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R E S U M O

A B S T R AC T

Uma reflexão sobre  uma nova maneira de construir e sobre o déficit habitacional no Brasil. 
Busca compreender como construir com madeira no país e entender os desafios que este tipo de 
construção propõe. Este trabalho expõe também o crescimento acelerado das grandes cidades e a 
irresponsabilidade construtiva quanto a sustentabilidade no setor da construção civil. 

Introducing a new manner of building and about the lack of housing in Brasil, the present paper 
provokes a reflection on how to work with Timber constructions and to understand the challenges 
that this kind of construction brings. The present paper exposes the fast growth of the big cities and 
the lack of responsability when building.



Figura 1: Cartografia. Produzido pela autora
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 A arquitetura vem sendo cada vez 
mais o palco para discussões tecnológicas 
e sustentáveis e consequentemente vem 
provocando uma mudança na consciência da 
sociedade. Cada vez mais cresce a busca por 
materiais adequados para a construção civil que 
sejam renováveis e recicláveis. 
 Em 1992, a ECO-92 determinou 
através da AGENDA 21 caminhos para o 
desenvolvimento sustentável do planeta. 
A madeira foi grande protagonista desta 
discussão ao se mostrar um material natural e 
renovável quando utilizada de maneira correta 
(reflorestamento). É matriz “inesgotável” para 
construir, absorve gás carbônico da atmosfera, 
e posterga o efeito estufa. Portanto, uma 
edificação construída com esse material traduz 
o anseio por uma arquitetura limpa, que oferece 
tais características de renovação e purificação.
 Estamos situados em um país tropical, 
onde a produção de eucalipto, segundo LIMA 
(1996), é de 40m³ por hectare por ano. Isso 
significa que é dez vezes maior que a produção 
de madeira em países onde a construção civil 
tradicional tem como matéria prima principal 
a madeira. Finlândia, Suécia e Escandinávia 
produzem em média 4 a 5 m³ por hectare por 
ano. 

 Para onde vai nossa madeira? Estamos 
canalizando nossa produção de madeira para 
diferentes segmentos que não o da construção 
civil. Mesmo quando aqui há matéria-prima 
suficiente para este setor para a produção de 
habitação de interesse social, se considerarmos 
os plantios florestais no Brasil.
 O País, nas últimas décadas, deixou 
de desenvolver novos sistemas construtivos 
sustentáveis e o foco prevaleceu na aplicação de 
materiais e sistemas de construção tradicionais. 
Mas o atual cenário de preocupação ambiental, 
provoca nos agentes construtores uma revisão 
no processo de construção tradicional, fazendo-
os buscar fontes de energia renováveis e limpas.
 O início da utilização da madeira na 
construção civil no Brasil ocorreu na década de 
80, ainda que tímida, quando Marcos Acayaba 
e Eduardo de Almeida projetaram residências 
unifamiliares. Essas residências, porém, eram 
de alto custo para a população de alto padrão, 
não atingindo a popularização deste material.
 LAROCA (2002), afirma que a madeira no 
país ainda é fortemente relacionada ao processo 
artesanal e acaba sendo substituída por outros 
produtos industrializados. LIMA (1990) defende 
a industrialização da construção de módulos 
pré-fabricados de madeira para viabilizar os 
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custos de uma habitação social. Gauzin-Muller 
(2005), acredita que para a utilizar madeira na 
construção civil, é preciso fazer uma gestão 
correta dos recursos provenientes das florestas. 
“A industrialização aparece como importante 
fator no aproveitamento integral da matéria-
prima madeira, sendo transformada em lâminas 
e painéis”.
 Hoje em São Paulo, temos um déficit 
habitacional, superior à 1,3 milhões de 
habitantes. Esse déficit é consequência do 
crescimento desenfreado da população entre as 
décadas de 1950 e 1980 e a má distribuição de 
renda, causando o êxodo da ocupação do centro 
e fazendo com que os assentamentos precários 
urbanos aumentassem nas periferias. É preciso 
construir moradia para suprir a necessidade 
de tais habitantes, mas é preciso que seja feito 
de maneira responsável e ecologicamente 
consciente.
 Uma construção de moradia de 
interesse social deve ser uma construção rápida, 
limpa e econômica, mas acima disso deve ser 
de qualidade, promovendo conforto e bem-
estar ao usuário. BONDUKI (2017) ao analisar o 
“Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake 
AkzoNobel”, percebe um movimento contrário 
no âmbito da construção social. Ele discorre 
sobre a ausência de projetos de habitação 
social de qualidade, ao relacionar o BOOM da 

economia no Brasil, que possibilitou o grande 
desenvolvimento imobiliário, acarretando nos 
planos Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e o Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV), aos projetos inscritos no prêmio.
 BONDUKI (2017), apresenta os dados 
que 3,6 milhões de unidades habitacionais 
de baixa renda foram entregues nos últimos 
10 anos, número que representa uma grande 
oportunidade para projetos de inovação e feitos 
arquitetônicos. Mas não foi o que aconteceu. 
Nos últimos 10 anos, 60% dos projetos inscritos 
no prêmio foram de residências unifamiliares 
para classes abastadas.
 Percebe-se uma carência de projetos de 
qualidade e que sejam sustentáveis direcionados 
à população de baixa renda no país. A madeira 
como elemento construtivo aparece como 
alternativa para suprir as necessidades no 
setor da construção de habitação de interesse 
social em larga escala, por suas características 
sustentáveis e econômicas. Além disso este 
material, apesar de ser um elemento pré-
fabricado e industrializado, proporciona certa 
flexibilidade e liberdade projetual. O desafio é, 
portanto, industrializar o processo construtivo 
da madeira para produzir habitação de 
qualidade, de forma sustentável e viavelmente 
econômica no país.
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O B J E T I VO S

Durante o desenvolvimento da pesquisa 
pretende-se estudar um método alternativo de 
construção para habitação de interesse social. 
Levando em consideração que a construção civil 
no país é feita tradicionalmente com alvenaria 
e tijolos, pretende-se explorar as possibilidades 
que a madeira oferece, introduzindo assim 
uma arquitetura mais limpa e sustentável nas 
moradias de interesse social em São Paulo.
Com essa pesquisa, pretende-se estudar o 
método construtivo de madeira engenheirada 
e consequentemente explorar o seu potencial 
construtivo como estrutura. Pretende-se estudar 
uma habitação social existente executada com 
um método tradicional de construção civil em 
São Paulo e propor um projeto de habitação 
social projetada com madeira engenheirada 
como alternativa estrutural.
Hoje no Brasil, a maioria das habitações de 
interesse social são construídas em sua maioria 

com matéria prima não renovável e não 
sustentável, o que causa um grande impacto 
ambiental.
 Por outro lado, temos vastas florestas e 
uma enorme área de reflorestamento no país
que produz madeira que pode ser usada como 
fonte renovável de matéria para a construção 
civil. Além disso, atualmente, segundo o IBGE, 
existe um déficit de mais de 6 milhões de 
habitantes sem moradia. Só em São Paulo, são 
1,3 milhões sem um teto para morar. Esses 
dados traduzem a triste situação da falta de 
moradia para famílias no país, causando um 
grande problema social.
 A escolha do tema foi feita ao 
questionar o método tradicional de construção 
utilizado para as habitações de interesse social, 
considerando as preocupações com o meio 
ambiente e a sustentabilidade e aliando tal fato 
ao problema da falta de moradia em São Paulo. 13
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 A Barra Funda nasceu a partir do 
loteamento da Fazenda Iguape em diversas 
chácaras em 1850. A fazenda pertencia à 
Antônio Silva Prado, Barão de Iguape. Anos 
depois essas chácaras também foram loteadas e 
uma parte delas deu origem ao bairro da Barra 
Funda.   
 Naquela época a estrada de ferro do 
café já havia sido construída e passava por ali. 
As primeiras ocupações do bairro foram feitas 

por imigrantes italianos que logo instalaram 
pequenos comércios e serviços locais como 
serrarias e oficinas para prestar serviços as 
famílias abastadas que moravam nos campos 
elísios. 
 Além dos italianos, por estar situada 
em uma região central e receber os trilhos 
de trem, logo as indústrias se instalaram 
por lá, caracterizando bairro como operário, 
provocando um rápido crescimento na região, 

1 . T R A N S F O R M A Ç Õ E S 
U R B A N A S
 A evolução da Barra Funda
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para o bairro. A época foi marcada pela transição 
das industrias para regiões mais afastadas do 
centro. Com o crescimento industrial, a busca 
por áreas maiores e mais baratas se intensificou 
e logo os galpões situados na barra funda foram 
desocupados. A região perdeu importância 
como polo produtivo em São Paulo, deixando de 
herança grandes galpões abandonados e vazios 
urbanos. 
 Os trilhos do trem cortaram o bairro 
pela metade provocando desconexão espacial 
entre os lados norte e sul, muitas vezes criando 
ruas sem saída. Até 1970 os únicos pontos 
de transposição entre os dois lados eram os 
viadutos da Avenida Pacaembu e o viaduto o da 
Lapa. Nesse ano foram então construídos dois 
novos viadutos: Avenida Antártica e Avenida 
Pompéia. Ainda assim, são poucos os pontos de 
transposição da ferrovia, principalmente para 
pedestres.
 Em 1989 foi inaugurado o Terminal 
Barra Funda que passou a integrar o Metro, 
a CPTM e os Ônibus permitindo a macro 
acessibilidade da região. Além disso o Memorial 
da América Latina, grande complexo cultural 
projetado por Oscar Niemayer foi inaugurado. 
Assim imóveis começam a ser revitalizados 
e novos estabelecimentos comerciais foram 
atraídos para a região.

porém sem planejamento. Em 1902, com a 
chegada do bonde elétrico que ligava a Barra 
Funda à São Bento, a classe média viu-se 
atraída pela região, povoando mais ainda o 
bairro. Ao comparar os mapas do início da 
formação da cidade de São Paulo, pode-se 
notar uma rápida expansão. A Barra Funda, 
como dito anteriormente também passou por 
esse processo de crescimento acelerado, mas 
ao analisar os mapas com mais atenção nota-
se alguns pontos. Já no primeiro mapa, em 
1905 a estação Barra Funda aparece. Porém 
ela está locada em outro lugar diferente do 
atual. Em 1913 a estação se muda para onde 
conhecemos hoje como terminal Barra Funda e 
o local original da estação do espaço à armazéns 
e outros novos armazéns aparecem também 
na região para atender a indústria do café. Em 
apenas dois anos, no mapa seguinte de 1915 
observamos novas edificações construídas na 
região. 
 Entretanto mesmo com esse rápido 
crescimento, a densificação da área se 
restringiu à apenas ao lado sul da ferrovia como 
mostra o terceiro mapa. Durante o século XX, o 
bairro teve a linha férrea como a sua matriz de 
desenvolvimento urbano, caracterizando assim 
definitivamente a região como área industrial.
 A década de 60 foi um ponto de transição 

Pressupostos Teóricos
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Transformações Urbanas

Figura 3: Mapa da cidade de São Paulo de 1905. O recorte mostra a área de estudos, o Bairro da Barra funda neste mesmo ano e em vermelho a área 
de projeto.
Fonte: Prefeitura de São Paulo
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Pressupostos Teóricos

Figura 4: Mapa da cidade de São Paulo de 1913. O recorte mostra a área de estudos, o Bairro da Barra funda neste mesmo ano e em vermelho a área 
de projeto
Fonte: Prefeitura de São Paulo
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Transformações Urbanas

Figura 5: Mapa da cidade de São Paulo de 1916. O recorte mostra a área de estudos, o Bairro da Barra funda neste mesmo ano e em vermelho a área 
de projeto.
Fonte: Prefeitura de São Paulo
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 A história, ocupação e o desenvolvimento 
do bairro da Barra Funda estão diretamente 
ligados à linha férrea.  Entretanto, a estrutura 
resultante do bairro, dada por grandes lotes e 
quadras subutilizadas devido ao uso original 
predominante das indústrias, pode ser visto 
como um grande potencial de renovação 
urbanística. As grandes glebas facilitam a 
implementação de um planejamento urbano. 
Nasce então em 1995 um plano de urbanização 
para a região, nasce a primeira proposta da 
Operação Gestão Urbana Água Branca, com a 
Lei 11.774 de 18 de maio de 1995.  Em 2013, 
quase 20 anos depois, é aprovada uma nova lei 
que prevê a adequação da lei criada em 1995 
para adequar-se ao novo Plano Diretor de São 
Paulo.
 A Operação Gestão Urbana Água 
Branca tem por objetivo proporcionar o 
desenvolvimento dos bairros da Água Branca, 
Barra Funda e Perdizes com planejamento e de 
maneira equilibrada, garantindo que os aspectos 
positivos da região sejam potencializados 
através do instrumento urbanístico. A operação 
tem como premissa reestruturar o sistema 
viário local que hoje encontra-se fragmentado, 
melhorar o sistema de drenagem do solo da 
região que hoje encontra-se prejudicado, 
implantar espaços públicos, implantar 
equipamentos de interesse da comunidade, 
implementação de áreas verdes, além de 
melhorias no sistema de mobilidade.

 A área contemplada pela operação 
Água Branca faz parte de uma das diretrizes 
do Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo, onde define a Macro área de 
Estruturação Metropolitana (MEM), composta 
por três setores: Setor Orla Ferroviária e 
Fluvial, Setor Eixos de Desenvolvimento e 
setor Central. (PDE 2014, Lei 16.050 de 31 de 
julho de 2014). A lei da operação água branca 
aparece com aperfeiçoamentos no sistema 
de mobilidade e circulação, no acréscimo de 
áreas verdes, melhorias em equipamentos e 
adensamento populacional além de incentivar 
a implementação de habitação interesse social. 
(Lei nº 15.893/2013). Até o momento as famílias 
das favelas do Sapo e Aldeinha foram atendidas 
sendo realocadas para habitações de interesse 
social.  
 A Barra Funda, apesar de apresentar 
grandes deficiências como os problemas de 
drenagem, zoneamento restritivo, imóveis 
deteriorados, sistema viário desconexo e 
principalmente a presença da ferrovia como 
elemento histórico impulsionador de barreira de 
transposições tem por outro lado como aliado, 
seus grandes vazios urbanos, marcas do passado 
de um bairro industrial. Permite através de seu 
legado histórico a implementação de diversas 
propostas urbanas. Ao longo dos anos existiram 
outras propostas de requalificação da área com 
concursos e planejamento.
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Figura 6: Operação Urbana Água Branca. Perimetro de atuação e intervenções executadas e em andamento.
Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2017



Obras executadas – Lei 11.774/1995Intervenções Viárias
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Prolongamento Av. Auro 
Status: em projeto
Valor estim. obra+desap: 
R$ 289 milhões
Fonte recurso: OODC

Conexões Av. Francisco Matarazzo e Rua Tagipuru
Status: em andamento
Valor Estimado Obra + Desap: R$ 46 milhões
Valor contratado laudo ambiental: R$ 99.756
Fonte recurso: OODC

Figura 7: Operação Urbana Água Branca. Intervenções viárias
Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2017
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Habitação de Interesse Social
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DAS FAMÍLIAS 
SAPO E ALDEINHA
Cadastro realizado 
SEHAB 2016

REURBANIZAÇÃO DAS FAVELAS 
PERÍMETRO EXPANDIDO (constantes no 
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Estimativa inicial SEHAB/HabitaSampaREFORMA E 

REQUALIFICAÇÃO 
DOS CONJUNTOS 
HABITACIONAIS

Conjuntos habitacionais

Favelas
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 Os mapas acima demonstram as 
intervenções em andamento e as já realizadas 
pela Operação Urbana Água Branca e seu 
perimetro de atuação.  É interressante observar 
que as intervenções feitas no sistema viario, 
prevaleceram em sua maioria, em apenas um dos 

lados do trilho do trem. Nenhuma intervenção 
foi feita para auxiliar na transposição dos trilhos 
do trem. Para as intervenções de Habitação de 
Interesse Social (HIS), ainda que timidas, nota-se 
um grande planejamento para a reurbanização 
de favelas atreladas a produção de HIS.

Figura 7: Operação Urbana Água Branca. Intervenções viárias
Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2017

Figura 8: Operação Urbana Água Branca. Habitação de Interesse Social
Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2017

Transformações Urbanas
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2 .  A  E X PA N S Ã O  D O 
C E N T R O  U R B A N O  D E 
S Ã O  PA U L O

 A demanda por habitação de interesse 
social é um constante problema na cidade 
de São Paulo. Hoje mais de três milhos de 
pessoas moram em ocupações irregulares. 
Apesar de programas habitacionais como 
“Minha Casa Minha Vida” já ter promovido 
mais de dois milhões de novas habitações para 

famílias brasileiras, o processo de crescimento 
desenfreado sem suporte de infraestrutura 
e a urbanização das metrópoles atrelada ao 
aumento da pobreza nos últimos anos e ao 
crescimento da taxa de desempregos são fatores 
que dificultam a solução deste problema.

e o problema da falta de moradia



Figura 10: Desemprego no Brasil. Taxa de desemprego 
cresce em 14 das 27 unidades federativas do país em 
comparação ao último trimestre. Fonte: IBGE, 201928

 Heitor Frugoli Jr., autor do livro 
Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos 
e negociações na metrópole, possui como 
principal linha de pesquisa a Antropologia 
Urbana. É formado em Ciências Sociais na 
USP (1980-1984), onde também realizou seu 
mestrado em Antropologia Social (1985-1990) e 
seu doutorado em Sociologia (1993-1998).
 Frugoli discorre a respeito das 
complexidades envolvidas na apropriação do 
espaço urbano de uma São Paulo multipolar 
ao longo do século XX. Ele analisa essas 
complexidades a partir de três importantes 
centralidades da cidade, resultantes de sua 
constante expansão urbana: o Centro Velho, a 
Avenida Paulista e a Berrini-Marginal Pinheiros.  
 Essas três centralidades sofreram 
intervenções promovidas por grandes agentes 
financeiros, que possuíam interesses específicos 
e acabaram por criar uma cultura pública cada 
vez mais privatizada priorizando os mais ricos. 
Essa cultura foi responsável pela criação de 
novos problemas sociais como exclusão e 
gentrificação, criando uma nova dinâmica 
urbana, na qual violência, desigualdade social 
predominam. 
 Na região central, os usos podem 
ser definidos pela heterogeneidade do 
local. Marcado pelo comércio informal, 
pela pluralidade cultural e por uma imagem 
deteriorada aos olhos da sociedade, o Centro 
acabou sofrendo um processo de esvaziamento 
e desvalorização como centro econômico da 
cidade. Já em relação ao polo econômico da 

Avenida Paulista, relatamos uma maior mudança 
dos usos, desde seu surgimento no sec. XIX até 
os dias de hoje. Originalmente, a Avenida era 
marcada pelos casarões de caráter residencial, 
voltados para famílias de alta renda, e com o 
decorrer do tempo, após o esvaziamento do 
Centro, começou a ser definida por grandes 
edifícios de caráter comercial, com presença de 
importantes associações bancarias e culturais.
 Em meados dos anos 2000 surge, o polo 
econômico da Berrini. Também marcada por 
uma transição – porém, nesta, mais radical – de 
uma área periférica em relação à metrópole, a 
uma importante centralidade econômica. O seu 
isolamento, de certa forma, não deixou de existir, 
levando-se em conta seu uso exclusivamente de 
serviços, afastando o interesse da população 
que não usufrui da área.
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Figura 11: São Paulo e a migração de seus centros. Fonte:  FRÚGOLI JR., Heitor. Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na 
metrópole. São Paulo: Cortez; Edusp, 2000.
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Figura 12: Favelas, cortiços e ocupação de lotes irregulares em 
São Paulo.
Fonte: Mapa produzido pela autora
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 A nova centralidade da Berrini 
reconfigurou bruscamente a área em que está 
inserida. Devido ao saturamento da região 
central e as mudanças de dinâmica na Avenida 
Paulista, esta região marginalizada da cidade 
tornou-se a alternativa para receber a crescente 
expansão do setor terciário. Hoje é fortemente 
marcada pelos seus arranha-céus que abrigam 
as grandes empresas.
 A criação de novos centros urbanos e 
valorização de mercado de novas regiões na 
cidade de são Paulo, gerou um problema de 
falta de moradia digna para a população mais 
carente. Esta foi sendo expulsa, e caminhando 
cada vez mais para as periferias. Desprovidos de 
infraestrutura e recursos, viu-se uma a rápida 
expansão de favelas e ocupações irregulares 
não só na cidade, mas também em cidades 
vizinhas. Segundo Suzana Pasternak, professora 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
de são Paulo. “A população pobre, mesmo 
trabalhando na capital, está ocupando cidades 
dormitórios no entorno, onde o lote é mais 
barato e a fiscalização menos intensa.” Há um 
esgotamento de terras na capital e o terreno 
está cada vez mais caro em são Paulo.
O mapa abaixo mostra em roxo as 
favelas, cortiçoes e ocupações irregulares, 
localizadas mais proximas dos limites da 
cidade e a concentração de mancha urbana 
predominantemente na região central de São 
Paulo.
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 A formação de loteamentos clandestinos 
irregulares e de invasões de áreas públicas e 
privadas é uma das principais características do 
modelo de expansão urbana nas metrópoles 
brasileiras, acentuando as desigualdades sócio 
espaciais e a precariedade do habitat humano. 
São Paulo é uma das cidades com esses aspectos 
mais latentes e, ao não propiciar uma oferta de 
lotes e imóveis de baixo custo e boa qualidade, 
continuará com o obstáculo da urbanização e 
regularização das moradias (PASTERNAK, 2010).
 Elisabete França defende em sua tese 
de doutorado pela Fau Mackenzie, “Favelas 
em São Paulo (1980-2008): das propostas de 
desfavelamento aos projetos de urbanização. 
A experiencia do programa Guarapiranga” que 
os programas de urbanização de favelas e os vê 
como uma forma de melhorar a qualidade de 
vida das famílias. De acordo com França, 2009,

Essa nova forma de atuação da 
municipalidade, que reconhece a 
existência da favela como fenômeno 
territorial, resultou na implantação 
de uma série de projetos, que foram 
sendo aprimorados, e que atualmente 
apontam para a organização desses 
territórios de modo a incorporá-los à 
cidade reconhecida dentro das normas 

das legislações vigentes

 Programas públicos e privados 
“Programa de Urbanização de Favelas” e 
instrumentos de gestão urbana são exemplos 
de programas que tem a intenção de promover 

habitação de interesse social bem como 
reurbanizar favelas. Projetos renomados 
como Jardim Edite (H+F Arquitetura e MMBB 
arquitetos) e Heliópolis, Gleba G (Biseli e 
Katchborian) são frutos de reurbanização de 
favelas com os respectivos nomes e São Paulo.
 No caso da Berrini, Associação da 
Promoção Habitacional criada pela formação 
de um pool de empresários, a Bartke-Collet e 
de outras grandes empresas multinacionais 
da Berrini e Marginal Pinheiros, bem como 
Operação Urbana Consorciada e a definição das 
ZEIS 1 atuaram para agilizar o desalojamento 
de favelados na região quando a expansão 
mobiliaria começou. Uma doação que construiria 
moradias sem custos para a prefeitura. 
 O complexo habitacional Jardim 
Edite nasce então com o pressuposto de 
realocar as famílias moravam na Favela com o 
mesmo nome, nesta região. Na época mais de 
quinhentas famílias moravam na região, mas 
quase cinquenta por cento delas optaram por 
se mudar para outros empreendimentos de 
interesse social e obtiveram ajuda de custo do 
governo, permanecendo 252 famílias.
 Projetada pelos escritórios de 
arquitetura H+F arquitetos em parceria com 
MMBB arquitetos, deu-se início a construção do 
complexo em 2010, com promoção da Secretaria 
Municipal de Habitação — SEHAB, e em 2013 foi 
finalizada. (GOMES, 2013). São 252 unidades 
habitacionais com 50 metros quadrados com 
dois dormitórios, atendendo assim as famílias 
remanescentes da antiga favela do Jardim Edite.



O complexo possui uma área total construída 
de 25.500 metros quadrados distribuídos em 
3 edifícios de habitação com 17 andares cada 
interligados por pontes e no seu embasamento 
três equipamentos. Um restaurante escola, uma 
creche e uma unidade básica de saúde.  Eles são 

utilizados não só pelos moradores, mas também 
pelo público que trabalha nas grandes empresas 
da região. Tais equipamentos trouxeram grande 
interação do complexo com a comunidade 
local que antes encontrava-se em uma situação 
precária.
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Figura 13: Vista geral do complexo habitacional Jardim Edite. 
Fonte: Archidaily, 2013
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 Sem muros, o complexo é aberto para 
a cidade. O arquiteto Milton Braga, socio do 
escritório MMBB reflete “A calçada é viva, cheia 
de gente sempre, estabelecendo uma espécie 
de controle social dessas áreas, com mais 
segurança e tudo aquilo que qualquer cartilha 
de urbanismo recomenda”
 A cobertura deste rico embasamento 
torna-se um térreo elevado para a habitação e é 
palco para quadras poliesportivas e praças que 
interligam as torres. Estas praças promovem 
a convivência entre os moradores e torna-se 
um espaço mais reservado em relação a escala 
metropolitana em que o complexo está inserido.
Braga comenta “Propusemos programas que 
evitassem futuramente a volta da favela ou 
mesmo a transformação do conjunto em uma 
área de habitação social que as pessoas evitam 
frequentar”
 A escolha de análise do caso de sucesso 
do Conjunto habitacional Jardim Edite está 
na utilização de recursos fornecidos pelo 
interesse público e privado traduzidos em um 
conjunto que pode ser chamado de arquitetura 
integradora. Situado em uma região central 
da cidade, provida de transporte público e 
equipamentos sociais, diferente de outros 
conjuntos habitacionais que muitas vezes são 
implantados em áreas esquecidas. onde antes 
uma área degrada e ocupada ilegalmente, hoje 
é preenchida por equipamentos institucionais e 
unidades residências que promovem dignidade 
não só para as mais de 200 famílias que ali 
habitam, mas também para o entorno. 

Figura 16: Jardim Edite. Setorização do Programa. 
Fonte: arcoweb, 2013
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 O impacto ambiental provocado pela 
construção civil no planeta é muito grande e 
ao passo que as cidades se desenvolvem, o lixo 
deixado para traz só aumenta.  Este é o setor 
que mais emite gás carbônico no planeta e é 
setor que mais consume água potável, sendo 

3 . A  A R Q U I T E T U R A  E  A 
S U S T E N TA B I L I DA D E
Por que construir em madeira?

uma das razões o grande uso do aço, que 
apesar de reciclável não é sustentável e do 
uso do concreto, um material não renovável 
nem reciclável. A produção destes materiais 
consome uma grande quantidade de energia e 
emite altos níveis de poluentes.
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 Se fizermos uma linha do tempo com a 
verticalização dos edifícios e uma do lixo gerado 
pela construção civil desde o fim do século 
XVIII até a atualidade teríamos este resultado: 
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Arquitetura e a Sustentabilidade

 Os dados sobre a produção de concreto 
são alarmantes. A construção civil ocupa o posto 
de maior indústria do planeta, consumindo 40% 
dos recursos naturais oferecidos pelo planeta, 
emitindo dióxido de carbônio em todos os 
processos de produção dos materiais que a 
compõe, no transporte e na proporia obra com 
os maquinários. Só o Brasil foi responsável 
pela produção de 100 milhões de toneladas 
de concreto em 2017 (cimento.org), sendo o 
quinto produtor mundial deste material. No 
mundo foram produzidos neste mesmo ano 21 
bilhões de toneladas, representando 8% de toda 
emissão de CO2 na atmosfera.
 Já o aço consome demasiada energia 
em seu processo de fabricação até chegar 
ao canteiro de obra. Emite gases como gás 
carbônico e metano, óxido de enxofre e de 
nitrogênio que são responsáveis pela chuva 
ácida, líquidos tóxicos contendo chumbo, 
amônia cobre e níquel, tornando assim a 
indústria do aço uma indústria muito poluente. 
Sua produção resulta na emissão de 3% de todo 

gás carbônico emitido no planeta, tornando 
se também um contribuinte do aquecimento 
global.
 Atualmente 54% da população mundial 
vive em área urbana, esse número só tende a 
crescer. Em 2050, a projeção é que esse número 
aumente para 66%. A questão é, como vamos 
receber essa população? Qual será a relação 
com a natureza nessas cidades? 
 É preciso encontrar uma alternativa 
para a construção civil para que se possa 
construir melhor, cidades melhores. Precisamos 
de uma alternativa eficiente, para diminuir os 
impactos que nos mesmos geramos. 
 Essa alternativa já existe, e é a 
madeira; quando usada de forma responsável 
e de procedência legal, é um material com alto 
potencial que traz benefícios positivos a longo 
prazo principalmente na questão da mudança 
climática. O brasil é um dos países com maior 
área de plantio de arvores no mundo. E essa 
produção não é focada para a construção civil, 
mas poderia ser.



40

  Ao invés de corta-las para virar 
combustível ou queima-las para gerar área de 
pasto, poderíamos estar usando mais madeira 
de forma vantajosa para construir cidades 
melhores e mais sustentáveis.
  Uma árvore retira naturalmente o 
gás carbônico da terra e nos devolve oxigênio 
através do processo de fotossíntese. Se uma 
arvore é retirada da natureza para a utilização 
de sua madeira para construção civil, o 
armazenamento do gás carbônico no interior de 
suas células permanece durante toda vida útil 
deste material.
 Uma rápida comparação que se pode 
fazer é que enquanto a produção de 1 metro 
cubico de madeira sequestra cerca de uma 
tonelada de gás carbônico, a produção de 1 
tonelada de concreto emite 1 tonelada de gás 
carbônico na atmosfera. Ou seja, enquanto os 
materiais estão gerando poluentes, a madeira 
está absorvendo estes gases em seu processo 
de produção.
 Segundo a declaração do arquiteto 
Andrew Waugh “Nós deveríamos estar olhando 
o concreto e o aço como olhamos para o 
petróleo e o diesel”.  Os arquitetos, felizmente, 
têm o poder de participar desta mudança de 

comportamento. Tem o poder de diminuir os 
impactos ambientais no planeta a partir dos 
materiais especificados e com os materiais que 
são utilizados na construção que projetam. A 
construção em madeira massiva surge como 
uma solução sustentável a longo prazo e 
eficiente no setor da construção civil. (Dias, 
2019)
 Este processo construtivo traz inúmeras 
vantagens além da sustentabilidade. Com 
grande detalhamento feito ao projetar as 
peças que são pré-fabricadas, ao construir com 
madeira engenheirada atinge-se um grande 
custo-benefício. Rapidez na construção, além da 
precisão milimétrica, um canteiro de obras seco 
e limpo sem desperdícios e a redução dos custos 
de obra local são alguns exemplos de vantagens. 
  Engenheiro Alan Dias, fundador do 
escritório Carpinteria, um dos  pioneiroa a 
conceber estruturas de madeira em paineis 
de CLT no País, afirma sobre os custos “A 
comparação de custos não deve se limitar ao 
custo do painel de CLT. Deve-se considerar o 
programa, fundações, fachadas, estruturas 
secundárias, etc.”
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Figura 21: Pegada de Carbono dos materiais de construção
Fonte Puuinfo, Finish Forest Industries, traduzida pela autora
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Introduçaõ a Madeira Engenheirada

 Entende-se por madeira engenheirada 
todas as madeiras que foram processadas 
industrialmente para potencializar sua 
resistência e seu uso na construção civil. Seus 
elementos estruturais são fabricados com 
madeira certificada, tornando-se um dos 
meios de construção industrializados mais 
sustentáveis. Dentro deste tipo de construção 
existe uma grande variedade de produtos 
desenvolvidos pela a indústria, cada um com 
sua característica Os principais são o CLT – Cross 
Laminated Timber ou em português, madeira 
laminada cruzada e o MLC – madeira laminada 
colada, também conhecida como GLULAM 
e a grande vantagem é que eles podem ser 
combinados e trabalharem juntos formando um 
sistema misto.
O professor Carlito Calil Junior, da Escola de 
Engenharia da Usp de São Carlos explica

 A madeira laminada colada já é usada 
desde o início do século XX na Alemanha. O 
engenheiro Otto Hetzer foi o responsável 
por desenvolver este sistema e projetar uma 
estrutura de um pavilhão com 43 metros de vão 
livre com madeira laminada colada. Desde então 
este sistema só evolui e atualmente já se vence 
vãos maiores que 100 metros com madeira. 
 Em suma o MLC é mais usado para vigas 
e pilares pois por sua composição ser apenas 

a MLC é usada para fins estruturais na 
forma de madeira reconstituída em 
processo industrializado de fabricação. 
MLC é composta por lâminas de 
dimensões relativamente reduzidas se 
comparadas às da peça final, coladas 

umas às outras e dispostas com as 
fibras paralelas ao eixo longitudinal 
dessa peça. Entende-se por CLT os 
painéis estruturais constituídos de 
várias camadas de lâminas montadas 
de maneira cruzada, coladas nas faces 
largas e, algumas vezes, nas faces 
estreitas. É um painel estrutural com 
um mínimo de três camadas de lâminas 
colocadas perpendicularmente umas 
às outras. MLC é fabricada para o uso 
em vigas e colunas, enquanto o CLT 
é fabricado em painéis de grandes 
dimensões, quatro por 20 metros, por 
exemplo, sendo muito utilizado em 
paredes, pisos e forros de casas de 

madeira pré-fabricadas

Pressupostos Teóricos
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no eixo longitudinal, sua resistência funciona 
também em um sentido, funcionado com um 
sistema de pilar e viga ou quando combinada 
com o CLT, pode servir de auxilio apenas 
com vigas por exemplo. O esquema a baixo 

representa o processo de produção do MLC que 
mostra desde o plantio até a embalagem para 
ser transportada. Em seguida a outra imagem 
mostra as peças de MLC já produzidas, que 
podem ser retilíneas ou curvas.

Figura 23: O processo de produção de vigas e pilares MLC. Fonte: Carpinteria

Arquitetura e a Sustentabilidade
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 O CLT (Cross Laminated Timber, 
em Português: Madeira Laminada Cruzada) 
nasceu em 1981 na Alemanha, quando dois 
engenheiros Dröge e Stoy colaram painéis 
de madeira de forma alternada para projetar 
uma ponte. Em 1993 a primeira residência foi 
projetada inteiramente com CLT estrutural 
que conhecemos hoje pelos arquitetos 
Schuler e Guyer. A tecnologia foi inicialmente 
desenvolvida na Alemanha, Áustria e Suíça em 
pequena escala. 

 Nos últimos 10 anos o sistema 
construtivo CLT vem sido desenvolvido 
fortemente. Esse sistema trouxe a possibilidade 
de produzir painéis colados de grandes 
dimensões e espessuras. Seu grande diferencial 
é a forma como a placa é constituída. A inovação 
foi intercalar o sentido das camadas nas placas.  
Desta forma obtém-se resistência nos dois 
sentidos, assim o painel se torna autoportante 
e super-resistente. Como mostra o esquema 
abaixo, as lamelas do painel são dispostas de 

Figura 24: Painel de CLT na fábrica sendo deslocado por guindaste. Facilidade na hora na montagem é uma das vantagens 
do material. Fonte: Crosslam, 2016
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Figura 25: Esquema de camadas que compões os painéis de 
CLT. Sempre intercaladas à 90 graus.       
Fonte: Carpinteria                                        

forma intercalada e coladas à 90 graus. 
O material é composto por no mínimo 3 camadas 
ortogonais dispostas em direções intercaladas. 
A lógica é simples, quanto mais camadas, mais 
resistente é a estrutura.

Os painéis de CLT são autoportantes e podem 
servir tanto para lajes quanto para vedações 
verticais. Quando usados para lajes, as lamelas 
coladas devem ser dispostas na horizontal  e 
quando usadas para paredes, os componentes 
dever ser dispostos na vertical. 
 São pré-fabricados e já saem da fábrica 
com aberturas de janelas e portas, além dos 
recortes para encanamentos e dutos estruturais. 
Ao chegar no local de obra, guindastes auxiliam 
no processo de montagem. As placas das lajes 
se unem às paredes, vigas e pilares através de 
conectores metálicos que dever ser escolhidos 
de acordo com cada situação.
 A imagem abaixo mostra o conector 
X-RAD. É um sistema inovador desenvolvido 
pela Rothoblass. Antigamente existiam 

diferentes tipos de conectores com parafusos 
e chapas metálicas. O X-RAD substitui todos 
eles, permitindo a padronização das junções 
entre lajes, vigas, pilares e paineis de vedação, 
podendo ser aplicado em situações com 
cargas elevadas. Além disso esse conector é 
previamente instalado nos painéis de laje e 
paredes na fábrica e são utilizados como ganchos 
na hora do içamento dos painéis, otimizando 
ainda mais o tempo de montagem.

Figura 26: X-RAD- Sistema de conexções entre painéis. 
Fonte:Crosslam, 2016

Arquitetura e a Sustentabilidade
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C O M P O N E N T E S  E S T R U T U R A I S  D E  U M 
E D I F Í C I O  E M  M A D E I R A

Patamares Escadas
Madeira Massiva

Parede Estrutural

Madeira Massiva
Parede Estrutural

Madeira Massiva

Laje

Painel de Fechamento

Painel de Fechamento

Altura do interior

Madeira Massiva

Wood Frame + 
Painel de Madeira

Shaa de Elevadores

Laje Ripada
Espaço estre as ripas é 
usado para tubulação de 
instalações prediais

A rigidez permite flexibilidade 
nas aberturas
Elementos unicos causam 
redução de conectores
OOma resistencia ao fogo

Uso oOmizado do material
Paineis de madeira atuam como 
proteção ao ediicio

De acordo com as leis 
locais

Madeira Massiva

Figura 26: Componentes estruturais de um edifício de madeira 
Fonte: Storaenso, 2016. Traduzida pela autora
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 Sobre o fogo, o CLT mostra-se resistente 
aos incêndios, apresentando um desempenho 
melhor que o concreto e o aço. Isso acontece 
porque o CLT como madeira maciça, quando 
pega fogo queima apenas sua superfície, 
mantendo seu interior intacto, encapsulando 
a chama em uma única área. Assim, caso a 
estrutura pegue fogo, ela não desmorona. 
Apesar de queimar, ela se permanece erguida 
por 120 minutos no mínimo, sem comprometer 
sua estrutura, diferente do aço por exemplo que 
derrete em menor tempo e perde sua resistência 
ao atingir 600 graus Celsius. 
 Hoje no Brasil ainda não existe uma 
lei definitiva sobre os parâmetros a serem 
adotados em relação a incêndios na construção 

A madeira queima. É um material combustível, sem 
dúvida. Porém, ela queima de uma maneira peculiar e 
controlável. Como pode ser? 
 
As árvores já existem há milhões de anos e 
sobreviveram à diversos incêndios no planeta terra. 
Durante a evolução das árvores elas desenvolveram 
uma proteção natural contra o fogo. Quando o fogo 
ataca a madeira, a madeira suporta o fogo devido à um 
mecanismo natural. 
 

Essa proteção se chama 
CARBONIZAÇÃO. 
 

103 Eng. Alan Dias CARPINTERIA 

Para as estruturas de MADEIRA MASSIVA estamos 
falando de construir peças de madeira de grandes 
dimensões, consequentemente de difícil ignição.  
 
Hoje nós sabemos exatamente quanto tempo demora 
para um certo tipo de madeira queimar. O Pinus, que é 
uma madeira utilizada para fabricar o CLT e as vigas 
de GLULAM queima por volta de 0,7 mm/min. Com 
esses dados um engenheiro calculista de madeira 
pode dimensionar a seção da peça estrutural para 
suportar as cargas solicitantes e aumentar a massa de 
madeira em volta para queimar e carbonizar o tempo 
que quiser, ou o tempo que a estrutura solicitar de 
acordo com o corpo de bombeiros. 

105 Eng. Alan Dias CARPINTERIA 

em madeira. Para o cálculo de resistência 
ao fogo nas placas de CLT utiliza-se a norma 
europeia do EUROCODE de 1991 que estabelece 
uma taxa de carbonização de fogo que leva em 
conta a redução da seção transversal da peça 
devido à combustão.  As taxas de carbonização 
variam de 0,65 a 0,8 milímetros por minuto 
em espécies coníferas, matéria prima utilizada 
no Brasil para construção em madeira. Isto é, 
calcula-se quanto tempo a estrutura demora 
pra queimar e a partir disto faz-se um pré-
dimensionamento da estrutura em relação ao 
tempo de queima que uma peça pode suportar 
sem desabar, atendendo as solicitações do 
corpo de bombeiros.

Figura 27: Madeira Carbonizada 
Fonte:Carpinteria, 2019

Figura 28: Processo de carbonização da madeira 
Fonte:Carpinteria, 2019
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Exemplo de Construções

     Em São Paulo o edifício Amata em São Paulo 
está sendo construído pelo escritório franco-
Brasileiro Triptyque. A proposta prevê uma 
torre com 13 pavimentos estruturados com 
madeira laminada cruzada.
 A estrutura de madeira reflorestada 
certificada, projetada de forma escalonada, 
foi o principal partido arquitetônico para esse 
projeto. Ela está presente como elemento 
formal de destaque na arquitetura, oferecendo 
uma abordagem não só estrutural, mas também 
estética. O partido estrutural e o partido 
arquitetônico acabam se misturando em tal 
obra. 
 O CLT proporciona a resistência 
uniforme da estrutura, da mesma fora que 
o concreto e o aço, assim é possível realizar 
balanços e vãos livres na construção. Ao colar 
a madeira em direções opostas, sua fragilidade 
é anulada, oferecendo novas possibilidades 
arquitetônicas.
 Os pilares possuem um eixo estrutural 
de 3,4 metros elaborados em treliças diagonais 
unidos por conectores metálicos. O emaranhado 
de pilares da madeira como estrutura atrelado 
ao paisagismo transforma o edifício em uma 
floresta urbana.
Para a construção das e paredes foi feita com 
dois tipos, de painéis:
Com as lamelas externas no sentido longitudinal, 

  Acima de tudo, esse sistema construtivo 
aparece em um momento de crítica ao 
consumismo e à favor da sustentabilidade. Ele 
aparece como uma nova maneira de construir, 
mais limpa, de menor impacto ambiental, 
avançando a indústria da construção. 
A tecnologia do CLT, permite ainda a 
verticalizações e balanços, o que antes não 
eram possíveis serem feitos com madeira. 

Pressupostos Teóricos

Figura 29: Perspectiva AMATA 
Fonte: Archdaily,2017
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para as lajes e com as lamelas externas no 
sentido transversal, para as paredes. Os painéis 
são autoportantes e são responsáveis pela 
distribuição uniforme de cargas. O núcleo 
dos elevadores é composto por estruturas 
independentes de concreto.

 Esse projeto é interessante para a 
pesquisa pois demonstra as possibilidades 
arquitetônicas que o sistema construtivo CLT 
oferece, ao verticalizar um edifício com 13 
andares. Além disso é interessante analisar a 
sustentabilidade dessa obra.  

Arquitetura e a Sustentabilidade

Figura 30: Perspectiva AMATA 
Fonte: Archdaily,2017



50

Figura 31: Amata. PLanta do térreo 
Fonte: Galeria da Arquitetura,2017

Figura 32: Amata. PLanta do pavimento tipo 
Fonte: Galeria da Arquitetura,2017

Pressupostos Teóricos
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Arquitetura e a Sustentabilidade

Figura 33: Amata. Corte
Fonte: Galeria da Arquitetura,  2017
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 Outro exemplo de construção em 
madeira engenheirada é o Stadthaus, Murray 
groove do arquiteto Waugh Thistleton.  O 
edifício situado em Londres, é constituído 
puramente por painéis pré-fabricados de CLT, 
inclusive os núcleos de escadas e elevadores, 
antes nunca feito
 Isto é, suas cargas horizontais e verticais 
são descarregadas nos paineis autoportantes. Os 
paineis são espaçados em distancias pequenas e 
reguralares. 
 O edifício de 9 andares demorou apenas 
7 semanas para ser erguido. A torre é formada 
por uma composição de painéis em colmeia 
com um núcleo rígido de madeira que promove 
estabilidade para o conjunto.  
 Conta ainda com terraços embutidos 
que garantem maior estabilidade para o prédio. 
Foi a primeira vez que se utilizou apenas madeira 
em uma construção e o projeto mostrou-se 
economicamente viável para edifícios deste 
porte. A sua fachada pixelada é composta 
por 2500 pequenos painéis individuais feitos 
de polpa de madeira evitam que materiais 
desnecessários sejam adicionados a composição 
do edifício.
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Arquitetura e a Sustentabilidade

Figura 35:  Murray Groove. Fachada. 
Fonte: Waugh Thistleton,2009

Figura 36:  Murray Groove. Núcleo Rígido 
Fonte: Waugh Thistleton,2009

Figura 37:  Murray Groove. Apartamento
Fonte: Waugh Thistleton,2009

Figura 38:  Murray Groove. Planta pavimento tipo
Fonte: Waugh Thistleton,2009
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Figura 39: LCT ONE. Perspectiva do Pavimento Tipo
Fonte: LCT One, a Study Case, 2014

Já em 2012 construiu-se um edifício de estrutura 
mista utilizando painéis de CLT e concreto. 
Concebido pelo escritório Hermann Kaufmann/
CREE, o edifício de 8 pavimentos denominado 
LCT ONE, é um edifício de escritórios na 
Áustria. Tem seu núcleo rígido de elevadores e 
escadas feitos em concreto. As lajes foram pré-
fabricadas em madeira com uma cobertura de 

concreto  fazendo composdo uma estrutura 
mista. O pavimento tipo é composto por paineis 
de  8 metros por 2,7 metros atrelados a laje 
mista de madeira e concreto. Não há contato 
direto da estrutura de madeira entre os andares.  
Este sistema garantiu uma planta livre, para o 
pavimento tipo sem pilares
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Figura 40: LCT ONE. Planta do Pavimento Tipo
Fonte: LCT One, a Study Case, 2014

Figura 41: LCT ONE. Planta do Pavimento Tipo
Fonte: Hkarchitekten

Figura 42: LCT ONE. Esquema da laje
Fonte: Hkarchitekten
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 Ao observar as diferentes construções 
expostas pode-se perceber as diferentes 
soluções adotadas que melhor se adequam ao 
programa e as tipologias escolhidas. A madeira 
engenheirada permite diversas possibilidades 
dando inicio a uma nova era construtiva e 
permitindo uma grande investigação e pesquisa 
neste campo. 
 Uma das grandes vantagens deste 

material é que, por ser pré-fabricado, o processo 
de montagem é rápido, limpo e a precisão 
é milimétrica, resultando em economias 
consideráveis de mão de obra e de tempo.  
Além disso os painéis dispensam revestimentos 
quando instalados em ambientes internos, 
promovendo a economia de custos. Para as 
áreas molhadas pode receber gesso acartonado 
ou também cerâmicas e porcelanatos.

Pré-dimensionamento da Estrutura

 Devido às suas propriedades de 
resistência, o CLT traz benefícios na construção 
em madeira como a verticalização e vãos livres 
maiores em relação à vãos obtidos com outros 
tipos de construção em madeira como wood-
frame. As aberturas de portas e janelas nos 
painéis e eventuais furos nas lajes, também 
podem ser maiores e devem ser levados em 
consideração ao pré dimensionar a estrutura. 
 As maiores dimensões de painel são 
3 metros de largura por 12 de comprimento 1, 
mas podem chegar até 3,5 de largura por 16 de 
comprimento2 , 

1 Dimensões baseadas nos painéis fornecidos pela 
empresa brasileira Crosslam
2 Dimensões baseadas nos painéis fornecidos pela 
empresa escandinava Storaenso

dimensões limitadas pelo tamanho prensa em 
que são fabricados.   
 Em casos estruturais, os painéis podem 
ser utilizados e comumente são instalados em 
duplas para maior resistência. 
 A espessura dos painéis é calculada de 
acordo com a resistência, quanto mais espessas,  
ou seja, com mais camadas, são mais resistentes.
 A tabela a seguir demonstra a 
configuração dos painéis e sua espessura de 
laje e paredes estruturais ou de fechamento de 
acordo com o número de camadas.

Pressupostos Teóricos
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TABELA 1: CLT. Camadas para painéis de Laje
Fonte: Crosslam, 2016

TABELA 2: CLT. Camadas para painéis de Parede
Fonte: Crosslam, 2016
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Também é comum que se utilize um sistema 
adicional de vigas com madeira laminada colada 
para travamentos. O CLT consiste em painéis 
autoportantes que unidos à vigas laminadas 
coladas compõem uma estrutura mais 
resistente. 
A seguir podemos observar a tabela de 
pré-dimensionamento de estruturas de 
madeira, fornecida pela empresa Carpinteira, 
especializada em estruturas de madeira no 

Brasil. Aparece destacado em amarelo o pré-
dimensionamento de vigas laminadas coladas, 
aquelas que serão aplicadas no projeto 
desenvolvido. Para as vigas bi apoiadas utiliza-
se o pré-dimensionamento da largura divido 
por 17 em relação ao vão. Esta norma está 
de acordo com a ABNT de construção. Pode-
se usar também o padrão europeu de pré-
dimensionamento onde a largura do vão 
representa 8%do vão (L/12).

TA B E L A  D E  P R É - D I M E N S I O N A M E N T O 
D E  V I G A S  E M  M A D E I R A
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TABELA 3: MLC. Tabela de Pré-dimensionamento de vigas em Madeira
Fonte: Carpinteria, 2018
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1 .  N E M A U S U S ,  J E A N 
N O U V E L  –  1 9 8 7
Nimes, França

• Construção 1985-1987
• Local  Nimes, França
• Área Total 10.300 m²
• 114 apartamentos – Terreos, Duplex e 
triplex
• Tamanho Médio das Unidades 91m²
• Custo Total 5.565.000 Euros
• Arquitetura Jean Nouvel et Associes
• Engenharia OTH Mediterranee



Figura 44: Nemausus. Habitação Duplex
Fonte: Paquebot 2012

Figura 45: Nemausus.  Portas ocupam toda a frente da 
unidade. Fonte: Paquebot 2012                                                                        
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A habitação social de Nemausus foi projetada 
pelo arquiteto Frances Jean Nouvel entre os 
anos de 1985 a 1987 e inaugurado em 1998 na 
cidade de Nimes na França. 
    O projeto consiste em 2 blocos de 
apartamentos com diferentes tipologias de 
apartamentos, circulação horizontal e vertical 
externa e possui características industriais. A 
cidade em que se situa, de clima mediterrâneo, 
possui tradição de vida ao ar livre. Com contexto 
industrial e habitação de baixo nível, o projeto 
se insere à paisagem existente através de 
sua permeabilidade dada pela praça central 
arborizada que une os dois blocos.
   Jean Nouvel projeta essa habitação com 
o intuito de romper a tradição e rigidez das 
habitações sociais no aspecto funcional e estético 
ao promover espaços flexíveis e ao propor 
uma fachada diferenciada com semelhanças 
marítimas e aeronáuticas utilizando o concreto 
e o alumínio como materiais principais.

     O desafio deste projeto era unir os anseios e 
as necessidades da sociedade à uma construção 
barata. Mas, para o arquiteto, acima de tudo, 
era muito importante criar uma tipologia 
democrática, espaçosa e flexível. 
    Foram implantadas 114 unidades sendo elas 
térreas, duplex e triplex resultando em uma 
média de área de 91m² por apartamento. Este 
tamanho é muito maior que o tamanho médio 
das habitações sociais comuns. Ao industrializar 
o processo construtivo e escolher materiais 
baratos, Nouvel conseguiu amplitude nas 
unidades habitacionais do conjunto.
 As unidades possuem grandes 
aberturas. São feitas por portas de alumínio 
que se estendem por toda a parte da frente da 
unidade e se abrem para o terraço, promovendo 
uma integração entre o usuário e o entorno. 
Além disso permite a integração total entre 
o interior do apartamento com os terraços 
privativos.

Estudos de Caso



Os terraços são outro ponto importante para o 
projeto. Eles são utilizados em dois momentos 
e pode-se afirmar que eles ocupam duas 
importantes funções no projeto, tanto técnica 
quanto social. São usados como circulação 
horizontal. No lado oposto, funcionam como 
um terraço privado, prolongando o espaço 
de habitação de cada morador. Este sistema 
permite que existam aberturas em ambos 
os lados da fachada, criando uma ventilação 
cruzada (função técnica). Além disso, são 
largas passagens que contam com bancos em 
sua extensão, promovendo a união de pessoas 
(função social). Os terraços possuem largura 
avantajada, de 2,5 metros e contam ainda com 
um banco que se extende por toda largura.

Circulação

Terraço

Habitação

Figura 46: Nemausus.  Circulação horizontal 
Fonte: Nemausus Habitação Social, 2009                                                        

Figura 47: Nemausus.  Terraços
Fonte: Nemausus Habitação Social, 2009                                                        

Figura 48: Nemausus.  Relação de uma unidade com os 
terraços e a circulação horizontal.
Fonte: Wik Arquitectura.  Editado pela autora                                                     

Legenda:
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Legenda:

Circulação Horizontal

Circulação Vertical

Terraço

Habitação tipo simplex

Habitação tipo duplex
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    A circulação horizontal dada em forma de 
terraço é tecnicamente uma ponte metálica que 
se conecta à circulação vertical. A circulação 
vertical é formada por escadas metálicas externas 
distribuídas ao longo dos terraços de circulação. 
Essa estrutura é independente da estrutura do 
edifício. Já os elevadores estão localizados na 
parte interna do prédio. As circulações públicas 
verticais estão representadas em vermelho na 
planta. As escadas individuais dos apartamentos 
também são metálicas, visando sempre a 
redução dos custos. A planta abaixo mostra um 
dos pavimentos tipos dos dois predios onde em 
roxo representa circulações horizontais e em 

azul os terraços de uso publico para as unidades. 
Em amarelo as unidades habitacionais do tipo 
simplex e em laranja uma unidade tipo duplex. 

Estudos de Caso



 A maneira que os apartamentos estão 
dispostos permite que o usuário se aproprie 
do espaço de forma flexível. Com o uso dos 
terraços e as aberturas nos dois sentidos, o único 
elemento delimitador do espaço é o núcleo 
hidráulico central na planta de uma unidade 
representado em verde nas plantas abaixo. 
 O arquiteto, ao delimitar o espaço desta 
maneira,  garante infinitas possibilidades de 
apropriação do espaço da tipologia não só para 
os lados, mas também garante uma adaptação 
em níveis, gerando combinações de módulos 
duplex e triplex também. 
 As plantas a seguir demostram casos 
de habitações do tipo simplex e duplex. O 
primeiro caso é uma junção de dois módulos na 
horizontal e o segundo caso são dois módulos 
unidos verticalmente.

Figura 52: Nemausus.  Corte transversal
Fonte: Wik Arquitectura.  Editado pela autora                                                     

Figura 50: Nemausus.  Núcleo Hidráulico da unidade 
Fonte: Nemausus Habitação Social, 2009                                                        

Figura 51: Nemausus.  Vista de uma habitação Triplex 
Fonte: Nemausus Habitação Social, 2009                                                        

Duplex

Triplex
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Figura 53: Nemausus.  Planta e Corte de uma unidade tipo Simplex 
Fonte: Wik Arquitectura.  Editado pela autora                                                     
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Figura 54: Nemausus.  Planta e Corte de uma unidade tipo Duplex Fonte: 
Wik Arquitectura.  Editado pela autora                                                     
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 Sobre o sistema construtivo, Nemausus 
é composto por matérias industrializados e 
pré-fabricados de fácil montagem. São eles 
o concreto e o alumínio. Foram posicionados 
pilares de concreto a cada 5 metros. A distância 
não foi escolhida ao acaso. 
 Os pilares foram implantados de forma 
que pudessem ser feitas as vagas da garagem e 
apesar de apresentarem uma distância pequena 
de vão reduziria os custos de construção. 
Apoiadas nos pilares, foram colocadas paredes 
de concreto pré-fabricado. E
 las se distribuem ao longo dos três 
pavimentos gerando módulos que possibilitam 
o arranjo flexível das tipologias. A escolha destes 
materiais possibilitou que os apartamentos não 
necessitassem de acabamentos pois eles já 
defendem a ideia do industrial por si.

 Figura 55: Nemausus – Garagem com pilares a 5 metros de 
distância.  Fonte: Paquebot 2012                                          

 Figura 56: Nemausus – Corte Ilustrativo geral da habitação
 Fonte: visuallexicon                                    
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Nemausus

Reflexões

 Nemausus é marcada pela apropriação 
coletiva dos espaços, pela economia 
construtiva, pela busca da identidade visual e 
pela individualidade, o que é muito positivo.
 Apesar de ser um projeto da década de 80, a 
discussão da flexibilização dos espaços tratada 
por Jean Nouvel neste projeto,é ainda muito 
atual. 

 Além disso é de extrema importância 
a observar a racionalização de materiais e o 
resultado formal que isso proporcionou. É muito 
interessante também a forma que são dados 
os espaços de convivência, tanto as praças 
como nos bancos da circulação horizontal. 
Uma desvantagem poderia ser a falta de  
acessibilidade aos apartamentos duplex e triplex

Figura 57: Nemausus. Circulação Horizontal.  A interação gerada neste espaço.
Fonte:Nemausus Habitação Social, 2009
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Figura 58: Nemausus. Vista geral do 
Complexo
Fonte: Wiki Architectura

Nemausus
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2 .  G L E B A  G , 
BISELLI+KATCHBORIAN - 
2 0 1 1 
São Paulo, Brasil

• Arquitetura Biselli Katchborian
•  Localização Heliopolis, São Paulo, SP
• Área de Projeto 3133m²
• Número de Pavimentos 8 andares
• 420 unidades habitacionais
• Ano de Projeto 2011
• Tipologia Habitação de Interesse Social
• Construção Alvenaria Estrutural, blocos 

de concreto
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 O Conjunto Habitacional projetado pelos 
arquitetos Mario Biselli e  Arthur Katchborian 
na região de Heliópolis, maior favela de São 
Paulo, fez parte do processo de urbanização 
da favela de Heliópolis e integra o programa 
de reurbanização de Favelas da Prefeitura do 
Município de São Paulo. A região da favela de 
Heliópolis foi parcelada em glebas e as famílias 
foram alocadas para as novas habitações 
construídas. Cada gleba foi direcionada a um 
escritório de arquitetura e coube ao escritório 
Biselli Katchborian projetar a gleba G.
 O projeto conta com 420 unidades 
distribuídas em edifícios de 8 andares de forma 
perimetral ao redor da quadra. A intenção de 

implantar o conjunto de edifícios desta forma 
foi evitar a criação de muros. O próprio prédio é 
uma barreira entre o público e o privado, forma 
semelhante ao modelo europeu de ocupação de 
quadras.
  A implantação dos edifícios privilegia os 
espaços públicos e a integração dos moradores 
ao proporcionar um pátio interno com áreas 
recreativas, uma grande quadra esportiva 
e equipamentos de ginastica. As passarelas 
metálicas de circulação foram pioneiras em 
habitações sociais no brasil e são um elemento 
importante para integrar os conjuntos devido 
aos desníveis, garantindo assim as cotas de 
acesso. 

Figura 60:  Heliopolis Gleba G: Implantação. 
Fonte: Galeria da Arquitetura, 2012

Estudos de Caso
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Figura 61:  Heliopolis Gleba G: Visão geral, enfoque para as  passarelas metálicas                                                                                                                                        
 Fonte: Galeria da Arquitetura, 2012

 O maior desafio ao construir uma 
habitação de interesse social é o conflito entre a 
viabilidade econômica construtiva e o potencial 
construtivo. Um dos problemas enfrentados foi 
a impossibilidade no orçamento de implementar 
elevadores. Ao tirar partido do desnível de 
quase 12 metros existentes no terreno. Artur 
Katchborian explica, “Então, determinamos 
vários térreos, cada um com três andares acima 
e cinco abaixo; ou dois para baixo e cinco para 
cima”. 
 Desta forma, apesar do edifício possuir 
8 andares, a maior altura a ser vencida para 
chegar em uma unidade são 5 andares, número 
máximo de pisos permitido pela lei de subida 
máxima sem que haja um elevador. Sendo 

assim, ao verticalizar as habitações os arquitetos 
conseguiram implementar ainda mais unidades 
do que o previsto. A imagem a seguir exibe 
as passarelas metálicas ligando o térreo dos 
conjuntos.
 Outro desafio enfrentado pelos 
arquitetos foi e resolvido existo foi a quebra da 
monotonia das fachadas. O sistema construtivo 
utilizado por eles, blocos de alvenaria e concreto 
induz a monotonia e a repetição. 
 A solução adotada gerou de fato uma 
racionalização e repetição das formas, deixando 
a obra mais acessível financeiramente. 
Entretanto, a escolha do método construtivo 
não afetou a expressividade arquitetônica do 
projeto.

Heliopólis , Gleba G
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 Ao tornar os edifícios independentes, 
criou-se um ritmo singular trazendo movimento 
à fachada. A utilização de cores nas fachadas e 
nas entradas dos blocos também foi essencial 
para tal resultado, além disso auxiliam os 
moradores a identificar o conjunto onde habita. 

 Uma pesquisa feita pela SEHAB aponta 
que a ocupação de uma unidade habitacional 
de interesse social é feita por 5 a 11 pessoas. 
Pensando nisso, Biselli e Katchborian projetaram 
duas tipologias diferentes que oferecem certa 
flexibilidade. 
 As duas tipologias  contam com 
dois dormitórios e permitem flexibilidade 
na distribuição dos cômodos. Foi feita uma 
tipologia adaptada para o térreo e tem como 
foco os portadores de necessidades especiais, 
uma vez que o edifício não possui elevadores. 
 Ao lado as plantas das habitações e suas 
diferentes tipologias. Ao observa-las percebe-se 
que nem todas as opções possuem ventilação 
nos banehiros ou ventilação cruzada. 

 A paginação das venezianas e a inserção 
de uma paleta cromática cinza nessa fachada foi 
outro fator que contribuiu na expressividade do 
projeto. Dispostas sempre de forma espelhada, 
a fachada nunca está do mesmo jeito, está 
sempre em movimento. A imagem a seguir 
mostra com enfoque a movimentação na 
fachada e a presença de cores. 

Figura 62:  Heliopolis Gleba G: Croquis da Fachada
 Fonte: Archdaily, 2011

Figura 63:  Heliopolis, Gleba G. Fachada
Fonte: Galeria da Arquitetura, 2012



1.  Sala

2. Dormitório

3. Cozinha

4. Banheiro

5. Varanda

Legenda:
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Figura 63:  Heliopolis, Gleba G. Fachada
Fonte: Galeria da Arquitetura, 2012

Heliopólis , Gleba G

Figura 64:  Planta Tipo A
Fonte: Galeria da Arquitetura, 2012

Figura 65:  Planta Tipo B
Fonte: Galeria da Arquitetura, 2012

Figura 66:  Planta Tipo A - Adptada
Fonte: Galeria da Arquitetura, 2012



Unidade Habitacional

Circulação Horizontal

Passarela de Acesso

Pórticos

Circulação Vertical

Passarela Metálica

Legenda:
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Figura 67:  Planta do Pavimento Tipo
Fonte: Galeria da Arquitetura, 2012. Editada pela autora

Estudos de Caso
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Figura 68:  Imagem da circulação horizontal do conjunto que da acesso as unidades. Feita com passaarelas externas de 
concreto moldado in loco, o espaço promove encontros.  Fonte: Nelson Kon, 2012

Reflexões

 Ao analisar a obra, nota-se que a grande 
vantagem desse projeto foi o aproveitamento 
do desnível existente no terreno para a 
maximização de unidades no conjunto. Apesar 
disso, é também uma desvantagem no projeto 
pois não há elevador, limitando as pessoas 
com necessidades especiais ao uso apenas das 
unidades no térreo, além da necessidade de um 

grande número de blocos de escada de acesso 
aos pavimentos superiores. Essas atendem 
poucas unidades por pavimento. Outro aspecto 
positivo do projeto é a utilização de cores. Essa 
técnica traz sensação de personalização ao 
morador e diminui a sensação de construção 
em massa sem identidade pessoal que algumas 
habitações sociais podem passar.

Heliopólis , Gleba G
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Figura 69:  Heliopolis, 
Gleba G. Entrada no 
conjunto. Com um grande 
vão de os pórticos são 
um dos únicos elementos 
de concreto moldado in 
loco.
Fonte: Nelson Kon, 2012

Heliopólis , Gleba G
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3 .  U B C  B R O C K 
C O M M O N S ,  AC T O N 
OSTRY ARCHITECTS INC . 
2 0 1 8 .  
Vancouver, Canada

• Construção 2017
• Local  Vancouver, Canada
• Área Total 15.120m²
• 360 apartamentos –Individuais e coletivos
• Tamanho Médio das Unidades 24m² individuais e 144m² coletivos
• Tempo de construção 70 dias
• Custo 51,5 milhões de dolares
• Arquitetura: Acton Ostry Architects
• Engenharia: Fast + Epp
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 Exemplos internacionais como o UBC 
Brock Commons, no Canada que utilizam a 
madeira engenheirada como estrutura, já são 
uma realidade. Em 2017, foi considerado o 
prédio mais alto de madeira. Com 18 pavimentos 
e 54 metros de altura, o edifício de uso misto 
que a abrigará residências estudantis, tem como 
foco a sustentabilidade.
 O projeto foi encomendado pela 
University Of British Columbia ao perceber 
que sua comunidade estudantil estava em 
crescimento. A intenção foi criar um novo local 
sustentável de moradia para seus estudantes a 
fim de reduzir o seu deslocamento diário até o 
campus.
 O edifício com 404 leitos divididos entre 
estúdios individuais e compartilhados e conta 
com espaços de convivência no térreo bem 
como restaurantes, espações de estudos e um 
lounge na cobertura
 O projeto é uma exceção na lei 
Canadense.  De acordo com o código de 
construção de 2012 da British Columbia, 
só é permitida uma construção residencial 
em madeira de até 6 andares. Entretanto 
o distrito da University Of British Columbia 
redigiu um regulamento de Construção de 
Madeira Verticalizada especifico para o local 
garantindo o funcionamento e a resistencia do 
edifício e promovendo indices de desepenho 
de segurança e contra incendio ainda melhores 
que os requeridos pela lei convencional. 
 O edifício tem em sua composição uma 
estrutura mista, o que garante sua segurança e 

resistência. A fundação, as escadas e os cores 
dos elevadores e o térreo compõe uma base 
rígida de concreto moldado in loco para receber 
a superestrutura de madeira. 
 O uso do concreto no primeiro 
pavimento o no core dos elevadores resultou 
o contraventamento do edifício e possibilitou 
a verticalização do edifício com a madeira. Essa 
estrutura de madeira engenheirada consiste em 
um grid de pilares sobre uma laje, sem vigas.  
 Para as lajes utilizou-se painéis de CLT 
(cross laminated timber- Madeira laminada 
cruzada) e para os pilares foram combinadas 
colunas de GLT (Glue laminated timber- 
Madeira laminada colada) unidos por conexões 
metálicas.

Figura 71:   Construção do Brock Commons no Canada.                                                      
Fonte: Archidaily, 2018

Estudos de Caso
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 O esquema a cima demonstra a 
composição estrutural do UBC Brock Commons. 
A figura ao  lado, foi registrada ainda em fase 
de obra, onde o núcleo rigido de concreto 
moldado in loco já havia sido erguido, enquanto 
os andares de madeira compostos por paineis 
pré fabricados eram montados no local.  A 
montagem dos paineis de CLT e das colunas 
de GLT foram montadas com o auxilio de 
guindastes.
 A escolha da construção de um edifício 
e madeira resulta em um edifício mais leve, o 
que implica em uma fundação mais esbelta. 
Entretanto, é um edifício mais vulnerável e por 
isso tem menos inercia e menor resistência. 
Além do core de concreto e da fundação, foram 
adicionadas vigas de borda no perímetro de 
cada laje para suportar o painel de fechamento.

Componentes da estrutura de madeira:
Paineis de CLT e Colunas de GLT para as 
lajes e pilares dos pavimentos superiores

Estrutura de concreto moldado in loco:
Laje e Pilares do Térreo e núcleo de 
elevadores e escadas

Fundação de concreto moldado in loco:
Fundação cobre todo o perimetro do 
edifício

Sistema Hibrido Estrutural

Figura 72:  Ubc Brock Commons. Esquema Estrutural
Fonte: Naturally, Wood, 2016. Traduzido pela autora

Figura 73:  Brock Commons em Construção no Canada. 
Atenção especial para o núcleo rígido de concreto.     
Fonte: Archidaily, 2018                           

UBC Brock Commons
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 O Edifício é envelopado por painéis 
pré-fabricados do tipo steel frame, onde já 
vem prontos para o encaixe direto da fábrica. 
Cada painel mede 8 metros, o tamanho de 
dois grids de estrutura, por 2,81 metros de 
altura, a mesma altura de um andar. Além da 
rapidez no processo de montagem, ao acelerar 
o fechamento do edifício, se garante a menor 
exposição da madeira as intemperes. A figura 74 
ilustra o içamento de um painel de fechamento 
pré fabricado .
 No topo, o prédio é coberto por uma 
cobertura metálica. Este sistema foi escolhido 
para eliminar qualquer risco de infiltração.

 O grid de pilares de madeira mede 4 
metros por 2,85 resultando em uma laje de 15 
metros por 56metros, enquanto o de concreto 
5x5. A escolha do grid de madeira foi feita junto 
ao desenvolvimento da unidade habitacional 
e de acordo com o maior tamanho de placa 
de CLT (3m x 12m). O andar tipo é composto 
por 29 placas de CLT de diferentes tamanhos, 
mas com a mesma espessura, 169 milímetros 
e 5 camadas, como representa o esquema ao 
lado Apesar de haver apenas 4 tipos de pais 
diferentes, quase todos são únicos, devido a sua 
configuração de hidráulica e elétrica que já vem 
da fábrica.

Figura 74:  Brock Commons em construção. Atenção especial para o o painel de fechamento sendo içado
Fonte: UBC Susteinability, 2017                      

Estudos de Caso
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 Os sistemas e tubulações de hidráulica 
e elétrica, como dito anteriormente, já vem 
preestabelecidos desde a fábrica nesse tipo de 
sistema. 
Neste projeto os caminhos foram projetados 
estrategicamente de forma que rasgassem as 
placas em menor quantidade. Este planejamento 
é feito ainda na fase de desenvolvimento 

dos painéis para facilitar o caminho dessas 
infraestruturas. 
 A Planta a baixo mostra um andar tipo 
que conta com 18 unidades habitacionais. 
Sendo 16 delas individuais e 2 delas coletivas. As 
unidades são espelhadas formando uma parede 
hidráulica e diminuindo assim os rasgos para 
tubulação nos painéis de CLT. 

Unidades Individuais

Unidades Compartilhadas

Circulação Horizontal

Circulação Vertical

UBC Brock Commons

Figura 76:  Ubc Brock Commons - Planta do andar tipo                                                                                                                                             
Fonte: Naturally, Wood, 2016. Editado pela autora                    

Figura 75:  Ubc Brock Commons - Configuração dos paineis de madeira                                                                                                                                          
Fonte: Naturally, Wood, 2016. Traduzido pela autora                    
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  Nos andares tipo, a estrutura de 
madeira é recoberta por uma camada de 
concreto e carpete nas lajes e nos pilares por 
uma membrana anti abrasiva tardando o fogo 
por 2 horas. Dessa forma o isolamento acústico 
também aumenta.  

 O esquema a seguir representa a 
estrutura e suas camadas de isolamento. A 
primeira imagem mostra a estrutura em sua 
forma pura. A segunda, a estrutura já com a 
camada de concreto sobre a laje e a terceira 
imagem, o carpete e o isolamento antiabrasivo.

Estrutura Hibrida de madeira massiva 
e concreto, com laje de madeira 
recoberta de concreto

Estrutura Hibrida de madeira massiva e 
concreto, e encapsulamento completo 
da estrutura

Conector metálico entre 
o painel de laje e o pilar 
de madeira

Encapsulamento total da 
estrutura para proteção do 
fogo. Duração de 2 horas

Encapsulamento parcial 
da estrutura de madeira 
para proteção do fogo. 

Estudos de Caso

Figura 77:  Ubc Brock Commons - Camadas de Isolamento.                                                                                                                            
Fonte: Naturally, Wood, 2016. Traduzido pela autora            



Gráfico de Planejamento da Construção do UBC Prock Commons
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Reflexões

 Foram feitas analises de viabilidade 
da obra e foram estudados diversos tipos de 
construção. Esse processo de construção torna-
se vantajoso quando se eliminam as vigas, 
considera-se o leve peso do CLT (vantajoso em 
termos de transporte e construção) e do tempo 
que se leva para o edifício ser erguido.
 A obra deste edifício levou 6 meses 
e além de rápido exige menos mão de obra. 
Entretanto mais especializada e requer apenas 
mais tempo de planejamento. O Projeto foi 

desenvolvido em softwares BIM permitindo 
a precisão milimétrica, e já se planejou neste 
momento toda a sequencia de produção e 
montagem. 
 Além disso foi desenvolvido um modelo 
em tamanho real para testes e ajustes finais 
antes da produção. A desvantagem é a oferta 
de matéria prima. Neste caso, havia apenas 
um fornecedor local. A importação do produto 
não foi considerada, devido aos altos custos de 
importação

Figura 78:  Ubc Brock Commons -Gráfico do Planejamento a Construção                                             
Fonte: Naturally, Wood, 2016. Traduzido pela autora            

Workshop de 
Concepção

e Ideias 
primarias

Aprovação 
do Código de 

Construção
Site-Specific

Permissão 
para 
construir em 
madeira

Desenvolvimento de Projeto

Preparação da documentação de construção

Licitação e contratação
Produção e Construção

Ocupação

UBC Brock Commons
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UBC Brock Commons

Figura 79:  UBC Brock 
Commons durante sua 
construção. 
Fonte: Naturally,Wood, 
2016
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 A falta de moradia na cidade e a falta 
de atenção à população mais carente foi fator 
desencadeante para projetar uma habitação 
de interesse social. A escolha do sistema 
construtivo em madeira foi feita ao questionar 
o impacto ambiental que um projeto com essas 
dimensões causaria se construído a partir de 
métodos da construção civil tradicionais. Ao 
estudar o bairro da Barra Funda, nota-se  que 

O  P R O J E T O

é uma área da cidade repleta de deficiências. 
Entretanto é possível enxerga-lo como um 
potencializador de intervenções urbanas. Junto 
ao problema da falta de moradia em São Paulo, 
viu-se a necessidade de se implementar não só 
uma habitação social mas também oferecer  à 
região novos espaços públicos e áreas verdes 
trazendo uma nova possibilidade de conexão 
entre os dois lados do trilho do trem.



contexto

Terminal Barra Funda

Parque Barra Funda

legenda

Ciclovia 

CPTM 

Área de Intervenção
Parque Água Branca

Favela 
D o 
Moinho

Memorial da América 
Latina

1 .  E S C A L A  U R B A N A
A Barra Funda

O Projeto

Figura 81:  Mapa 1 - Contexto.     Fonte: Produzido pela autora



 Ao fazer uma rápida análise, observa-
se que as habitações sociais construídas em 
São Paulo nos últimos anos, foram alocadas em 
lugares pouco nobres e cada vez mais afastados 
do centro, fazendo com que o morador se 
desloque por horas até chegar no seu local de 
trabalho. Mas, com o novo PDE, as ZEIS passam a 
ter mais espaço na cidade, inclusive nas regiões 
centrais, como prevê a ZEIS 3.
 O novo Plano Diretor Estratégico (PDE) 
prevê quatro diferentes Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS) e aumenta em 23% as 
áreas demarcadas para esse fim em comparação 
ao último plano de lei (2004).  
 As ZEIS 3 se localizam em regiões centrais 
da cidade, em macro áreas de estruturação 
metropolitana e de qualificação de urbanização 
consolidada. Isso significa que são áreas onde 
a tendência é que haja um bom sistema de 
transporte público e bons equipamentos.
 A partir dessas informações, o local 
escolhido para implantação de projeto está 
situado no bairro da Barra Funda em São 
Paulo, uma região central, e o terreno situado 
em uma área de ZEIS 3. Portanto, o projeto foi 
implantado em uma área suprida de transporte 
público, próximo à estação Barra Funda a fim de  
proporcionar qualidade de vida aos habitantes 
deste complexo.
  O mapa ao lado representa o 
macrocontexto urbano em que a proposta 
projetual se situa. Da esquerda para direita 
podemos observar alguns equipamentos 
importantes para análise. A Oeste o Parque 

Água Branca junto ao terminal Barra Funda e o 
Memorial da América latina. O terminal Barra 
Funda e a área de intervenção são interligados 
por uma ciclovia existente que são distantes 
aproximadamente um quilometro. No outro 
extremo está situada a favela do Moinho.
 A favela do moinho vem sendo alvo da 
prefeitura de São Paulo nos últimos anos, mas 
ao contrário do que se espera, o foco não tem 
sido prover recursos e infraestrutura necessária, 
mas para oprimir seus moradores em nome da 
segurança pública. Em 2013 foi feita uma Parceria 
Público Privada (PPP) para que se construísse 
um novo complexo habitacional, a 800 metros 
da Favela do moinho. Entretanto este conjunto 
não era destinado a estes moradores (POLIS, 
2017).
  Uma reportagem da Folha feita em 
abril de 2017, afirma que as suas 500 famílias 
que lá habitam, seriam realocados para outras 
unidades habitacionais ainda em construção, a 
12 quilômetros da Favela, para dar espaço a um 
campo de manobra de trens da CPTM. Tal fato 
contraria o atual Plano Diretor de São Paulo (PD) 
que tem como objetivo aproximar a oferta de 
emprego à moradia, além de contrariar o direito 
à moradia em local próximo ao da moradia 
original. 
 Tendo em vista a necessidade de 
moradia dessas famílias, e a negligencia do 
estado em relação a elas e a sua proximidade 
com o terreno de projeto escolhido , seria 
interessante destinar a habitação social 
projetada a essas famílias.
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2 .  A N Á L I S E

10
0

GABARITO

O Projeto



Nota-se uma predominacia de edificios de até 
3 andares, que são em sua maioria galpões de 
antigas fábricas. Em geral o gabarito é baixo. Em 
apenas alguns pontos o gabarito ultrapassa os 
8 andares. São raros os pontos com mais de 15 
andares

até 3 andares

3 a 8 andares

8 a 15 andares

15 a 25 andares

maior que 25 andares

Área de Intervenção

10
1Figura 82:  Mapa de gabarito dos edificios no entorno

 Fonte: Geosampa com edição da autora

Análise
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USO PREDOMINANTE DO SOLO

O Projeto



Nota-se uma predominacia de uso misto entre 
indústrias e comércios e serviços. Em seguida o 
uso exclusivo de comércio e serviço e depois o 
uso residencial. 
A região carece de equipamentos públicos e de 
lazer.

Uso Misto ( Indústria + Comércio e Serviço)

Área de Intervenção

Residencial

Escola

Equipamento Público

Indústria e Armazem

Uso Misto (Comércio e Serviço + Residencia)

Comércio e Serviço

Uso Misto ( Residencial e Indústria)

10
3Figura 83:  Mapa do uso predominante do solo

 Fonte: Geosampa com edição da autora

Análise
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TRANSPORTES

O Projeto



A região é bem servida de transportes públicos. 
A área de intervenção esta próxima ao terminal 
Barra Funda, estão distantes aproximadamente 
1 quilometro. São unidos por uma ciclovia. Além 
disso é bem servida pela rede de onibus.

Pontos de Onibus

Área de Intervenção

Terminal Barra funda

Linha CPTM

Linha Vermelha do Metro

Ciclovia

10
5Figura 84:  Mapa de transportes

 Fonte: Geosampa com edição da autora

Análise
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ÁREAS VERDES

O Projeto



A região é carente em áreas verdes. O unico 
ponto significante é o parque Água Branca. O 
segundo maior ponto é o Parque Barra Funda, 
situado na área de intervenção e que encontra-
se atualmente em situação de abandono. Os 
outros pontos verdes são canteiros do sistema 
viário

Área de Intervenção

10
7Figura 85: Mapa áreas verdes

 Fonte: Geosampa com edição da autora

Análise
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O Projeto



> 35.0 dB

 >.99- 0 dB

> 40.0 dB

> 45.0 dB

> 50.0 dB

> 55.0 dB

> 60.0 dB

> 65.0 dB

> 70.0 dB

> 75.0 dB

> 80.0 dB

> 85.0 dB

 área de interveção

10
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Análise
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O Projeto

 Ao elaborar um mapeamento dos 
ruídos na Área da Barra Funda em atividade 
4, Experimentação, percebe-se que os níveis 
estão à cima da média recomendada pela ABNT. 
Eles variam de 55 à 85 decibéis nessa região, 
enquanto a OMS recomenda que em área 
mista com predominância residencial e área 
mista com vocação comercial e administrativa 
tenham ruído máximo de 55  e 60 decibéis 
respectivamente durante o dia e 50 e 55 decibéis 
durante a noite.
  Está claro que o maior nível de ruído 
é provocado pelo sistema de transporte. Ele 

é mais acentuado nas grandes avenidas (Av. 
Pacaembu, Av. Francisco Mattarazo, Av. Dr, 
Abrahão Ribeiro, Avenida Antártica) e na beira 
do trilho do trem. Quando o trem está passando 
os níveis chegam à 85 decibéis. Tais níveis 
causam desconforto sonoro não assegurando 
conforto acústico aos habitantes desta região.
 No Brasil não há lei específica para 
tratar o ruído das ferrovias, usa-se a mesma 
lei para outros ruídos. É preciso então adaptar 
soluções para amenizar os ruídos gerados 
por esse sistema, mas algumas soluções são 
recomendadas e serão aplicadas no projeto:

TABELA 4- NBR 10151-  ACÚSTICA-  AVALIAÇÃO DO RUÍDO EM    
ÁREAS HABITADAS, VISANDO O CONFORTO DA COMUNIDAE
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• DIFERENÇA DE NÍVEIS: Desníveis do 
terreno podem servir como barreiras acústicas, 
reduzindo a exposição sonora. A tabela mostra 
que na situação de aceleração constante (regime 
B) a diferença de níveis entre terrenos possui 
uma redução de 10 decibéis. Esse desnível 
poderá ser visto no corte AA, ao lado do projeto 
desenvolvido.

• MASSA ÁRBOREA: As arvores absorvem 
o barulho, reduzindo os níveis de ruído na área. 
Uma faixa de ao longo do trilho do trem com 
25 metros de largura  será plantada na beira 
dos trilhos do trem com a função de barreira 
acústica natural.

• ASFALTO PNEUMÁTICO: Classificado 
como caminho, o asfalto misturado com 
borracha de pneu é um pavimento que absorve o 
barulho. Por isso será aplicado na pavimentação 
dos  caminhos das praças e da ciclovia.

TABELA 5 -  ATENUAÇÕES DE RUÍDO

Figura 87:  Corte AA.   Fonte: Produzido Pela autora

Análise



Figura 88:  Mapa 2: Preexistencias.   Fonte: Produzido Pela autora
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O Projeto



Figura 88:  Mapa 3: Intervenção.   Fonte: Produzido Pela autora
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O Projeto

  Apesar do trem trazer uma boa 
mobilidade para a cidade, é também uma 
grande barreira no bairro da Barra Funda. A 
área de estudo é cortada pelos trilhos do trem 
da CPTM. 
 Ao sul dos trilhos está situada a 
Escola Estadual Dr. Alarico da silva e também 
organizações importantes como da secretária 
da Justiça de São Paulo, o PROCON e a Junta do 
Estado Comercial de São Paulo. 
 Ao Norte, na Rua do Bosque está o 
parque Barra Funda, um estacionamento de 
ônibus, uma transportadora alimentada por 
uma ramificação do trilho do trem e o terreno 
escolhido. Viu se então um potencial de 

integração de dois equipamentos tão notáveis, 
a escola e o parque que se unidos por uma 
transposição poderiam servir de suporte um 
para o outro. 
 A partir disso surgiu a ideia de implantar 
uma habitação social para densificar a região e 
complementar à área em potencial.
 O parque Barra Funda encontra-se 
porem em uma situação de abandono. Pede 
uma revitalização e cuidados maiores. Lá existe 
um canteiro de areia apelidado pelos moradores 
de “areião” que serve de suporte ao lazer do 
bairro como um campo de futebol. 
 As imagens abaixo ilustram a situação 
atual do parque:

Figura 89:  Parque Barra Funda.   Fonte: GoogleMaps, 2018 Figura 90:  Parque Barra Funda.   Fonte: GoogleMaps, 2018
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Análise

Figura 91:  O Partido.   Fonte: Produzido pela autora

 A intervenção consiste então em fazer 
uma revitalização em toda área demarcada em 
vermelho nos mapas 2 e 3, mas com enfoque na 
habitação social. O estacionamento de ônibus 
será retirado, bem como a transportadora 
para que a ramificação do trilho do trem seja 
desativada, tornando-se assim uma grande área 
verde, que são tão escassas na região.

  Além disso quadras poli esportivas serão 
implantadas para substituir o “areião”.   
 Para conectar a habitação ao outro lado 
do trilho do trem, será feita uma passarela que 
terá como chegada uma praça também dada 
pela desapropriação dos galpões lá existentes. 
Assim resulta-se o partido do projeto onde as 
principais premissas são requalificar, arborizar, 
revitalizar, densificar, transpor, conectar e 
habitar.

N



Figura 92:  Vista do Complexo a partir da Transposição.   Fonte: Produzido pela autora



3 .  O  P R O G R A M A  E 
O  P R O J E T O

 Observa-se que nos complexos 
habitacionais de interesse social, propostos pelo 
governo, como o “Minha Casa Minha Vida”, por 
exemplo, raramente apresenta espaços de lazer, 
espaços ao ar livre e espaços de convivência. 
Além disso, observa-se que o tamanho médio de 
um apartamento é em média 45m² resultando 
uma única unidade tipológica em um conjunto 
de moradias.
 Tendo isso em vista, e em contrapartida 
do que está sendo feito, serão projetadas 
unidades habitacionais com diferentes 
tamanhos, para diversificar o perfil e a faixa 
etária dos habitantes do local, afim de gerar 
uma mistura de gerações e de interesses.
 Para o complexo habitacional de 
moradia de interesse social foram propostos 
equipamentos urbanos, áreas verdes, fachada 
ativa no térreo com comércio local e serviços, 
onde os próprios morados possam instalar seus 
pequenos negócios. Todos os andares deverão 
ser supridos com elevador, permitindo que 

todas as unidades sejam acessíveis. O projeto 
foi  desenvolvido de forma que priorize o 
conforto térmico, promovendo o bem-estar dos 
habitantes.
 A seguir encontra-se um resumo do 
programa:

• Unidades studio com 1 dormitório 
(aproximadamente 30m²) -  16 unidades no 
térreo
• Unidades com 2 dormitórios tipo 1 - 
simplex (aproximadamente 50m²) – 5 unidades 
no térreo
• Unidades com 2 dormitórios tipo 2 – 
duplex (aproximadamente 56m²) – 200 unidades 
distribuídas nos pavimentos superiores
• Espaços de convivência
• Quadra poliesportiva
• Bicicletário
• Comércio e serviços no térreo
• Parque 
• Ciclovia 11
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Figura 93:  Corte AA.   Fonte: Produzido pela autora
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escala 1:250

Fluxos Insolação
HabitaçãoUsos Térreo comercio Acessos

 A Implantação ao lado demostra o 
resultado das premissas utilizadas. Ao sul da 
ferrovia, foi feita a arborização da praça na  
atual rua  sem saida, Lopes Chaves,  que serve 
de ponto de partida para a transposição do lado 
da escola. 
 Do outro lado na chegada da passarela 
estão os campos de futebol e duas quadras 
poliesportivas com um módulo de apoio com 
vestiários e arquibancada. Ao fundo foi feita 
uma faixa arbórea para barrar o ruído gerado 

pelo trilho do trem e logo a frente da massa 
arbórea a ciclovia foi desviada para dentro do 
complexo para gerar maior movimento na praça 
e atender melhor o complexo. 
 Foram implantados 6 edifícios do tipo 
lâmina, promovendo habitação para mais de 
220 famílias. A implantação foi feita de acordo 
com caminho do sol durante o dia, no sentido 
Leste-Oeste aproveitando da melhor forma 
a insolação nas unidades como representa o 
diagrama.

Legenda

1- Trilho CPTM
2- Transposição
3- Ciclovia
4- Massa Arborea
5- Praça
6- Escola Estadual Dr. 
Alarico da Silva -Existente
7- Vestiários 
e Arquibancada
8- Quadras Poliesportivas
9- Edificio Habitação 

O Programa  e o Projeto

Figura 95:  Diagrama Solar.   Fonte: Produzido pela autora



 Ao aproximar a visão, podemos 
observar a dinâmica do térreo. Com os prédios 
distanciados a 15 metros, a intenção foi 
criar praças internas de convivência para os 
moradores distribuindo assim as habitações 
no interior da quadra e o comércio na parte 
periférica. 
 Assim, criam-se fluxos mais privados no 
interior das quadras voltado para os moradores 

representados por flechas em azul e fluxos mais 
públicos, representados por flechas verdes 
no diagrama ao lado, onde há o comércio, 
sem colocar nenhuma barreira física, apenas 
setorizando os usos. O acesso aos demais 
pavimentos é feito por escadas e elevadores 
que se encontram nas duas extremidades de 
cada edifício. Pode-se observar também no 
diagrama 3, na página ao lado.

1
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Legenda
1- Trilho CPTM
2- Transposição
3- Ciclovia
4- Massa Arborea
5- Praça Interna
6- Vaga para Moradores
7- Bicicletário
             Acesso unidades 
pavimentos superiores
            Acesso unidades 
térreo
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escala 1:250

Fluxos Insolação
HabitaçãoUsos Térreo comercio Acessos

escala 1:250

Fluxos Insolação
HabitaçãoUsos Térreo comercio Acessos

Figura 98:  Diagrama de Fluxos.Fonte: Produzido pela autora Figura 99:  Diagrama de Usos.Fonte: Produzido pela autora 12
3

O Programa  e o Projeto

Figura 97:  Corte DD.   Fonte: Produzido pela autora



Figura 100:  Circulação. Fonte: Produzido pela autora12
4

O Projeto

 Além disso para garantir mais 
privacidade aos moradores do térreo, a 
habitação foi elevada a um metro do nível do 
solo com acesso por meio de rampas.  A escolha 
do edifício em fita não foi ao acaso. Apesar dos 
casos de edifício com unidades agrupadas em 
torno da circulação vertical reduzirem áreas 
de circulação horizontal, algumas unidades 
podem ficar prejudicadas quanto à ventilação, 
orientação e recebimento de luz natural ao 
passo que a quantidade de unidades por 
andar aumenta. A solução em fita privilegia 
os aspectos de salubridade, resultando em luz 
natural e ventilação cruzada. (GROPIUS,1977). 
 Entretanto, ao adotar tal solução 
a área de circulação horizontal cresce 

significativamente. Sendo assim, a proposta 
adotada neste projeto foi projetar habitações 
do tipo duplex.  Ao adotar este sistema, além 
de reduzir a circulação horizontal, o número de 
paradas do elevador é reduzido e a longo prazo 
a manutenção do elevador também  é reduzida 
e, portanto, financeiramente mais viável. 
 Assim, o acesso as habitações é feito 
por passarelas externas de circulação a cada 
dois andares. Esta passarela torna-se um 
ponto chave da habitação por ser um lugar 
aberto e ventilado, tornando-se um espaço de 
convivência entre os moradores.  
Ao solta-la do prédio em 80 centímetros, foram 
criados terraços de acesso as unidades, onde os 
moradores podem ocupar como quiserem.  



Figura 101:  Diagrama de Luz e Ventilação. Fonte: Produzido pela autora 12
5

O Programa  e o Projeto



Figura 102:  Corte BB. Fonte: Produzido pela autora

Figura 103:  Planta Pavimento Tipo. Fonte: Produzido pela autora
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Figura 102:  Planta do Pavimento tipo. Fonte: Produzido pela autora

Legenda

Circulação Vertical

Passarela de Circulação Horizontal

Unidade Habitacional Tipo Duplex

12
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O Programa  e o Projeto
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 O térreo, sob pilotis de concreto, recebe 
as unidades habitacionais que seguem uma 
modulação do grid de pilares de 4 metros por 
4 metros. Desta forma as unidades podem se 
configurar de duas formas, ora em dois estúdios 
de quarto e cozinha integrados ou podem 
agrupar-se e tornar-se uma única unidade 
com dois quartos, um banheiro, sala e cozinha, 
ocupando o mesmo espaço.

Unidade Tipo Simplex - 2 Dormitórios
48m²

Unidade Tipo Simplex - Studio
24m²

1

Tipologias Simplex 
Legenda:
1- Sala
2-Cozinha
3- Dormitório
4- Banheiro
5- Lavanderia
6-Varanda

1 1

2

3 3 3 3

4 4 4

5

5 5

6

7 7 7

6 6

0 1 2 3 4

N

7- Acesso
            Eixo Hidráulico

O Projeto
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  Já as unidades dos pavimentos 
superiores em configuração de duplex possuem 
na parte inferior sala, cozinha e área de serviço 
na varanda. Na parte superior dois quartos, 
que dividem um banheiro. Todas as unidades 
possuem aberturas para orientação Leste-Oeste 
garantindo ventilação cruzada.   

Tipologia Duplex
Legenda:
1- Sala
2-Cozinha
3- Dormitório
4- Banheiro
5- Lavanderia
6-Varanda

1

2

3

3

4

5

7

8

9

6

0 1 2 3 4

N

7- Acesso
8- Varanda Circulação
9- Passarela Circulação
             Eixo Hidráulico

O Programa  e o Projeto

Unidade Tipo Duplex - Inferior
56m²

Unidade Tipo Duplex - Superior





Figura 106:  Vista da Praça interna entre os 
edifícios.
Fonte: Produzido pela autora 13
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O Programa  e o Projeto
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4 .  A  E S T R U T U R A

 O edificio é composto por um sistema 
misto de madeira e concreto. O sistema de 
pilar e viga de concreto do térreo atua como 
embasamento para a estrutura mista de madeira 
para oferecer estabilidade e ao sistema. O grid 
de pilares no térreo coincide com a modulação 
de placas de CLT (Madeira Laminada Cruzada) 
nos pavimentos superiores. As unidades dos 
pavimentos superiores em configuração de 
duplex têm largura de 4 metros, ou seja, é a 
mesma distância em que se dispõem as placas 
estruturais de parede de CLT. Essas medem 
8 metros de comprimento, tamanho igual ao 
comprimento do conjunto, por 2,80 metros de 
altura e 12 centímetros de espessura. Já as placas 
pré-fabricadas da laje são dispostas no sentido 
transversal e abrangem duas unidades. Medem 
8 metros de comprimento, por dois metros de 
largura por 16 centímetros de espessura. 
 Para contraventamento do edifício 
foram previstas vigas de MLC (Madeira Laminada 
Colada) com dimensões de 20 centímetros de 

espessura por 30 altura por 4 de comprimento 
travando os painéis de parede das unidades. As 
vigas são seccionadas e posicionadas dentro do 
limite da unidade, fazendo com que o conjunto 
da unidade se torne mais estável. A laje é 
colocada sobre as vigas e sobre os painéis de 
parede servindo como uma espécie de tampa. 
Para a escada também foi dimensionada uma 
viga de travamento. A passarela de circulação 
de também funciona em um sistema misto de 
CLT e MLC onde a de laje de CLT é erguida por 
pilares e vigas de MLC. O núcleo de elevadores 
é formado por um bloco rigido de concreto, 
enquanto as escadas são em madeira.  A divisão 
interna dos ambientes é feita com painéis de 
CLT, mas com função de fechamento, com 
espessura de 8 centímetros, ficando a critério 
do morador revesti-los ou não. Apenas as 
áreas molhadas recebem tratamento especial. 
Como mostra o detalhe, para essas regiões as 
placas recebem uma placa de gesso resistente à 
umidade e sobre ela o azulejo é instalado.

13
3



Figura 108:  Diagrama Estrutural. Fonte: Produzido pela autora

Cobertura

O Projeto



painel estrutural de laje

painel estrutural de laje

painel estrutural de parede

lã de rocha

telha sanduiche termoacústica

Cobertura

Encaixe de Paineis CLT

Áreas 
Molhadas

compensado naval

isolante

13
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Estrutura

painel CLT de fechamento 
8cm

placa de gesso resistente 
a umidade

azulejo



Fi
gu

ra
 1

09
:  

Vi
st

a 
a 

pa
rt

ir 
da

 r
ua

 C
on

eg
o 

Vi
ce

nt
e 

M
ig

ue
l M

ar
in

o.
 F

on
te

: P
ro

du
zid

o 
pe

la
 a

ut
or

a



5 .  E X P E R I M E N TAÇ ÃO
 Experimento realizado durante a 
atividade de 4, Experimentação, parte do 
curriculo do Trabalho Final de Graduação.

 Objetivo: Dimensionar a estrutura 
do edifício projetado, a fim de verificar a 
estabilidade do projeto e também o menor 
tamanho possível das vigas e laje para que a 
estrutura se torne mais leve e mais barata.
 Método: Para verificar o funcionamento 
da estrutura do edifício utilizou-se o software 

Calculatis fornecido pela empresa Stora Enso na 
atividade desenvolvida em experimentação. 
 A análise foi feita para os painéis 
estruturais de Laje CLT e também para as vigas 
de CLT para cada um com o objetivo de analisar 
a resistência da estrutura e seu aproveitamento 
do Estado Limite Ultimo (ULS) em relação ao 
momento fletor e ao cisalhamento, bem como a 
resistência ao fogo de acordo com o EUROCODE 
1991. Para isso foram feitos dois ensaios para 
cada tipo de estrutura a fim de compara-las. 13
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Figura 110:  Planta Unidade Tipo Duplex Fonte: Produzido pela autora13
8

TESTE 1: LAJE DE CLT

Laje de CLT Análisada

O Projeto
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TESTE A: TESTE B:

Parâmetros considerados para análise

Tamanho da placa 8m x 2m
Espessura da placa 100mm
Composição Madeira Pinus
Número de camadas 3
Tempo de resistência ao fogo 60 minutos
Tipo de proteção ao fogo 1 camada de acordo 
com o EUROCODE 1991 para resistência ao 
fogo
Cargas consideradas Peso próprio da 
estrutura, carga morto e carga de utilização. 
Classe A: Uso doméstico, áreas residenciais

Parâmetros considerados para análise

Tamanho da placa 8m x 2m
Espessura da placa 160mm
Composição Madeira Pinus
Número de camadas 5
Tempo de resistência ao fogo 60 minutos
Tipo de proteção ao fogo 1 camada de acordo 
com o EUROCODE 1991 para resistência ao 
fogo
Cargas consideradas Peso próprio da 
estrutura, carga morto e carga de utilização. 
Classe A: Uso doméstico, áreas residenciais

Experimentação
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O Projeto

Sessão do Painel Análisado

EstadoLimite Último

Resultados Teste A

força de cisalhamento

momento

sessão do módulo

camada

área momento de inércia

espessura tipo material
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Experimentação

Resultado dos Parametros Análisados

Considerações

 Ao analisar os resultados, percebe-se 
que a estrutura está sendo super utilizada em 
diferentes quesitos. Ao utilizar uma placa de 
CLT com espessura de 100 mm ela provoca uma 
vibração negativa e um estado limite ultimo do 
sistema negativo, fazendo com que o sistema se 
torne instável. 
 Além disso a estrutura está 
comprometida em relação aos parâmetros do 
fogo, não resistindo a 60 minutos de queima, 

conforme recomenda o Eurocode 1991  
 O resultado global está fora dos 
padrões ultrapassando a capacidade de carga 
da estrutura. Portanto a placa de 100mm não é 
suficiente para a estrutura nesse caso.
 Sendo assim será realizado um novo 
teste com uma placa com uma espessura maior 
para analisar a estabilidade da estrutura

Geometria e Cargas

Vibração

ULS ULS Incêndio

Apoio

SLS

Aspectos Globais 
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Sessão do Painel Análisado
Resultados Teste 1

EstadoLimite Último

O Projeto

força de cisalhamento

momento

camada

área momento de inércia

espessura tipo material

sessão do módulo
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Geometria e Cargas

Resultado dos Parametros Análisados

Considerações
 Ao analisar os novos resultados 
calculados pelo software, percebe-se que ao 
utilizar a placa com espessura de 160mm, a 
estrutura foi corretamente dimensionada. 
 Ela torna-se mais resistente atingindo 
68% de sua capacidade global. Torna-se estável 
portanto e resistente ao fogo de acordo com os 
parametros do Eurocode 1991. 

 Esta é a menor espessura possível, a ser 
utilizada para que a estrutura se torne estavel.  
Portanto esta foi a espessura utilizada para as 
placas de CLT de laje no projeto.

Experimentação

Vibração

ULS ULS Incêndio

Apoio

SLS

Aspectos Globais 



Figura 11:  Planta Unidade Tipo Duplex Fonte: Produzido pela autora14
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TESTE 2: VIGA DE MLC

Viga de MLC Análisada

O Projeto
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TESTE C: TESTE D:

Parâmetros considerados para análise

Tamanho da viga 0,50m x 0,20m 
Extensão da viga 4metros 
Composição madeira PINUS
Tempo de resistência ao fogo 60 minutos
Tipo de proteção ao fogo 1 camada de acordo 
com o EUROCODE 1991 para resistência ao 
fogo
Cargas consideradas Peso próprio da 
estrutura, carga morto e carga de utilização. 
Classe A: Uso doméstico, áreas residenciais

Parâmetros considerados para análise

Tamanho da viga 0,30m x 0,20m 
Extensão da viga 4metros 
Composição madeira PINUS
Tempo de resistência ao fogo 60 minutos
Tipo de proteção ao fogo 1 camada de acordo 
com o EUROCODE 1991 para resistência ao 
fogo
Cargas consideradas Peso próprio da 
estrutura, carga morto e carga de utilização. 
Classe A: Uso doméstico, áreas residenciais

Experimentação
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Sessão da Viga Análisada

Estado Limite Último

Resultados Teste C

O Projeto

força de cisalhamento

momento

largura altura área ly lz



14
7

Geometria e Cargas

Resultado dos Parametros Análisados

Considerações

 Ao calcular a resistência de uma viga 
com dimensões de 4 metros de comprimento 
por 50 centímetros de altura e 20 centímetros 
de largura, obtêm-se um resultado positivo. 
 A resistência da viga calculada com as 
dimensões analisadas atende a estabilidade 
global da estrutura. Entretanto é uma viga muito 

alta. A capacidade da resistência obtida com 
esse estudo nos mostra que é possível explorar 
ainda mais os limites que a estrutura oferece. 
Portanto foi feito um novo teste visando 
diminuir a altura da viga por razões econômicas 
e estéticas.

Experimentação

Vibração

ULS ULS Incêndio

Apoio

SLS

Aspectos Globais 



Estado Limite Último
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Sessão da Viga Análisada
Resultados Teste D

força de cisalhamento

momento

largura altura área ly lz

O Projeto
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Geometria e Cargas

Resultado dos Parametros Análisados

Considerações

 Ao fazer uma nova análise, a viga 
calculada com as dimensões analisadas de 20 
centímetros de largura por 30 centímetros de 
altura e 4 metros de comprimento, obtém-se 
ainda um resultado positivo. 
 As dimensões analisadas atendem 

os quesitos de estabilidade e resistência ao 
fogo mesmo que a altura da viga seja menor. 
Portanto este será o tamanho da viga utilizada 
uma vez que economiza material e atende o 
desejo estético desejado.

Vibração

ULS ULS Incêndio

Apoio

SLS

Aspectos Globais 

Experimentação
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C O N S I D E R AÇ Õ E S 
F I N A I S

 O problema da falta de moradia no 
pais e a sustentabilidade são assuntos que 
permeiam as pautas de discussão atuais que, 
apesesar de suma importancia tendem a ser 
evitados. Ao passo que as cidades evoluem, é 
indispensavel que a sociedade tenha conciencia 
dessas questões e planeje seu crescimento de 
forma apropriada. 
 Tendo em vista o crescimento da 
população e a expansão das grandes cidades, 
é interessante considerar este novo método de 
construção que oferece soluções arquitetônicas 
diferenciadas. Inovações tecnológicas, como 
o uso da madeira na construção civil são 
imprescindíveis para um desenvolvimento 
urbano sustentável, reduzindo a emissão de 
poluentes e criando cidades mais limpas e 
verdes para todos.
É certo que este método é ainda muito novo 
no país e podem existir algumas dificuldades ao 

optar pela madeira, como a escassez de mão de 
obra qualificada e os altos custos. Entretanto são 
problemas que com o tempo são solucionáveis.  
Com a intensificação da industrialização os 
custos podem cair e com treinamento certo 
os trabalhadores podem capacitar-se a longo 
prazo.
 A madeira é um material da construção 
civil efetivamente renovável e ilimitado e que 
absorve os gases poluentes que produzimos. Ela 
oferece o contrário do que até então estávamos 
restritos a utilizar na construção civil. Utilizar a 
madeira na construção civil gera um impacto 
positivo no meio ambiente e atrelar este tipo 
de construção ao programa da habitação de 
interesse social é de extrema importância. Na 
maior parte dos casos, são obras de grande 
escala em que são utilizados método de 
construção civil tradicionais e  a sustentabilidade 
não é questionada. 
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