
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA CONSTRUTIVO EM MADEIRA DE 
REFLORESTAMENTO  
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DE SITEMAS CONSTRUTIVOS EXISTENTES EM MADEIRA DE 
REFLORESTAMENTO 

O sistema de construção com estruturas leves de madeira “ wood light frame” (WFL¹) 

é bastante difundido na América do Norte (MURRAY & BACH,1998). Nos Estados Unidos 

da América do Norte e no Canadá, mais de 90% das unidades habitacionais foram 

construídas neste sistema, inclusive algumas com mais de 200 anos, edificadas pelos 

primeiros colonizadores norte americanos (ANDERSON, 1973). O WLF vem ganhando 

mercado em muitos países europeus, particularmente na Inglaterra, pela velocidade de 

construção, e por entre outros motivos, ser considerado um sistema construtivo à seco1. 

(BLASS et al; 2005) 

A expressão “light frame” é utilizada para designar estruturas com elementos de 

pequena dimensão; há dois sistemas construtivos utilizando WLF. O sistema “balloon 

frame” é caracterizado por uma série de vigas unidas aos pilares de pinus, cuja altura é 

igual a altura total do edifício. O sistema plataforma, que foi mais utilizado após a segunda 

metade do século XX, no qual a estrutura em plataforma tem elementos comuns à estrutura 

balloon frame, porém seus elementos verticais correspondem a altura de um andar. O piso 

de cada uma das plantas serve como base para construção do pavimento seguinte (Fig. 

3.1). 

 

Detalhe entre pisos 

Figura 3.1 –Sistema construtivo baloon frame x plataforma 
Fonte: WAGNER (2005) 

                                                           
1 Sistema construtivo a seco- não há operações de fabricação no canteiro de obra, todas as peças chegam à 
obra pré fabricadas, são realizadas apenas operações de montagem. 

 



 88

A estrutura do piso no sistema WLF é composta especificamente de vigas de seção 

”I“ com alma de compensado ou OSB (Oriented Standard Board- chapa de partículas 

orientadas), ou de travessas de madeira sólida. Geralmente sobre as vigas aplica-se uma 

base para o assentamento do piso de painel compensado, conforme demonstra a Figura 

3.2. 

 
Figura 3.2- Sistema construtivo WLF-vigas “I” suportando a plataforma do piso superior 

            Fonte: Laroca & Brazetti (2004) 
 
 

A expressão “wall framing” designa o grupo de componentes que integra a estrutura 

interna da parede (ossatura) composta de peças verticais e horizontais, conforme apresenta 

a Figura 3.3. 

 

Figura 3.3- Sistema construtivo WLF- ossatura interna 
  Fonte: Laroca & Brazetti (2004) 
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  As paredes suportam as cargas do telhado e, no caso de edificações com mais de 

um pavimento, a carga dos demais pisos. A estrutura da parede serve como base para 

fixação dos fechamentos internos e externos. Os fechamentos das paredes externas são 

executados com painéis estruturais como o compensado estrutural ou OSB (chapas de e 

revestidos de siding vinílico (revestimento plástico aplicado sobre as chapas de vedação 

externa) ou de madeira, conforme o projeto. As paredes internas são revestidas com chapas 

de gesso acartonado. 

A estrutura do telhado é geralmente executada com tesouras pré-fabricadas, 

reduzindo o número de operações no canteiro de obras. Outra vantagem deste tipo de 

estrutura é a capacidade de vencer grandes vãos sem apoios intermediários, permitindo 

maior flexibilidade na disposição das paredes internas. Outra forma de executar a estrutura 

do telhado é utilizando caibros apoiados diretamente sobre as paredes ou sobre vigas 

laminadas coladas. Este sistema permite que o forro acompanhe a inclinação do telhado. 

Entretanto existem limitações, pois não é possível vencer grandes vãos sem apoios 

intermediários. Sobre a estrutura dos caibros, no caso de utilização de telhas tipo shingles 

(telhas asfálticas) devem ser pregadas chapas estruturais. A Figura 3.4 representa a 

seqüência de montagem de uma unidade habitacional utilizando o sistema WLF. O tempo 

de montagem desta unidade foi de aproximadamente três meses, levando-se em 

consideração que os elementos (painéis parede, pisos etc.) não chegaram á obra pré-

cortados, fazendo-se necessário operações de corte e montagem dos diversos elementos 

construtivos.  
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Figura 3.4- Seqüência de montagem de uma unidade habitacional utilizando o sistema WLF (plataforma) 

(1) fundações;  (2) elevação das paredes do 1° pavimento ;(3) execução do piso do 2°pavimento; (4)montagem 
paredes do2°pavimento; (5) montagem paredes do 2°pavimento; (6) montagem do telhado e colocação das 

esquadrias; (7) colocação / barreira de umidade e siding vinílico;( 8 )execução das instalações hidro- sanitárias; 
(9) acabamento interno Fonte:LAROCA&BRAZETTI (2004) 

 

 

3.2 HISTÓRICO DO PROJETO DESENVOLVIDO PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ, SETOR DE CIÊNCIAS FLORESTAIS  

Em 2004 foi apresentada pela autora, através da Universidade Federal do Paraná,  

uma proposta,de parceria para a ABIMCI 2 com o objetivo de permitir ao setor madeireiro dar 

um grande salto através de um plano de ações que objetivava: 

 Incentivar o uso de sistemas construtivos utilizando painéis e madeira certificada; 

                                                           
2 Associação Brasileira de Madeira Processada Mecanicamente 
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 Divulgar aos “formadores de opinião” (arquitetos, engenheiros, tecnólogos e 

profissionais da construção civil) as vantagens e possibilidades do uso de sistemas 

pré-fabricados em madeira; 

 Esclarecer a opinião pública sobre as vantagens da utilização de pré-fabricados em 

madeira em pequenas e grandes obras, com o objetivo de criar a “cultura de 

utilização da madeira”; 

 Criar um novo segmento voltado para o mercado interno e externo, de forma que o 

setor madeireiro ficasse menos susceptível as variações de câmbio, bem como às 

políticas globalizadas de mercado. 

Para atingir tais objetivos, realizou-se um plano de ações no qual foi proposto o 

lançamento de um programa de incentivo do uso de sistemas construtivos industrializados 

em madeira, envolvendo ações estratégicas aplicadas em uma primeira instância aos 

estados do sul, podendo ser ampliado às demais regiões. Estas estratégias deveriam ser 

elaboradas após a análise do público alvo, porém foram apresentadas algumas pré-

propostas para discussão, entre elas: 

a) Montagem de protótipos demonstrando viabilidade técnica e econômica 
do projeto: Pretendia-se executar dois protótipos de habitação no Campus da 

Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Florestais em Curitiba.  

b) Avaliação e monitoramento dos protótipos: apesar de existirem sistemas 

consagrados utilizando painéis e pinus, inclusive em países desenvolvidos, de 

climas extremos sujeitos a tempestades e terremotos, há a necessidade de 

submeter a edificação e/ou suas partes constituintes a uma investigação 

sistemática baseada em métodos científicos consistentes, capazes de produzir 

uma interpretação objetiva sobre o comportamento esperado do produto nas 

condições de uso definidas.  

Estes dois protótipos seriam destinados a abrigar dois diretórios acadêmicos 

vinculados ao Setor de Ciências Florestais: dos cursos de Engenharia Industrial Madeireira 

e de Engenharia Florestal, e ao mesmo tempo serviriam para realizar pesquisas aplicadas 

ao uso da madeira na construção, principalmente objetivando a divulgação e homologação 

do sistema junto à sociedade, agentes financiadores e seguradoras. Desenvolveu-se dois 

projetos, com a mesma planta, porém os telhados possuem formatos diferentes, mas com 

aproximadamente o mesmo volume. O projeto das duas unidades tem as seguintes 

características: 

 Possuem dois pavimentos, sendo que o pavimento superior é um 

aproveitamento da cobertura. A área do pavimento térreo é 51,92m² , e a área 

de lazer 40,67m² e do pavimento superior 24,00m², um total de 116,59m². 
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 A orientação das fachadas, o tamanho das aberturas de iluminação e ventilação 

e outros elementos construtivos seguiriam as orientações do Projeto de Norma 

ABNT (2004); 

 Estáva prevista a captação das águas da chuva para aproveitamento em tarefas 

em que não há a necessidade da utilização de água tratada; 

 A estrutura seria de madeira de reflorestamento, seguindo as normas de cálculo 

e utilização destas peças; 

 A vedação seria executada em chapas de compensado e, onde se faz 

necessário, (áreas úmidas e situações criticas) chapas de cimento celulose e 

compensado.Os painéis obedecem a modulação de 122cm x244cm; 

 Todos os elementos construtivos chegariam à obra pré-fabricados, reduzindo 

assim o tempo de montagem e a geração de resíduos, atendendo inclusive a 

Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

Como conclusão, este plano de ações, enfatizava importância sobre a divulgação de 

processos construtivos utilizando madeira de reflorestamento (pinus), mais eficientes como 

alternativa para a redução do enorme déficit habitacional do país. No ano de 2005 este 

projeto foi apresentado a diretoria da ABIMCI e ficou estabelecido que os sócios 

participariam deste programa através da doação de material. Para a viabilização dos dois 

diretórios acadêmicos, a Reitoria da Universidade Federal do Paraná disponibilizou a 

quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), como parte dos recursos necessários à 

construção dos protótipos. 

Nos anos de 2005 e 2006 houve a pior crise da história do setor florestal, 

principalmente do setor de fabricação de painéis, pois o mercado está voltado à exportação 

para a Europa, e América do Norte3. No ano de 2003 a taxa de câmbio para o mês de 

janeiro era de 1U$=R$3,50 (atribuída à instabilidade econômica que o país atravessou), em 

2005 passou a valer 1U$=R$2,34, em novembro de 2006 chegou a 1U$=R$2,14, (em julho 

de 2007 chegou a 1U$=R$1,90). Como os custos de produção não diminuíram, estas taxas 

provocaram a falência ou a suspensão da fabricação de algumas linhas de produtos de 

várias empresas. Diante deste cenário, até abril de 2006 não houve nenhuma contribuição 

no sentido de viabilizar a proposta do plano de ação sugerido. As Figuras 3.5 a 3.8 ilustram 

os projetos desenvolvidos para o programa de incentivo submetido a ABIMCI. 
 

                                                           
3 Segundo a ABIMCI (2004 )os Estados Unidos são responsáveis por 46% do mercado brasileiro de exportação 
de painéis de compensado. 
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1

Figura 3.5- Local destinado à implantação dos protótipos 

 

 

Figura 3.6- Planta comum aos dois protótipos  
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Figura 3.7-  Ilustração do protótipo 1 à ser construído no campus da UFPR 
1- perspectiva; 2- Fachada;  3- Perspectiva externa da estrutura;  4- Perspectiva interna da estrutura 
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Figura 3.8-  Ilustração do protótipo 2 à ser construído no Campus da UFPR 
1- Perspectiva; 2- perspectiva; 3- Perspectiva externa da estrutura;  4-Perspectiva interna da estrutura 
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3.3 PROJETO E EXECUÇÃO DO PROTÓTIPO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 
(DO IT YOURSELF) 

A Companhia de Habitação Popular de Santa Catarina (COHAB-SC) procurou o 

setor madeireiro para o fornecimento de casas pré-fabricadas em madeira de 

reflorestamento, destinadas a atender ao programa de habitação social por regime de auto-

construção em vigência no estado. Em virtude dos esforços que foram feitos no sentido de 

viabilizar a construção dos protótipos da Universidade Federal do Paraná não ter recebido 

apoio do setor empresarial a ABIMCI contatou a Universidade para viabilização do projeto 

COHAB-SC. Diante da perspectiva de comercialização das casas pré-fabricadas, alguns 

empresários decidiram viabilizar a construção de dois protótipos, um  construído em madeira 

maciça no município de Lajes- SC, coordenado pelo sindicato dos madeireiros do município. 

O outro foi construído no pátio da indústria LAVRASUL S/A em Canoinhas-SC e está 

vinculado a este trabalho. 

O procedimento adotado desenvolvimento do processo construtivo seguiu as 

seguintes etapas: 

 Levantamento das características do Estado de Santa Catarina e do 

programa de financiamento de habitação social no qual o protótipo deverá 

se enquadrar; 

 Levantamento de todos os requisitos para o desenvolvimento do projeto; 

 Concepção, revisão e detalhamento dos projetos arquitetônico, estrutural, 

elétrico, hidráulico e telefônico; 
 Compatibilização de todos os projetos complementares; 

 Levantamento de quantitativos de madeira, painéis, materiais elétrico e 

hidráulico e outros necessários a execução da obra; 

 Orçamento detalhado; 

 Elaboração do memorial descritivo detalhando cada fase do processo 

construtivo. 
 

 
 

3.3.1 Características do Estado de Santa Catarina  

De acordo com a COHAB– SC, embora o estado não tenha os graves problemas da 

região Norte, Nordeste e do eixo Rio- São Paulo, um dos maiores problemas enfrentados 

pela população é a falta de moradias. Santa Catarina ocupa um território de 95.442,9km², 

correspondente a 1,12% do território nacional, com uma população de 5.333.284 habitantes, 

sendo 4.197.287 residentes na área urbana e 1.135.997 na área rural, e com uma taxa 

média de 2,27% de crescimento anual. Verificou-se, ainda, que o número total de domicílios 
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particulares permanentes foi de 1.498.742, sendo 1.203.221 na área urbana e 195.521, na 

área rural. Do total de domicílios particulares permanentes levantados, 1.190.558 foram 

indicados como próprios,187.957 alugados e 113.522 como cedidos. Foi detectado, ainda, 

no estudo, que 83,2% do déficit do país são registrados junto às famílias que ganham até 

três  salários mínimos mensais. Na região Sul, o percentual do déficit das famílias com 

renda mensal de até trës salários mínimos é de 80,9%. No ano de 2006 o déficit habitacional 

total era da ordem de 160.000 moradias. A Figura 3.9 demonstra o déficit habitacional no 

estado de Santa Catarina por região. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9- Déficit habitacional por região do Estado de Santa Catarina por região 
Fonte: COHAB-SC (2007) 

 
 

O estado de Santa Catarina possui uma forte tradição construtiva em madeira. Ainda 

hoje é possível observar muitas unidades sendo construídas na região serrana, tanto casas 

de alto padrão como casas populares, alem disso o estado é o segundo maior produtor de 

Pinus do país, com aproximadamente 450.000ha de florestas plantadas, perdendo apenas 

para o estado do Paraná. Em decorrëncia destes motivos o Governo do Estado intercedeu 

junto à COHAB no sentido de buscar soluções pré-fabricadas (industrializadas) para a 

construção de unidades habitacionais no interior do estado. A Tabela 3.1 apresenta os 

municípios com prioridade de atendimento (com os IDH4 mais baixos do estado). 

 

Tabela 3.1- Municípios com os menores índices de IDH de Santa Catarina 

Municípos com os menores índices de IDH do estado de Santa Catarina  
 1 - Timbó Grande   2 - Cerro Negro  3 - Campo Belo do Sul 
 4 - Entre Rios   5 – Calmon  6 - Bela Vista do Toldo 
 7 - Bocaina do Sul   8 – Ipuaçu  9 - Flor do Sertão 
 10 - Capão Alto   11 - Ponte Alta  12 - Campo Erê 
 13 - São José do Cerrito   14 - Bom Retiro  15 - Passos Maia 
 16 - Monte Carlo   17 - Bom Jesus  18- Lebon Régis 

Tabela 3.1- Continua

                                                           
4 IDH- índice de desenvolvimento humano 
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Tabela 3.1- Conclusão
] 19 - Rio Rufino   20 – Guatambu  21 - Monte Castelo 
 22 – Papanduva   23 - Caxambu do Sul  24 - Itaiópolis 
 25 - Santa Terezinha   26 - Frei Rogério  27 - Tigrinhos  
 28 - Brunópolis   29 - Imaruí   30 - Barra Bonita  
 31 - Saltinho   32 Sta.TerezinhadoProgresso   33 - Matos Costa 
 34 - Santa Cecília   35 - Coronel Martins  36 - Dionísio Cerqueira  
 37 - Leoberto Leal   38 - Romelândia   39 - São Bernardino 
 40 - Anita Garibaldi   41 – Arvoredo  42 - Princesa  
 43 - Jupiá   44 - Major Vieira   45 - Novo Horizonte 

      Fonte: COHAB-SC, 2006 

 

3.3.2 Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 

 No ano de 2006 o governo do estado de Santa Catarina recebeu 40 milhões de reais 

através do leilão de recursos do Programa de Subsídio da Habitação de Interesse Social 

(PSH), esta modalidade exigiu uma contrapartida do governo Estadual da ordem de 16 

milhões de reais. O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH foi 

originariamente criado pela Medida Provisória nº 2.212/01 e regulamentado pelo Decreto nº 

4.156/02 e pela Portaria Interministerial nº 186/2003. Seu objetivo é subsidiar a aquisição da 

moradia por famílias com renda mensal de até R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais)5. 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas por esse segmento da sociedade para conseguir 

um crédito habitacional, em virtude da sua limitada capacidade de efetivar o pagamento, 

associada aos elevados custos das operações financeiras, o PSH passou a oferecer 

subsídios tanto no âmbito da cobertura dos custos das operações financeiras quanto na 

área relacionada à complementação do preço de compra/ venda ou construção das 

unidades residenciais. O PSH trabalha com recursos provenientes do Orçamento Geral da 

União (OGU) e com contrapartidas provenientes dos Estados, Distrito Federal e municípios 

como forma de complementar os subsídios oferecidos. 

Famílias com renda média mensal de até três salários mínimos estão excluídas dos 

mecanismos tradicionais de financiamentos operados no âmbito do Sistema Financeiro da 

Habitação. Isso porque esses mecanismos prevêem retorno integral dos investimentos, em 

particular pelo fato de as operações serem baseadas em recursos onerosos, como o FGTS. 

Uma parcela do financiamento através do PSH é a fundo perdido, a outra é financiada pela 

própria COHAB-SC, sem taxas administrativas, ou juros bancários. No caso de 

financiamento de imóveis localizados nos municípios integrantes de regiões metropolitanas, 

inclusive áreas rurais, o subsídio (a fundo perdido) de complementação varia entre 

R$6.000,00 e R$ 4.000,00; e no caso de financiamento a imóveis localizados nos municípios 
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não integrantes de regiões metropolitanas, inclusive áreas rurais, o subsídio de 

complementação é no máximo de R$ 4.500,00. Cada estado decide como serão aplicados 

estes recursos. No caso de Santa Catarina optou-se por programas de auto-construção em 

que as famílias inscrevem-se em seus municípios. O critério de seleção é a ordem de 

inscrição, o número de pessoas da família e a renda familiar, neste caso, são beneficiados 

as maiores famílias com as menores rendas e, normalmente o financiamento é concedido 

para em nome da mulher. A contrapartida do município é em alguns casos o terreno, e a 

preparação do mesmo, bem como a supervisão e a responsabilidade técnica da obra. 

 
3.3.3 Diretrizes para elaboração do projeto de habitação social 

Em reunião da autora, através da Universidade Federal do Paraná, com o 

departamento de projetos e a diretoria da COHAB–SC ficou estabelecido que a unidade 

habitacional deve reunir as seguintes características: 

 •A casa de madeira deve oferecer uma vantagem em relação a de alvenaria- 3 
dormitórios, com possibilidade de futuras ampliações; 

 Sistema construtivo simples, de fácil entendimento pela comunidade; 

 Permitir a execução por auto-construção, com ferramentas e equipamentos de uso 

corriqueiro; 

 A unidade habitacional deve atender os requisitos mínimos de habitabilidade; 

 O custo da unidade não deve exceder o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) para unidades a serem instaladas na capital e o valor de R$ 9.300,00(nove mil 

e trezentos reais) para unidades instaladas na região metropolitana e interior; 

 Possibilidade de montagem destas unidades em diferentes regiões climáticas de 

Santa Catarina (litoral e serra); 

 Fornecimento de um manual prático de montagem para auto-construção; 

 A empresa fornecedora das casas deverá oferecer garantia de durabilidade e 

qualidade do produto por no mínimo 15 anos. 

 

De acordo com estas características estabeleceram-se algumas diretrizes projetuais: 

 Todos os componentes devem ser industrializados, evitando operações de 

fabricação no canteiro, diminuindo assim o tempo de construção, e evitando 

desperdícios e geração de entulhos; 

 A utilização de chapas de compensado uma vez que a empresa com a qual 

estabeleceu-se parceria possui sede no estado de Santa Catarina e é produtora de 

chapas de madeira; 

                                                                                                                                                                                     
5 Valor definido pela Portaria Interministerial 86/2003, que regulamenta a Medida Provisória nº 2.212/01. 
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 A utilização de um sistema leve (light frame) com paredes duplas com o objetivo de 

garantir maiores níveis de conforto; 

 A possibilidade de utilizar esquadrias padrões, existentes no mercado por motivo de 

redução de custos; 

 A elaboração de um projeto que possibilitasse ao mutuário fácil ampliação, inclusive 

com algumas soluções pré –concebidas; 

 Flexibilidade do projeto, para eventuais modificações de paredes internas etc.; 

  Um sistema construtivo muito simplificado, mas que possa ser adequado a vários 

tipos de regiões bioclimáticas através da correta orientação das janelas, ventilação 

etc.; 

 Modulação de múltiplos de 122x122 para melhor aproveitamento das chapas de 

vedação e simplicidade na forma do edifício; 

 As paredes hidráulicas devem estar concentradas na mesma região; 
 As ligações entre os componentes deverão ser executadas através de elementos 

conhecidos (de uso popular), como por exemplo: pregos, parafusos ou encaixes. 
 

 

3.3.4 O projeto de arquitetura e a concepção do sistema construtivo 

O projeto desenvolvido para atender aos requisitos do Programa de Subsídio à 

Habitação Social, foi concebido à partir da releitura de experiências bem sucedidas 

ocorridas em países desenvolvidos (sistema construtivo wood light frame). Este sistema tem 

como características principais o uso de peças de pequenas dimensões de madeira de 

reflorestamento e de paredes duplas para a melhoria das condições de segurança, 

habitabilidade, e sustentabilidade.  

A concepção dos projetos (sistema construtivo, elétrica, hidráulica, arquitetura) 

ocorreu simultaneamente. Apesar de se tratar de protótipo de habitação social de 48,9m² o 

grau de dificuldade do desenvolvimento do projeto foi grande, pois, foi necessário prever 

todas as situações que pudessem ocorrer (encaixes, cortes, detalhes de montagem etc). 

Além de resolver todos os detalhes relativos ao projeto o grau maior de dificuldade foi a 

adequação ao orçamento pré-estabelecido de no máximo R$9.300,00 (nove mil e trezentos 

reais). Para tanto, foram realizados inúmeros estudos, alternando-se a área à ser edificada, 

a concepção dos painéis, e de outros detalhes construtivos,e sua influência no composição 

de custos.  

Partindo-se das diretrizes projetuais estabelecidas, decidiu-se adotar a mesma 

planta, utilizada pela COHAB-SC (por sugestão da mesma), na construção de casas de 

madeira em um programa existente, que utiliza madeira serrada (tábuas com mata-juntas) 
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apreendida pelo IBAMA (apreensão de madeira cortada ilegalmente) conforme representa a 

Figura 3.10. 

Em virtude das limitações do material utilizado, a planta foi adaptada e modulada 

para as dimensões múltiplas de 122cm x 244cm. A Figura 3.11 apresenta o conceito de 

módulo e a Figura 3.12, a planta modulada. 

 

 

 

Figura 3.10– Planta COHAB-SC área=42m² 
Fonte : COHAB-SC, 2006 

2 Módulos de 122x122m ¼   Módulo 30.5X30.5 cm½  Módulo 61x61 cm

12
2

1 2
2

 

Figura 3.11- Representação do conceito de modulação  tridimensional 122cm x244 cm 
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Figura 3.12- Planta modulada a= 48,9m² 

 
 

3.3.5 Componentes pré-fabricados 

Pré-fabricar apenas um componente do sistema não ofereceria ao usuário uma 

solução construtiva global. Conceber uma solução construtiva não só implica em procurar 

respostas através de pesquisas científicas, para todas as questões que envolvem o uso da 

madeira, mas também estar sempre em busca de soluções criativas para a melhoria 

contínua do processo construtivo. Por estes motivos seria inaceitável pesquisar, por 

exemplo, apenas o elemento parede, pois a edificação é um conjunto de vários sub-

sistemas.  

A concepção de um sistema com vários componentes pré-fabricados implica em 

estudar detalhadamente a interação entre os diversos subsistemas (fundação-estrutura; 

estrutura-vedação; paredes-telhado) Este projeto se tornou desafiador no sentido de buscar 

soluções simples e contextualizadas ao tema habitação social. O sistema construtivo foi 
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dividido em três subsistemas: fundações, super-estrutura (paredes+ estrutura) e cobertura. 

Para cada subsistema foram criados elementos pré-fabricados (Quadro 3.1). 
 

Quadro 3.1- Componentes pré -fabricados em madeira 
 

 

3.3.5.1 Painéis 

Foram criadas três categorias de painéis: módulo parede (MPA), módulo janela 

(MJA) e módulo porta (MPO e MPO1). Utilizando este conceito é possível modular qualquer 

tipo de planta permitindo assim levar em consideração fatores climáticos, culturais e de 

especificidades locais.  

Foram estudados nesta fase e na sub seqüente três tipos de MPA. Estes painéis são 

compostos por: chapa externa; ossatura (estrutura leve de madeira de pinus serrado) e 

chapa interna. A diferença entre os três tipos é o desenho da ossatura interna, conforme 

apresenta a Figura 3.13. Entre a chapa interna e externa há uma câmara de ar não 

ventilada, em alguns casos pode ser preenchida com vários tipos de material térmico e 

acústico. Os Painéis de vedação externo-interno são considerados estruturais e tëm a 

função de contraventar o sistema. 
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Figura 3.13- Estrutura do módulo parede (MPA) 
1-Chapa interna; 2- Estrutura interna de pinus; 3 Chapa externa 

 

O módulo janela (MJA) e o módulo porta (MPO) (Fig. 3.14) destinam-se à colocação 

das esquadrias (janelas), assim como no MPA, o MJA é composto de chapa interna, 

ossatura e chapa externa. Há uma limitação na largura da esquadria a ser utilizada, que 

pode ser de no máximo 113,5cm, por este motivo caso haja um compartimento que 

necessite de uma área de ventilação e iluminação muito grande é aconselhável utilizar mais 

de um MJA. 

Módulo Janela

Módulo Porta

MJA

MPO

2

1

3

1

2

3

 

Figura 3.14- Estrutura do módulo janela (MJA) e módulo porta (MPO) 
1-Chapa interna; 2- Estrutura interna de pinus; 3 Chapa externa; 

 
Com o objetivo de permitir maior flexibilidade ao sistema, os módulos parede de 

122cm foram subdivididos. A partir desta divisão originou-se o meio painel parede ou meio 

módulo (MP)  e o 2/3 painel parede ou 2/3 de módulo, (2/3MPA) (Fig. 3.15):  
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Figura 3.15- Estrutura dos MP (meio painel) e 2/3 de painel (MPA 2/3) 

1-Chapa interna; 2- Estrutura interna de pinus; 3 Chapa externa; 
 

Qualquer projeto pode ser adaptado à modulação proposta, porém existem alguns 

vãos que não podem ser adaptados, nestes casos pode-se utilizar outras medidas de 

painéis. Fugir da modulação implica em um consumo maior de material, principalmente de 
chapas de compensado. Para este projeto, foram criados três tipos de painéis especiais 

(fora de modulação) ME1, ME2 e ME3. (Fig. 3.16) 

99,5
59,8

41,8

2

1

3

2

1

3

2

1

3

Módulos especiais - parede
ME1 ME2 ME2

 
Figura 3.16- Estrutura dos módulos especiais 

1- Chapa interna; 2- Estrutura interna de pinus; 3 Chapa externa; 
 

O projeto deveria necessariamente atender o custo máximo previsto, portanto um 

dos critérios para redução de custos foi a redução de volume de material sem perder a 

qualidade dos requisitos de habitabilidade já descritos. As paredes externas diferenciam-se 

das internas; os módulos externos utilizam chapas de espessuras 12mm e 9mm. Os painéis 

internos (sem função estrutural) utilizam chapas de 0,9mm nas duas faces. Nesse caso, 

cada tipo de painel (MPA, MPO etc.) possui a indicação de uso interno (in) ou externo (ex) 

(Fig. 3.17). 
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Figura 3.17- Planta modulada 122cmX122cm (sub-modulos de 61cm) 

 
3.3.5.2 Cobertura – elementos pré-fabricados  

Existem vários sistemas de cobertura. A escolha de um determinado tipo de estrutura 

depende da função do vão a ser vencido, do tipo de madeira e sua resistência mecânica e, 

neste caso, outro aspecto importante além do bom desempenho estrutural é o custo. O 

sistema de cobertura foi selecionado seguindo-se ainda dois critérios: facilidade de 

montagem, permitir ao usuário final a flexibilidade, a possibilidade retirar ou adicionar 

divisões internas sem comprometer a estabilidade do sistema.  

Para atender a estes requisitos optou-se pela utilização de tesouras bi-apoiadas. 

foram pesquisados dois modelos (Fig 3.18). O sistema de montagem das tesouras 

possibilita a utilização de peças de pequenas dimensões, através da união de duas peças 

1”x4”, com emendas desencontradas, pois o vão a ser vencido neste caso é de 6,10m. A 

bitola utilizada, bem como a distância entre elas variam de acordo com as cargas do telhado 

(carga permanente, da estrutura e telhas etc, acidentais e do vento). Foram estudados dois 
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casos alterando-se: 1o. Caso: Cobertura com telhas de fibro-cimento (5mm), com tesouras 

espaçadas a cada 122cm; 2o. Caso: cobertura de telhas de barro (romana), com tesouras 

espaçadas a cada 61cm. 

Tesoura tipo1 Tesoura tipo2  

Figura 3.18- Tesouras para telhado 

 

Os oitões pré-fabricados destinam-se a vedar o espaço entre o ático e a cobertura, 

sendo assim, estes devem ter o mesmo formato das tesouras, e são compostos por 

estrutura em pinus e vedação de chapa de compensado 12mm. Neste caso há quatro tipos 

de oitões: direito e esquerdo frontal, e direito e esquerdo posterior (Fig. 3.19). 

 

1

2

 

Figura 3.19- Oitões pré- fabricados 

 

3.3.5.3 Caixilhos de portas e janelas 

Este elemento pré-fabricado foi desenvolvido para simplificar a colocação das 

esquadrias (portas e janelas). Os caixilhos são construídos a partir de madeira serrada. 

Foram levados em consideração, a simplicidade construtiva, e os requisitos das esquadrias 

a serem instaladas, tendo em vista principalmente a vedação das fachadas com relação às 

águas das chuvas (Fig 3.20). 

 

Figura 3.20- Caixilhos pré- fabricados com as janelas previamente instaladas 
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3.3.5.4 Pré-moldados em concreto 

Os primeiros estudos levaram em consideração que o tipo de fundação mais simples, 

o radier, este sistema não pode ser  utilizado , pois o nível das paredes ficariam a uma 

distância máxima de 10cm acima do nível do solo. Por este motivo foram criados 

componentes pré-fabricados para o sub-sistema fundações. O tipo de fundação depende da 

topografia do terreno e do tipo de solo, neste caso foram utilizadas sapatas isoladas e vigas, 

com o objetivo de diminuir o número de operações no canteiro de obra. O contra piso de 

concreto eliminaria também, em parte o problema do ruído de impacto sobre o piso. Em 

virtude da utilização de tesouras bi-apoiadas a carga do telhado é transferida para as 

paredes externas, por este motivo as sapatas serão utilizadas apenas no perímetro externo 

da edificação. 

 

1

3

2  

Figura 3.21– Conjunto de sapatas pré- moldadas (25cmx25cmx17cm) isoladas e viga externa 
(6,5cmx25cmx122cm) 

 

 

3.4 PLANEJAMENTO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

Nesta fase foi definida a seqüência de montagem dos componentes pré-fabricados. 

O protótipo foi modelado com o auxilio de um software específico de para a elaboração de 

projetos tridimensionais. A vantagem da utilização deste tipo de ferramenta é que todos os 

detalhes podem ser visualizados antes da montagem no canteiro de obras. 
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2ª  ETAPA 
Colocação das vigas 

(Figura 3.23) 
As vigas devem ser 

encaixadas nas sapatas. Em 

seguida devem ser 

alinhadas, niveladas e 

fixadas conforme Fig 3.24 e 

Fig.3.25. 

1a. ETAPA 
Assentamento das sapatas 

(Figura 3.22) 
A seqüência de montagem foi 

planejada para realizar o menor 

número de operações, 

simplificando o processo o 

máximo possível. Na primeira 

etapa as sapatas são 

assentadas de acordo com o 

planta de locação das sapatas

 

 Figura 3.22- Assentamento das  sapatas 

 

 

 
Figura 3.23- Colocação das vigas de fundação  

GRAUT 
 

Figura 3.24- Detalhe viga-sapata 

GRAUT 

Figura 3.25- Detalhe viga-sapata em corte 
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3a  ETAPA 
Reaterro , compactação e contra piso 

(Figura 3.26) 
Deverá ser executado um aterro no quadro 

interno da fundação, com o objetivo de 

nivelar o contrapiso com a face superior 

das sapatas. O contrapiso deverá ser 

executado em concreto (10MPA) 

 

 

Figura 3.26- Reaterro e compactação do solo e concretagem do 
contrapiso 

4a  ETAPA 
Assentamento das vigas internas

(Figura 3.27) 
Nesta etapa deverão ser assentadas 

as vigas internas com argamassa. 

Estas vigas tem o objetivo de 

levantar os painéis internos ao nível 

dos painéis externos , possuindo  

também a função de rodapé. 

 

 

Figura 3.27- Assentamento das vigas internas 

5a  ETAPA 
Fixação das guias 

(Figura 3.28) 
Deverão ser ancoradas guias para a 

fixação dos painéis pré-fabicados. 

Estas guias possuem dimensões 

variadas e devem estar fixadas na face 

superior das vigas de fundação 

conforme a Figura 3.29 

Figura 3.28- Fixação das guias 
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6a  ETAPA 

Colocação dos painéis 
(Figura 3.30) 

Os painéis deverão ser encaixados 

(rasgo inferior-guia) e pregados a 

cada 15cm  nas guias de madeira  

internamente e externamente.(prego 

bitola 17x27 anelado). Conforme a 

Figura 3.31 e Figura 3.32  

Figura 3.29- Detalhe de fixação das guias 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 RASGO INFERIOR 

 
Figura 3.30- Colocação dos painéis  GUIA 

 
 
 Figura 3.31- Fixação dos painéis  
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Figura 3.32- Fixação dos painéis nas guias-
corte

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7a  ETAPA 
Fixação dos painéis 

(Figura 3.33, 3.34 e 3.35) 
A viga superior deverá ser 

encaixada no rasgo superior do 

painel. Cada viga deverá fixar dois 

painéis, portanto a união entre 

uma viga e outra deve ocorrer no 

meio de dois painéis adjacentes. 

Figura 3.34- Detalhe da fixação da viga superior 

Viga superior 
Figura 3.33- Fixação dos painéis 
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 Figura 3.35- Detalhe da fixação da viga superior- corte 

 
 
 
 

8a  ETAPA 
Montagem das tesouras 

(Figura 3.36) 
As tesouras deverão ser 

colocadas sobre a união entre 

dois painéis adjacentes, e 

contraventadas nos dois 

sentidos 

 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.36- Montagem da tesouras

 
 9a  ETAPA 

Colocação dos oitões 
(Figura 3.37) 

Sobre as paredes deverão ser 

instalados oitões pré 

fabricados. .A borda inferior do 

oitão deverá sobrepor o painel 

parede de forma a impedir que 

as águas da chuva penetrem 

entre a borda superior da 

parede e o painel oitão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.37- Colocação dos oitões 

 



 113

 
 

10a  ETAPA 
Fixação dos caibros 

(Figura 3.38) 
Os caibros deverão ser fixados 

(pregados) levando-se em 

consideração as instruções de 

fixação das telhas por parte do 

fabricante 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.38- Fixação dos caibros 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.35- Colocação das telhas 

11a  ETAPA 
Colocação das telhas de 

fibrocimento 
(Figura 3.39) 

As telhas deverão ser 

colocadas de acordo com 

instruções do fabricante

Figura 3.39- Colocação das telhas de fibrocimento 
 

 

3.5 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

Foram estudadas várias composições de custos no decorrer da elaboração do 

projeto. O Apêndice 2 apresenta as planilhas de  composição final de custos. Estas planilhas 

foram montadas em planilha EXCEL e foram divididas em: 

 Quantitativo de material - é a lista detalhada de materiais utilizados na fundação, 

alvenaria, instalações e acabamentos 

 Quantitativo de madeira e painéis-lista os materiais utilizados para a montagem do 

protótipo, madeira e esquadrias de ferro 

 Vinculadas às duas primeiras está a listagem de composição dos painéis e da 

fundação (quantidade de painéis, madeira serrada etc., e a composição das vigas e 

sapatas da fundação).  
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Para a obtenção do custo dos insumos foi realizada uma pesquisa junto às principais 

lojas de material de construção de Curitiba  no mës de junho do ano de 2005. Na seqüência 

também foram realizados orçamentos nas cinco principais lojas de material de construção 

de Canoinha-SC. Itens como tijolo e telhas chegavam a custar 30% a mais que em Curitiba.  

Em contrapartida os insumos utilizados nas instalações hidráulicas, vidros, e outros 

custavam 5% a menos que em Curitiba. Decidiu-se que a composição de custos seria feita 

pela média.Deve-se chamar a atenção no sentido de que estes custos são loja- consumidor 

final, ou seja em grande quantidade há a possibilidade de negociar direto com as fábricas ou 

seus representantes para a compra de material em grande volume.Como resultado da 

composição de custos obteve-se o custo total e parcial de acordo com a Tabela 3.2 e da 

Figura 3.40. 

 
Tabela 3.2- Composição de custos do  protótipo 

CUSTOS - HABITAÇÃO SOCIAL 49,3m2 
 R$ % 
Fundação / contrapiso (material) 867,47 9,52 
Alvenaria e estrutura 605,06 6,64 
Instalações elétricas 286,58 3,14 
Instalações hidráulicas 243,32 2,67 
Instalações sanitárias 344,64 3,78 
Aparelhos 216,59 2,38 
Cobertura 910,64 9,99 
 Ferragens 115,82 1,27 
Revestimento cerâmico 109,16 1,20 
Vidros 151,56 1,66 
Pintura 267,30 2,93 
Complementações 140,00 1,54 
Portas e janelas 574,00 6,30 
Madeira 3.123,96 34,27 
Tratamento madeira 710,00 7,79 
Pré- fabricação9 450,00 4,94 

T   O   T   A   L  (USD$)  4.259,85 100,00 
 

 

 

Figura 3.40- Composição de custos do protótipo 
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