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RESUMO 

GAVA, M. (2005) Viabilidade técnica e econômica da produção de componentes 

para habitação social utilizando madeira serrada de pinus de terceira classe 

de qualidade. Dissertação (mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa 

de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São 

Carlos – Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica da 

utilização da madeira serrada de pinus, de terceira classe de qualidade, na 

produção de componentes para vedação vertical destinados à habitação social, 

empregando a técnica da laminação vertical cavilhada.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um estudo de caso, que teve 

como unidade de análise o Assentamento Rural Fazenda Pirituba, localizado na 

Região Sudoeste do Estado de São Paulo. 

A viabilidade técnica da proposta foi avaliada a partir da produção e 

experimentação por meios de ensaios exploratórios, de modelos em escala 1:1 e 

a viabilidade econômica, por sua vez, foi estudada através da simulação de 

diferentes cenários de produção dos componentes, considerando todas as 

etapas da cadeia produtiva da habitação em madeira.  

Os resultados obtidos com os ensaios exploratórios, indicaram a possibilidade 

de que a proposta seja tecnicamente viável. Contudo, a simulação de cenários 

de produção indicou que, para que a mesma seja viável economicamente, torna-

se necessária a introdução de políticas públicas que interfiram especialmente na 

dinâmica da produção de madeira serrada, desde a etapa de plantios, através do 

estímulo à reposição florestal em pequenas propriedades rurais e uso 

sustentável dos recursos florestais, passando pela produção, através da 

introdução de relações de trabalho mais justas, até a comercialização, a partir 

da expansão do mercado consumidor de produtos de madeira de plantios 

florestais. 

 

Palavras-chave: habitação social, madeira de terceira, pinus. 
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ABSTRACT 

 

This work has as objective to evaluate the technique and economic feasibility of 

the utilization of the third class sawed wood of pinus in the production of 

components for vertical seal for social housing, using the vertical wooden dowel 

lamination technique. 

To the development of the research, was realized a study of case that had as unit 

of analysis the Fazenda Pirituba rural settlement, located in the Southwestern 

portion of the State of São Paulo, Brazil. 

The technique feasibility of the proposal was evaluated through the production 

and experimentation by exploratories assays in models made in 1:1 scale and 

the economic feasibility, was studied through the different scenes of production 

of the components simulation, having considered all the stages of the productive 

chain of the habitation made by wood.  

The gotten results had indicated the possibility that the proposal is technically 

feasible. However,  the scenes of production simulation had indicated that: to the 

economic fesibility of the proposal, becomes necessary the introduction of public 

politics that intervene especially in the dinamic of the sawed wooden production, 

since the stage of plantantion, by the stimulation to the forest replacement in 

small properties and sustainable use of the forest resources, passing through the 

production, by the introduction of the works relationship more justs, until the 

commercialization, from the expansion of the consuming market of the products 

made by wood from the planted forests.  

 

Key-words: social housing, third class wood, pinus. 
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