiais. E diversos 
desses materiais tentam até mesmo se aproximar dos aspectos estéticos da 
madeira. Conforme apontada na pesquisa “Especificações de Madeira 
nos Escritórios de Arquitetura”1, a falta de informações disponíveis no 
mercado é um dos motivos de grande parte dos escritórios de arquitetura 
não utilizarem esse material. Muitos dos entrevistados apontam também 
que, seu maior motivo de negligenciar esse uso, são os custos envolvidos, e 
que vários outros materiais tem um custo-benefício mais favorável que a 
madeira propriamente dita. Porém, essa não deve ser o único e absoluto 
impedimento diante de tantas perspectivas benéficas que a madeira 
oferece, por exemplo o aspecto ecológico. Um apelo sustentável, que 
faz parte dessa mudança cultural.
Pois a madeira é um material renovável, o único material estrutural que 
pode ser plantado, utilizando apenas a matéria prima de gás carbono 
(CO2), água e a luz solar. Com a energia de produção muito baixa, 
pois a produção se resume basicamente no consumo de energia solar. 
Comparada a energia usada no processamento e no transporte, é 
extremamente baixa em relação à energia necessária para produzir 
o cimento, aço e alumínio. Muitos materiais emitem CO2, mas o cimento 
é um grande contribuidor para o efeito estufa, segundo a Secretaria 
do Meio Ambiente. “Para a produção do cimento, há o processo de 
descarbonatação do calcário, que responde pela emissão de 6% de 
CO2, no mundo todo.” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2014, 
p. 58). A madeira retém o CO2 da atmosfera e o transforma como

1 Pesquisa publicada em 2015 pelo WWF-Brasil e pela Associação Brasileira 
dos Escritórios de Arquitetura (Asbea).  
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sendo ela mesma. Portanto, utilizá-lo como um material estrutural, faz 
com que esse CO2 retirado na atmosfera continue retido na madeira 
durante toda a vida útil da estrutura.
Com a fotossíntese, a madeira gera celulose e oxigênio puro. Durante 
o processamento da madeira, gera-se o pó de serra e o cavaco como 
resíduos, que, é geralmente aproveitado como um produto suplementar 
ou então como fonte de energia para as próprias serrarias de produção. 
Sendo então um material que agride menos o meio ambiente.
O Brasil é um país com grande potencial para se produzir madeira, 
já que praticamente quase todo o seu território pode ser cultivado. Em 
quase todas as cidades do Brasil são possíveis de se encontrar serrarias 
com desdobro. E mesmo desconsiderando a possibilidade de se usar a 
madeira da própria região local, a madeira também diminui o preço do 
transporte, por ter uma relação de resistência e peso bastante vantajoso, 
possibilitando uma maior eficiência de transporte e resultado estrutural.
Segundo o engenheiro Alan Dias (2008), se bem colocada, a madeira 
representa economias duradouras. Por exemplo, a vantagem está na 
construção, seca (que consiste em construir com madeira e/ou aço), pois 
é bem mais rápido ao comparado com a construção úmida (construir 
com concreto e água). Com o tempo de existência do canteiro de obras 
reduzido, faz com que os encargos financeiros também caiam. Os 
trabalhos de fundação também ficam mais baratos, ao saber que a 
estrutura portante em madeira representa ao menos 20% a mais de 
leveza do que uma estrutura feira de alvenaria, em terrenos menos 
portantes.
Por outro lado, a madeira pode trazer economia no uso, já que é um 
material de qualidades térmicas. A casa de madeira, pode permitir uma 
economia de 20% (ou

 mais) no aquecimento, pois é naturalmente mais isolada do que uma 
casa feita de alvenaria convencional. E também diminuir as despesas de 
manutenção, se respeitada a aplicação de inseticidas e fungicidas, e a 
proteção e tratamento. Respeitando também as técnicas de construção 
em madeira para a resistência à umidade. Assim, limitando as despesas 
apenas nas renovações das pinturas ou veladuras externas.
Com todo o seu histórico comprovado através dos séculos, a perenidade 
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da madeira é indiscutível. Muitas das arquiteturas em madeira 
representam singularidade, sendo modelos únicos, com características 
particulares. O que lhes oferecem uma cotação elevada e esteticamente 
representando um valor agregado bastante forte. Podendo ser uma bela 
herança, e sua durabilidade pode atravessar os séculos, possibilitando 
não sofrer reduções na sua estimativa de valor, facilitando sua futura 
revenda. Outra vantagem particular que a casa de madeira oferece, é 
a facilidade em poder alterar sua arquitetura, como retirar divisórias, 
alterar revestimentos, mudar, ampliar, etc.
Sem contar no aspecto da segurança, a madeira resiste muito mais ao 
fogo do que os outros materiais. Ao contrário das crenças popularmente 
difundidas, a madeira pode sim, oferecer uma excelente resistência ao 
fogo. Capaz de manter suas propriedades mecânicas por um tempo 
maior que o alumínio, concreto ou o aço.

Figura 1 – Seção transversal da viga de madeira carbonizada

Fonte: https://madeiraestrutural.wordpress.com/2009/07/13/a-madeira-um-ma-
terial-resistente-ao-fogo/ (Acesso em 15 nov. 2018)

O engenheiro Alan Dias enfatiza que a baixa condutividade térmica, 
que pode chegar a 12 (doze) vezes menor, comparado ao concreto, 250 
(duzentos e cinquenta) vezes menor a do aço, e 1.500 (mil e quinhentos) 
vezes menor que a do alumínio, ajuda em uma garantia efetiva adicional 
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na evacuação dos ambientes atingidos pelo fogo. E que na superfície da 
madeira, durante a combustão, é formada uma camada carbonizada, 
que é 8 (oito) vezes mais isolante que a madeira natural. Outra margem 
de segurança adicional que a madeira apresenta são os sons (estalos) 
fortes, emitidos antes de atingirem seus pontos de ruptura, funcionando 
como um sinal de alerta.
Analisando a imagem abaixo podemos ver a viga de madeira exposta 
após um grave incêndio que teve sua seção reduzida, mas não o suficiente 
de excluir a sua capacidade de suportar seu próprio peso além do peso 
extra do desmoronamento das vigas metálicas.

Figura 2 – Estrutura exposta à um grave incêndio

Fonte: https://madeiraestrutural.wordpress.com/2009/07/13/a-madeira-um-ma-
terial-resistente-ao-fogo/ (Acesso em 15 nov. 2018)

Um dos aparentes paradoxos da madeira é o de ter uma altíssima 
resistência ao fogo, sendo um material inflamável. Entretanto, sua 
combustão é muito lenta, regular, e tem o desempenho altamente 
previsível.
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3. SISTEMAS ESTRUTURAIS

	 3.1.	 Os	tipos	de	madeiras	de	construção

Segundo PFEIL (2003), podemos classificar as madeiras utilizadas 
nas construções em duas categorias: madeiras maciças e madeira 
industrializadas.
A madeira maciça consiste-se na madeira bruta ou roliça, que é utilizada 
em forma de tronco, servindo para escoramentos, postes, estacas, 
colunas e tantas outras. Na madeira falquejada, usadas em cortinas 
cravadas, pontes, estacas, etc. tem as faces laterais cortadas com 
machado, formando seções quadradas ou retangulares. E na madeira 
serrada, mais popular como produto estrutural de madeira. Para que as 
dimensões sejam padronizadas para o comércio, o tronco é cortado nas 
serrarias, passando depois por um período de secagem.
As madeiras industrializadas são madeiras de reflorestamento (MEIRELLES, 
2013, p. 57) e consistem na madeira compensada, um produto antigo 
formada pela colagem de lâminas finas, com as direções das fibras 
alternadas ortogonalmente. Na madeira laminada e colada, um produto 
estrutural de madeira, muito importante nos países da Europa e América 
do Norte. E na madeira recomposta, que são resíduos de madeira em 
flocos, lamelas ou partículas e é encontrada produtos na forma de placas 
e lâminas.

  3.1.1.	Madeiras	maciças

A utilização da madeira maciça no Brasil para funções estruturais, 
classifica-se em madeiras nativas e madeiras exóticas. De modo 
genérico, as espécies nativas possuem densidade maior do que as 
exóticas, consequentemente, são menos suscetíveis a ataques de pragas 
e possuem maior resistência mecânica. Já as espécies exóticas mais 
usadas, apresentam menor resistência mecânica e são mais suscetíveis 
a pragas. Por essas características, que reduz consideravelmente seu 
valor de produção, as madeiras nativas são mais utilizadas para funções 
estruturais.
Geralmente, não se ultrapassa o vão de 6 (seis) metros em peças maciças 
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únicas (vigas e espigões). Para vencer um vão maior, geralmente se utiliza 
sistemas de diversas peças, tais como, treliças e tesouras. Por conta de 
suas propriedades naturais, como os nós, irregularidades nas fibras 
e possíveis buracos, seu dimensionamento e coeficiente de segurança 
são bastante altos. Algumas espécies de madeira nativas usadas são, 
Massaranduba, Camaru, Ipê, Jatobá e Sucupira.

Figura 3 – Madeira roliça

Fonte: http://medeirosreflorestamento.com.br/produtos/ (Acesso em 15 nov. 2018)

Em construções provisórias como escoramentos de lajes (pontaletes) e 
construções de andaimes, a madeira roliça é a mais utilizada. Os roliços 
mais usados no Brasil são o Pinho-do-Paraná e os Eucaliptos. Para o 
melhor aproveitamento da madeira, a árvore deve ser abatida com 
o menor teor de umidade possível, por isso, se dá a preferência de se 
abater na época da seca (a umidade nos troncos das árvores varia 
muito com as espécies e a época do ano). Em seguida, retira-se a casca, 
deixando o tronco secar em um lugar arejado e sem a incidência direta 
dos raios solares. Em alguns casos a casca sequer é retirada.
As madeiras roliças que não passam por esse processo ou não passam 
por um longo tempo de secagem, podem ter probabilidades de retrações 
transversais que provocam rachaduras nas extremidades. E, em geral, 

Fabio Shin.indd   20 27/11/2018   02:01:21



21

os contraventamentos feitos com madeira verde aparafusadas, resultam 
na inoperância da madeira, por causa da fissuração das extremidades. 
É recomendado revestir as seções de corte com alcatrão ou algum 
outro tipo de impermeabilizante, para amenizar esse efeito. A madeira 
roliça ainda assim é considerada um produto com o menor grau de 
processamento.
Segundo ZENID (2009), também pode se enquadrar nesse tipo de 
produto, a madeira roliça derivada dos postes de distribuição de 
energia elétrica, normalmente tratados com produtos para preservação 
da madeira, que é usada em estruturas de edificações, assim como a 
madeira roliça usada na pré-fabricação das chamadas log homes1.

  A madeira roliça na região centro-sul do país é proveniente de
  reflorestamentos, principalmente daqueles realizados com as diversas
  espécies de eucalipto (Eucalyptus spp.).
  Madeiras nativas na forma roliça são empregadas somente nas
  regiões produtoras, como na Amazônia, onde se destaca a acariquara
  (Minquartia guianensis), pela sua resistência mecânica e alta
  durabilidade natural. 
  ZENID, 2009, p. 23.

Figura 4 – Madeira falquejada

1 Casas típicas feitas de toras que não foram processadas em serraria conven-
cional.

Fonte: http://www.imperiumbrasil.com.br/popup-vigas.htm (Acesso em 15 nov. 
2018)
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A madeira falquejada, que tem seu tronco cortado por machado, está 
vinculada e depende do diâmetro dos troncos. Podendo obter seções 
maciças falquejadas de grandes dimensões, podendo variar de 30 cm 
por 30 cm à 60 cm por 60 cm. Para se evitar a perda de madeira que 
é cortada, a seção quadrada é a mais apropriada, porém a seção 
retangular é mais resistente.

Figura 5 – Madeira serrada

Fonte http://fvdearaujo.com.br/serrados.php (Acesso em 15 nov. 2018)

Além dos defeitos provenientes de fabricação, a madeira serrada 
apresenta limitações geométricas, tanto em termos de dimensões da 
seção transversal quanto de comprimento. Para aumentar o uso da 
madeira em construções, vários outros produtos foram desenvolvidos na 
Europa e na América do Norte, com o objetivo de produzir painéis e 
peças de grandes dimensões.
A madeira serrada é empreendida em unidades industriais – serrarias 
– onde as toras são geradas mecanicamente, transformando a peça 
cilíndrica em peças menores quadrangulares ou retangulares.
Antes de usar a madeira serrada nas construções, deve decorrer por um 
período de secagem, para diminuir sua umidade. O método mais eficaz 
de secagem constitui em empilhar e intercalar as peças com apoios ou 
separadores, para que haja uma circulação livre do ar em todas as 
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faces. Protegendo sempre as peças de intempéries climáticas.
As madeiras serradas são comercializadas em seções padronizadas, 
com bitolas nominais nas unidades de centímetros ou em polegadas. As 
seções transversais devem ter dimensões mínimas de peças usadas em 
estruturas, para evitar a flexibilidade exagerada e ela fendilhar. As 
dimensões mínimas adotadas pela Norma Brasileira (NBR) aprovada 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 7190 
identifica-se na Tabela 1.

Tabela 1. Espessuras e áreas mínimas construtivas de seções retangulares
Espessura mínima

(cm)

Área mínima

(cm²)

Seção mínima de me-
nor espessura

(cm x cm)
Peças principais

Seções simples

5 50 5 x 10

Peças componentes

Seções múltiplas

2,5 35 2,5 x 14

Peças secundárias

Seções simples

2,5 18 2,5 x 7,5

Peças componentes

Seção múltiplas

1,8 18 1,8 x 10

 
Fonte: NBR 7190 (1997)

Figura 6 – Madeiras maciças

 Madeira bruta ou roliça   Madeira falquejada   Madeira serrada

Empregada na forma de 
troncos. Serve para estacas, 
escoramentos, postes, etc.;

Apresenta as faces laterais 
aparadas a golpes de 

machado, sendo utilizada em 
estacas, cortinas cravadas, 

pontes, etc,;

É o produto mais comum. 
O tronco é desdobrado 

nas serrarias em dimensões 
padronizadas para o comércio. 

Passa por um processo de 
secagem.

Fonte: http://estacio.webaula.com.br/cursos/gon854/aula1.html (Acesso em 15 
nov. 2018)
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  3.1.2.	Madeiras	industrializadas

A madeira compensada é constituída de no mínimo 3 (três) lâminas, 
sendo capaz de ter 5 (cinco) ou mais lâminas, porém sempre em números 
ímpares, alternando as direções e os sentidos das fibras em ângulos 
perpendiculares. 

Figura 7 – Madeiras compensada

Fonte: https://www.madeiramix.com.br/chapas/compensado-naval-30-mm-
-2-20-x-1-60-m.html (Acesso em 15 nov. 2018)

Com camadas em direções perpendiculares, adquire-se um material com 
as mesmas propriedades físicas, garantindo então benefícios sobre a 
madeira maciça, como a retração e o inchamento. Algumas vantagens 
são; poder fabricar o material em folhas grandes, limitando seus defeitos; 
maior resistência na direção normal às fibras; reduzir o trincamento ao 
cravar os pregos; e permitir a aplicação da resistência da madeira mais 
flexível nas camadas internas e externar, mais conveniente em certas 
aplicações. Porém, sua maior desvantagem é o preço mais salgado.
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Figura 8 – Madeiras laminada colada

Fonte: https://ravprojects.com.br/SITE/madeira-laminada-colada-mlc-em-

estruturas/ (Acesso em 16 nov. 2018)

Concebida no início do século XX na Alemanha, tendo grande aceitação 
na Europa (CALLIA, 1958, p. 8) e mais tarde se popularizaram nos 
Estados Unidos, juntamente com a industrialização das madeiras e das 
colas. A madeira laminada e colada (MLC) é um produto estrutural feito 
por junção de lâminas de madeira selecionada, coladas com adesivo 
sob pressão, com as fibras das lâminas dispostas em direções paralelas. 
Variando as espessuras das laminas de 1,5 centímetros a 3,0 centímetros. 
Podendo até chegar a 5,0 centímetros, porém não muito convencional. É 
um produto mais homogêneo comparado a madeira serrada, pois não 
há a presença de nós indesejáveis, permitindo a criação de grande 
peças e comprimentos maiores, emendando as extremidades das lâminas 
com cola para formar essas grandes peças. Segundo (CALLIA, 1958, p. 
13) as etapas fundamentais para fabricação da madeira laminada e 
colada são:
• Secagem das lâminas
• Preparo das lâminas
• Execução de juntar de emendas
• Colagem
• Acabamento e tratamento preservativo e ignífugo.
Para garantir as características de resistência e durabilidade, os 
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produtos estruturais industrializados de madeira laminada e colada são 
fabricados sob rigorosos padrões de controle de qualidade. 
Podendo obter vantagens em relação à madeira maciça, como o melhor 
controle de umidade das lâminas, reduzindo defeitos oriundos de 
secagem irregular; melhor controle de seleção das lâminas em relação 
ao posicionamento de tensões maiores; menor número de ligações, se 
forem previstos para grandes dimensões; melhor aproveitamento das 
peças, por não se limitar pelas dimensões e geometria do tronco das 
árvores; construção de peças com raio de curvatura reduzido, variando 
até mesmo em planos diferente; maior capacidade de vencer grandes 
vãos; 
Industrializados na construção civil na década de 1970 (LAM, 2001.), os 
microlaminados são produtos à base de finas lâminas de madeira de 1 
a 5 mm de espessura, bastante usados na fabricação de vigas e painéis 
com as fibras em direções paralelas. O LVL (Laminated Veneer Lumber 
– madeira microlaminada e colada) é produzido a partir de lâminas 
sobrepostas com as fibras em direção do comprimento e coladas com as 
juntas defasadas. Utilizando técnicas especiais para colagem, pode-se 
obter produtos com até 20 (vinte) metros de comprimento, para vigas ou 
chapas, e com diversas espessuras, entre 2 (dois) e 20 (vinte) centímetros. 
Podemos ver na Figura 9 as seções retangulares da madeira serrada, 
a laminada colada e a microlaminada. Em relação à redistribuição e 
à minimização da margem de defeito, o microlaminado demonstra ser 
um material mais homogêneo e tende a ser mais resistente do que a 
madeira serrada e a madeira laminada colada tradicional. Podendo 
também utilizar árvores de pequeno diâmetro em sua fabricação, pois 
obtém-se lâminas por corte rotatório do troco, tendo então um maior 
proveito.
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Fonte: PFEIL, Walter. Estruturas de madeira. 6. Ed. Rio de Janeiro, 2003. (Adaptação 
feita pelo autor)

Já os produtos de madeira recomposta podem ser obtidos em formas 
de placas, desenvolvidos a partir de resíduos da madeira serrada e 
compensada, transformados em flocos e partículas, colados sob pressão. 
Geralmente não são consideradas como um material estrutural, por 
obter baixa resistência e durabilidade. Resultando então, no grande 
uso na indústria de móveis. Já o produto conhecido como OSB (Oriented 
Strand Board) é bastante popular na Europa e na América do Norte, no 
uso estrutural, revestimentos de piso e cobertura.

Figura 10 – Madeiras industrializadas

  Madeira compensada      Madeira laminada e colada Madeira recomposta 

É a mais antiga, consistindo de 
uma colagem de finas chapas, 

com as direções ortogonais 
entre si;

Bastante utilizada para fins 
estruturais por sua capacidade 

resistente e seu apelo 
arquitetônico. Consiste em 

uma madeira selecionada e 
cortada em lâminas, coladas 

sobre pressão, formando vigas 
de formatos variados;

Tem por composição resíduos 
de madeira em flocos, 

lamelas ou mesmo partículas, 
fornecidos em lâminas muito 

finas.

Fonte: http://estacio.webaula.com.br/cursos/gon854/aula1.html (Acesso em 15 
nov. 2018)

Figura 9 – Seções das madeiras

         Madeira serrada     Laminada colada       Microlaminada
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 3.2. Sistemas estruturais

As estruturas e os sistemas estão intrinsicamente ligados, sem estrutura 
não há sistema. Engel deixa explícito que as estruturas na natureza e 
na técnica servem essencialmente ao propósito de sustentar a forma 
física. A preservação da forma é um pré-requisito para a atuação do 
sistema: motor/casa/árvore/homem (ENGEL, 2002, p. 30). Assim como 
as estruturas e construções também estão diretamente relacionados. “A 
função do sistema técnico-social ‘construção’ apoia-se basicamente na 
existência de um espaço definido. O espaço é definido pelo que ele 
inclui. O autor do que abrange o espaço é a estrutura.”. (ENGEL, 2002, 
p. 30)
As estruturas são dispositivos para compelir e guiar as forças. Engel 
caracteriza as forças e determina 4 (quatro) condições específicas para 
cada construção. São elas:
1. Peso e cargas vivas (utilitárias) da construção
2. Tipo de utilização da construção (consequências do uso)
3. Propriedades e articulações do material construído
4. Influências e condições do terreno e seu entorno
Guiadas sobre operação de forças o projeto de estruturas permeiam 
dois conceitos; as forças que “fluem” através da estrutura e são aliviadas 
na terra, e as forças que “permanecem fixas” em equilíbrio através de 
forças opostas e são estáticas.
Temas mais complexos se tornam mais compreensíveis quando classificamos 
a sistemática de seus conteúdos. A sistemática de um tema é prudente se 
derivada da pura essência do próprio tema.
A essência da estrutura é sua função, a redistribuição de forças (ENGEL, 
2002, p. 39). Podemos constatar 4 (quatro) mecanismos diferentes na 
redistribuição de forças atuantes através da substância natural e técnica. 
São elas:
1. Ajustamento de forças   ação da Forma
2. Separação de forças ação Vetorial
3. Confinamento de forças     ação de Seção Cruzada
4. Dispersão de forças      ação da Superfície
Classificando a ação da Forma com os protótipos em arco funicular, cabo 
de suspensão, anel circular e balão, trabalham as forças de compressão 
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ou tensão, com características de linha de empuxo, catenária e círculo. 
Gerando a mecânica de redistribuição de forças como forma-ativa.
A ação do Vetor com os protótipos em treliça triangular e viga entreliçada, 
trabalham as forças de compressão e tensão, com característica de 
triangulação. Gerando a
mecânica de redistribuição de vetor-ativo.
A ação de Seção Cruzada com os protótipos em viga, pórtico e laje 
plana, trabalham as seções de forças flexionadas, com características 
de perfil de seção. Gerando a mecânica de redistribuição de seção-
ativa.
A ação da Superfície com os protótipos da placa, placa dobrada e casca 
cilíndrica, trabalha a força de tensões de membrana, com características 
de forma módulo. Gerando a superfície-ativa.
Ilustrando todos esses sistemas na Figura 11.

Figura 11 – Classificação dos sistemas estruturais na construção
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Fonte: ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. 2. Ed. Barcelona, 2002. (Adaptação 
feita pelo autor)

  3.2.1. Forma–Ativa

Os sistemas estruturais de forma-ativa são definidos por Engel como 
“sistemas flexíveis, de material não rígido, nos quais a redistribuição de 
forças é efetuada por um desenho de forma particular e caracterizada 
pela estabilização da forma.”. (ENGEL, 2002, p. 41). Um material 
flexível, formado de modo definido e suportado por extremidades fixas, 
podendo cobrir um vão e suportar sua própria carga.
A coluna vertical e o cabo de suspensão vertical, são antecessores e 
protótipos dos sistemas estruturais de forma-ativa. Eles transmitem 
as cargas somente através de esforços normais simples, através de 
compressão e tração.
A forma ideal de um arco para uma certa condição de carga é a linha de 
tração funicular, e invertendo o cabo de suspensão para cima, obtemos 
essa forma correspondente a esta mesma carga.
A característica dos sistemas estruturais de forma-ativa é desviar as forças 
externas por meio de compressão (arco) e tração (cabo de suspensão), 
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Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/623433/bodegas-protos-richard-rogers-
-mais-alonso-y-balaguer (Acesso em 16 nov. 2018)

chamados de esforços normais simples. Coincidindo precisamente com 
o fluxo dos esforços, esses sistemas estruturais são a trajetória natural 
das forças em questão. Por causa disso se tornam os mecanismos mais 
convenientes para cobrir grandes vãos e formar espaços mais amplos.
Ainda de acordo com Engel, em virtude apenas dos esforços por simples 
compressão ou tração o arco e o cabo de suspensão, são, no que se refere 
à relação peso/vão, os sistemas mais econômicos para cobrir um espaço. 
Visto então que os sistemas estruturais de forma-ativa desferem a carga 
na direção da resultante, são então, efetivamente, suportes lineares. 
Isso é aplicado também às redes de cabos, cúpulas ou membranas, que 
em virtude da ausência do mecanismo de cisalhamento, as cargas são 
dispersadas em mais de um eixo. Podendo também condensar esses 
elementos estruturais para formar estruturas de superfície. Já que as 
características desses sistemas são mantidas as condições de esforços 
simples, eles também estão sujeitos às regras da linha de tração e da 
linha de pressão funicular.
Uma das qualidades da forma-ativa é que podem ser produzidas em 
todos os outros sistemas estruturais. Sobretudo nos sistemas estruturais 
de superfície-ativa, onde estabelecem um elemento fundamental para o 
funcionamento do mecanismo portante. Um dos pré-requisitos primordiais 
para o arquiteto ou engenheiro interessado no desenho estrutural, para 
se projetar qualquer sistema estrutural é o conhecimento das leis da 
redistribuição de forças em forma-ativa.
Alguns protótipos são:

Figura 12 – Bodegas Protos
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Projeto de novas instalações das Bodegas Protos, dos arquitetos Richard 
Rogers e Alonso y Balaguer. Localizado em Peñafiel na Espanha e 
concluído em 2008. 

Figura 13 – Bodegas Protos

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/623433/bodegas-protos-richard-rogers-
-mais-alonso-y-balaguer (Acesso em 16 nov. 2018)

Fonte: http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/comportamento/expansao-do-
-shopping-iguatemi-fortaleza-ganha-premio-nacional/ (Acesso em 16 nov. 2018)

Um sistema estrutural de grande vão com dois arcos biarticulados de 
fundação com estrutura de teto curvo, formando uma curva funicular 
(catenária).

 Figura 14 – Shopping Iguatemi Fortaleza
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E o projeto inaugurado em 2015 para a nova expansão e revitalização 
do Shopping Iguatemi Fortaleza no Ceará, vencedor do Prêmio Abrasce 
2015. Projetada pelo escritório de arquitetura norte americano La 
Guarda Low Architects a estrutura é caracterizada por uma retícula 
abobadada, formando uma malha.

  3.2.2. Vetor–Ativo

Segundo Engel, os elementos estruturais menores, maciços e retilíneos, isto 
é, peças lineares, são componentes que, devido à sua seção pequena em 
comparação com seu comprimento, e que podem ser transmitidos forças 
e esforços normais como a tração e/ou compressão, apenas nessas 
direções, o comprimento. 
A triangulação é uma característica dos sistemas estruturais de vetor-ativo, 
que é a montagem triangular das peças em linha reta. Esses sistemas são 
multicompostos, e efetuam a redistribuição das forças, na qual quando 
são expostas às forças externas são divididas e redirecionadas por no 
mínimo duas peças, mantendo os vetores em equilíbrio por contraforças 
apropriadas, repousando sobre a ação combinada do tensor individual 
e peças compressíveis.

  Uma vez que a composição e decomposição de forças é basicamente 
  o centro de qualquer transformação físico-mecânica e, 
  consequentemente, a essência do projeto de qualquer mecanismo
  resistente, as bases do mecanismo de vetor-ativo referem-se não
  somente aos sistemas de treliças, mas também a qualquer outra
  criação de forma que tente mudar a direção das forças com o fim de
  criar um espaço aberto.
  ENGEL, 2002, p. 116.

O sistema vetor-ativo proporciona uma versatilidade, então a mudança 
de direção das forças e a distribuição de cargas por mecanismo vetorial 
não precisa ser necessariamente em apenas um único plano e nem 
apenas um único eixo. Possibilitando efetuar tanto curvas planas quanto 
em direções tridimensionais.
Podendo aplicar o mecanismo de redistribuição de forças dos sistemas 
de vetor-ativo também em outros tipos de sistemas estruturais. Tais como 
os pórticos, cascas e arcos, que também podem ser projetadas como um 
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sistema de treliças.
Levando em conta a eficiência das composições de vetor-ativo com 
relação às condições de carga variável, se forem elaboradas por 
elementos pequenos e lineares, podem muito bem serem adequados 
para sistemas estruturais de forma vertical, como os arranha-céus.
Devido a sua diversidade e possibilidades ilimitadas, esse sistema 
estrutural pode ser adequado às cidades dinâmicas do futuro, não 
apenas para projetar arranha-céus, mas também para planejar 
estruturas tridimensionais em escala urbana.

Figura 15 – Tesoura em madeira

Fonte: http://estruturasdemadeira.blogspot.com/2010/06/tesoura-em-madeira-
-com-30m-de-vao-livre.html (Acesso em 16 nov. 2018)

Projeto desenvolvido pelo Eng. Alan Dias em Cubatão, São Paulo. Um 
sistema de corda de topo, treliças planas que vencem grandes vãos. 
Onde somente nos pontos de apoio, o perfil da tesoura aproxima-se da 
linha de empuxo funicular.
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  3.2.3.	Seção–Ativa

O sistema de seção-ativa são os elementos retos, lineares e fixos em 
seu comprimento, constituindo meios geométricos para estabelecer 
planos e relações tridimensionais por sua posição no espaço. O espaço 
tridimensional geométrico, como o comprimento, altura e largura, é 
definido a partir dos elementos lineares. Se formados por materiais mais 
resistentes, conseguem efetuar funções estruturais, possibilitando o uso 
de barras, tanto para a compressão quanto a tração, e se submetidas a 
flexão, podem ser usados como vigas.
Engel aponta que o protótipo de sistemas estruturais de seção-ativa 
é a viga simplesmente apoiada em suas extremidades. Sendo ela o 
elemento estrutural mais usado na construção de edifícios, por causa de 
sua grande capacidade de poder transferir as suas cargas lateralmente 
e ainda se manter no sentido horizontal, o que o torna muito adequado 
para os fechamentos tridimensionais do espaço.

  Por meio de conexões rígidas, vigas e colunas separadas podem 
  ser combinadas para formar um sistema coesivo de múltiplos 
  omponentes, no qual cada componente, por meio de deflexão de seu
  eixo, participa do mecanismo resistente à deformação: sistemas
  estruturais de seção-ativa.
  ENGEL, 2002, p. 154.

Figura 16 – Mecanismo de flexão e resistência à flexão

Momento de rotação externo (flexão)
A flexão que ocorre na curva do eixo central é a característica da ação 
portante da seção-ativa. Isso ocorre devido a sua rotação parcial do 
elemento linear, em razão das forças atuantes em uma mesma linha 
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de ação externas. A soma das forças externas (carga e reação) gera 
uma rotação das extremidades livres (ponto de apoio), que causa a 
curvatura do eixo longitudinal.

Momento de rotação interno (reação)
A seção da viga, isto é, a distribuição de sua massa com relação ao 
eixo neutro, é determinante para o mecanismo resistente de sistemas 
estruturais de seção-ativa. Quanto mais afastado do eixo neutro estiver 
a massa, maior será a resistência à flexão. Por causa da deformação de 
flexão, se originam esforços de tração e compressão na seção por meio 
de esforços cortantes, que produzem um momento de rotação interno.

Flexão e resistência à flexão
O momento de rotação das forças externas gera uma deformação por 
flexão, até que seja alcançado um ponto em que o momento reativo 
interno se torne suficientemente grande para equilibrar o momento 
externo. No entanto os sistemas estruturais de seção-ativa podem 
constituir uma expressão viva da luta pelo equilíbrio entre os momentos 
de rotação externos e internos.

Fonte: ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. 2. Ed. Barcelona, 2002. (Adaptação feita 
pelo autor)
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Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879961/moradias-infantis-rosenbaum-r-
plus-aleph-zero (Acesso em 16 nov. 2018)

A rigidez contínua em duas ou três dimensões é resaltada por Engel 
como a segunda característica dos sistemas estruturais de seção-ativa. 
Rigidez estabelicida através de conexão com apoios, para reduzir a 
curva vertical e também estabelecer um mecanismo para aguentar as 
forças horizontais. Os mecanismos de continuidade são expressadas 
por pórticos articulados, rígidos, de vãos múltiplos e vigas contínuas. 
Atravéz desses sistemas, podemos vencer grandes vãos e adquirir 
espaços livres e amplos, sem nenhum tipo de auxílio de suportes e sem 
descartas as vantagens da geometria do retangulo. A forma retangular 
é predominantemente  usada nos sistemas estruturais de seção-ativa, em 
planos e seções. Uma forma geométrica simples que consegue resolver 
grandes problemas estruturais e estéticos, e por essa razão, esses  
sistemas estruturais é aplicada universalmente nas edificações em geral.
O conhecimento desses mecanismos, das diversas ações e sua 
consequências, que estão presentes na flexão dos elementos lineares, 
deve ser imprescindível para o planejamento do esqueleto estrutural e 
também nos projetos da geometria retangular em sua totalidade.

Figura 17 – Moradias Infantis
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Projeto elaborado para moradias dos alunos da Fundação Bradesco/
Canuanã em Formoso do Araguaia, Tocantins pelos escritórios Rosenbaum 
e Aleph Zero. Projeto com pilares e vigas contínuas com balanços nas 
extremidades, distribuindo os esforços igualmente para cada vão.

Figura 18 – Moradias Infantis

Fonte: ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. 2. Ed. Barcelona, 2002. (Adaptação feita 
pelo autor)

  3.2.4. Superfície–Ativa

Sistemas estruturais de superfície-ativa são sistemas de superfícies 
flexíveis, porém resistentes à compressão, tensão e cisalhamento, nos quais 
a redistribuição de forças é realizada pela resistência da superfície e 
uma forma adequada de superfície.
Os elementos do sistema são primeiramente sujeitos a esforços que 
atuam paralelamente à superfície, conhecidos também de sistemas em 
condições de esforços de membrana.
As superfícies delimitam um espaço, e assim o dividem, limitando um 
novo espaço. Constituindo um instrumento e um critério na definição do 
espaço. Sendo os meios geométricos mais eficientes e nítidos de se definir 
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o espaço, tanto no interior ao exterior.
Em algumas ocasiões, na construção os elementos de superfície podem 
realizar funções portadoras de cargas, tornando-se uma superfície 
estrutural. Superfícies que podem ser compostas para formar mecanismo, 
reorientando as forças. A sua continuidade estrutural dos elementos em 
dois eixos, é o principal requisito e característica dessas estruturas.
Engel afirma que o mecanismo portante de uma superfície estrutural é 
mais eficaz quando a superfície é paralela à direção da força atuante 
(como a força da gravidade vertical) gerando o mecanismo de placa, e 
é menos eficaz quando a superfície está em ângulo reto com a direção 
da força atuante (como a força da gravidade horizontal) gerando o 
mecanismo de laje.
Através da inclinação da superfície na direção da força atuante, 
mediante de curva ou dobra, é capaz de adaptar a oposição entre uma 
eficiência horizontal, na cobertura do espaço, e uma eficiência vertical, 
na resistência às forças gravitacionais.
Já o seu segundo requisito e a sua segunda característica, após a forma 
da superfície determinar o mecanismo portante é, o projeto de forma 
correta junto com a continuidade superficial.
Assim como os mecanismos dos sistemas estruturais de forma-ativa e vetor-
ativo, a viga contínua ou os pórticos articulados vistos nos mecanismos 
dos sistemas estruturais de seção-ativa, também podem ser declarados 
pela linguagem de superfícies estruturais. Portanto, todos os sistemas 
estruturais podem ser representados com elementos de superfície-ativa, 
podendo se transformar em superestruturas dos quais os elementos são 
sistemas estruturais de superfície-ativa.
São diversos os mecanismos conhecidos desse sistema estrutural, além das 
leis comuns que que o sistema de superfícies estruturais está submetido. 
Contudo, embora cada um desses mecanismos tenha seu próprio modo 
de funcionamento e sua base particular, há diversas possibilidades de 
projetos únicos e originais.
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Figura 19 – Residência N1

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/872365/residencia-n1-jonas-lindvall-a-
-and-d (Acesso em 16 nov. 2018)

Projeto pensado pelo escritório Jonas Lindvall A & D, localizado em 
Frösakull, Suécia e construído em 2014. Uma residência unifamiliar feita 
com placas que estruturam, constituindo o papel de viga, porém distribui 
os esforços da placa estrutural diferindo em relação a viga.
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4. O PROJETO

 4.1. Local

Por uma vontade pessoal de se trabalhar próximo ao litoral paulista, 
expôs-se apenas a atenção de um território preciso para condizer e 
harmonizar às necessidades locais. Foi então apurado e sobressaído o 
município de Ubatuba, no Litoral Norte do estado de São Paulo. Um lugar 
de praias encantadoras, riquezas naturais, pessoal simples, carismáticas 
e admiráveis paisagens, considerada o paraíso ecológico do Litoral 
Norte Paulista1, se resultou e imergiu-se na Ilha dos pescadores, na ponta 
da praia de Iperoig. 

Figura 20 – Visão aérea

1 Disponível no site da FundArt em https://fundart.com.br/historia-de-ubatuba/ 
(Acesso em 22 out. 2018)
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Fonte: Imagem capturada pelo Google Earth, edição feita pelo autor.
Algumas estratégias adotadas para uma melhor compreensão do local, 
foi estudar a carta solar, a intensidade dos ventos predominantes e 
durante todo o período do ano.

Figura 21 – Carta solar e de ventos

Fonte: https://www.windfinder.com/#10/-23.6923/-46.4063. (Acesso em 02 abr. 
2018).

Fazendo levantamentos do entorno e estudando as microdinâmicas que 
existem e onde ocorrem, durante 2 (dois) períodos do dia e em 2 (dois) 
dias distintos.
Para uma apuração melhor do entorno na escala macro, foi levantado 
alguns importantes equipamentos, tanto culturais como turísticos, dentro 
dos limites estabelecidos pela Ilha dos Pescadores e o Aquário de 
Ubatuba, durante a orla da praia. Adotando estratégias urbanas para 
criar então, um plano diretor geral para um melhor desenvolvimento e 
aproveitamento do lugar, visando uma melhoria urbana.
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Figura 22 – Cartografias

Fonte: Imagem capturada pelo Google Earth, edição feita pelo autor.

Fonte: Grupo de pesquisa LABstrategy 2017.

Figura 23 – Estratégias urbanas
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Figura 24 – Proposta urbana

Fonte: Imagem capturada pelo Google Earth, edição feita pelo autor.
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Compreendendo melhor o terreno como um todo, atentamo-nos para 
a Ilha dos Pescadores, onde a intervenção de projeto mais palpável 
é proposto. Onde um novo traçado viário é apresentado, mais sinuoso 
para que haja redução de velocidade dos automóveis, priorizando assim 
os pedestres que circulam dentro da ilha.

Figura 25 – Implantação

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

Realocando os equipamentos, concentrando e setorizando entre o que 
é público e o que é privado, facilitando os acessos e a dinâmica da 
ilha. Trabalhando todo a cota de nível equivalente, setorizando as 
áreas com diferentes pisos e paginações. Revitalizando o atracadouro, 
criando novas oficinas para o reparo dos barcos e das redes de pesca, 
novas áreas verde e espaços de convivência, novas habitações e um 
novo Mercado de Peixes. Limitando as habitações para atender as 
60 (sessenta) famílias que já moram na ilha, contendo a invasão que 
acontece hoje.
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	 4.2.	 Justificativa

O projeto busca realizar uma arquitetura ecologicamente correta e 
uma construção voltada para o uso de um material que respeitasse a 
história e a cultura caiçara local que ali resiste. Tentando resgatar essas 
memórias, fomentando o turismo regional trazendo mais qualidade de 
vida para os moradores e pescadores da ilha.

	 4.3.	 Mercado

Segundo dados apontados na conversa com o Diretor da Secretaria 
Municipal de Pesca, Agricultura e Abastecimento (SMAPA), o Sr. Antonio 
Epifânio de Oliveira Neto, o comércio de pescados deu início com 7 
(sete) pescadores que vendiam seus peixes na própria rua, que hoje 
é a Rua Baltazar Fortes. Com o crescimento das vendas de peixes e 
camarões crescia junto o mau cheiro e a falta de higienização na rua. 
Com isso se fez necessário locar um novo espaço para o comércio de 
pescados, surgindo então o primeiro Mercado Municipal de Pescados, 
conhecido também como Mercado de Peixes.
Com o Decreto Municipal nº 5013 criado em 10 de julho de 2009, 
procurando valorizar o próprio produtor e pescador, manifesta que 
apenas os produtos a serem comercializados na Ilha dos Pescadores 
deverão originar-se apenas dos próprios produtores, não derivando 
produtos de outros lugares ou importados. Justamente para que os 
consumidores possam obter produtos locais e regionais, destacando e 
dando uma identidade maior para os locais.
A estrutura proposta para o novo Mercado de Peixes, foi basicamente 
toda projetada em madeira laminada colada (MLC). A escolha da MLC 
para as estruturas foi de suma importância, pela exposição em um meio 
bastante corrosivo que a estrutura se submeteria e os possíveis riscos 
de incêndio que pudessem vir a surgir. Em relação ao comportamento 
mecânico da madeira com outros materiais, se forem previstos para 
a mesma finalidade de uso estrutural, uma viga de madeira possui 
praticamente o mesmo poder de resistência comparando com a viga 
de aço. E se a viga de madeira for comparada com a vida de concreto 
armado comum, pode se dizer que o poder de resistência é o mesmo. No 
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entanto, a madeira é em torno de 5 (cinco) vezes mais leve, o que resulta 
em uma economia nas fundações.

Figura 26 – Mercado

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

Atualmente existem 44 (quarenta e quatro) boxes rotativos, ou seja, 
assim que os pescadores vendem seus peixes, eles dão o lugar para 
que os pescadores também possam vender. A proposta é aumentar 
esse número para 58 (cinquenta e oito) boxes, para comportar todos 
confortavelmente em épocas mais movimentadas.
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Figura 27 – Mercado planta térreo

Priorizando o térreo mais permeável, sem muitos tipos de barreiras visuais 
e físicas, para permitir uma circulação de ar mais fluida, colaborando com 
a supressão do cheiro intenso que tem os pescados e a bela paisagem 
natural que o lugar proporciona.

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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O mezanino atirantado, dando suporte ao mercado, trazendo restaurante 
e bar, focados na culinária caiçara. Tendo em sua disponibilidade e 
alcance, os melhores produtos locais, produtos frescos e de qualidade.

Figura 29 – Mercado corte A

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 30 – Mercado corte B

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

Fabio Shin.indd   54 27/11/2018   02:01:37



55

Fi
gu

ra
 3

1 
– 

M
er

ca
do

 c
or

te
s 

B 
e 

C

Fo
nt

e:
 Im

ag
em

 p
ro

du
zi

da
 p

el
o 

au
to

r.

Fabio Shin.indd   55 27/11/2018   02:01:38



56

Fi
gu

ra
 3

2 
– 

M
er

ca
do

 a
m

pl
ia

çã
o 

té
rr

eo

Fo
nt

e:
 Im

ag
em

 p
ro

du
zi

da
 p

el
o 

au
to

r.

Fabio Shin.indd   56 27/11/2018   02:01:38



57

Fi
gu

ra
 3

3 
– 

M
er

ca
do

 a
m

pl
ia

çã
o 

m
ez

an
in

o

Fo
nt

e:
 Im

ag
em

 p
ro

du
zi

da
 p

el
o 

au
to

r.

Fabio Shin.indd   57 27/11/2018   02:01:39



58

Figura 34 – Mercado ampliação corte

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 35 – Tabelas de acabamentos

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 36 – Mercado detalhes

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Trabalhando em um sistema estrutural mesclando por forma-ativa e 
seção-ativa, com 8 (oito) pórticos em intervalos de 7,20m (sete metros e 
vinte centímetros), os nós da estrutura é feita por conectores e chapas de 
aço galvanizados. Importante ressaltar a estrutura de madeira elevada 
do solo, não mantendo o contato físico direto, pois a superfície contém 
muita humidade, o que pode acarretar em um mal funcionamento do 
material. Portanto é proposto fundações com blocos de concreto, para 
se evitar o convívio direto com o a água.

Figura 37 – Mercado experimentos

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

Fazendo um estudo prático da estrutura, podemos analisar seu 
comportamento diante de forças externas e suas reações, para melhor 
compreensão do trabalho.
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Figura 38 – Mercado

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 39 – Oficinas

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

As oficinas recebem a mesma solução de sistema estrutural, porém em 
uma escala reduzida e com apenas o pavimento térreo.
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Fonte: Imagem produzida pelo autor.

Elevando também as habitações, para evitar o contato imediato com o 
solo. Fazendo conexões e acessos por passarelas e escadas.

Figura 41 – Habitação plantas baixas

	 4.4.	 Habitação

Com critérios, principalmente, de funções técnicos e econômicos, foi optado 
por usar a madeira serrada como estrutura. Podendo ser produzida em 
serrarias e transformadas em peças de formato prismático, podendo 
ser obtida por várias técnicas de desdobro. Para uma eficiência de 
produção de madeira serrada, aconselha-se o corte tangencial, que 
gera uma menor formação de resíduos.

Figura 40 – Habitação
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Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 42 – Tabelas de acabamentos

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 43 – Habitação planta de cobertura

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 44 – Habitação vista de cobertura

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 47 – Habitação corte C

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 50 – Habitação elevação F

Figura 51 – Habitação detalhe 1

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 52 – Habitação detalhe 2

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

Com a cobertura verde e um sistema de captação de água pluvial, 
contribuindo com o meio ambiente e amenizar a temperatura e as 
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irradiações solares.
Utilizando um sistema de encaixe simples, evitando com que o corte na 
peça de madeira exceda 1/3 da seção da peça, para não prejudicar 
seu desempenho estrutural.

Figura 53 – Habitação detalhe perspectiva

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 54 – Habitação detalhe perspectiva

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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Figura 55 – Imagem geral

Fonte: Imagem produzida pelo autor.
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