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DECRET  

Décret n°2005-1647 du 26 décembre 2005 relatif à l'utilisation des 

matériaux en bois dans certaines constructions.  

 

NOR: SOCU0512102D  

 

Version consolidée au 28 décembre 2005 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, 

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 224-1 ; 

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 

prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et 

réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société 

d'information ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Article 1   

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux constructions de bâtiments 

neufs à l'exclusion de ceux pour lesquels le maître d'ouvrage justifie de 

l'incompatibilité de l'utilisation de matériaux en bois avec le respect des 

exigences réglementaires de sécurité ou de santé ou avec une fonction du 

bâtiment. 

Article 2   

La quantité de matériaux en bois incorporés dans une construction est mesurée 

par le volume du bois mis en oeuvre rapporté à la surface hors oeuvre nette 

(SHON) de cette construction. Dans le cas d'un bâtiment à usage dominant de 

garage ou de parking ou d'un bâtiment agricole, la surface hors oeuvre nette 

est remplacée par la surface hors oeuvre brute (SHOB). 



Un arrêté du ministre en charge de la construction et de l'habitation définit la 

méthode de calcul du volume de bois incorporé dans la construction. Ce 

volume ne peut être inférieur à 2 décimètres cubes par mètre carré de surface 

hors oeuvre. 

Article 3 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux constructions pour 

lesquelles une demande d'autorisation de construire ou une déclaration 

préalable a été déposée à compter du 1er juillet 2006. 

Article 4   

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de 

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française. 

Par le Premier ministre : 

Dominique de Villepin 

Le ministre de l'emploi, 

de la cohésion sociale et du logement, 

Jean-Louis Borloo 

 





















































































MINUTA 
ARGUMENTOS PARA A CRIAÇÃO DE PROJETO DE LEI 
SOBRE O USO DE MADEIRA PROVENIENTE DE 
REFLORESTAMENTO, E/OU MANEJO FLORESTAL, NA 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 
 
CONSIDERAÇÕES 

- A Árvore retira CO2 da atmosfera durante seu crescimento e, 
nesse processo por meio da fotossíntese ela fixa o carbono e 
solta o oxigênio. O resultado desse fenômeno é que 1m3 de 
madeira armazena 1 tonelada de CO2. A utilização de madeira, 
ao invés de outro material, economiza outro tanto em CO2. 
Podemos dizer, então que na utilização de madeira são 
economizadas 2 toneladas de CO2 por m3 de madeira.   

- A energia necessária para produção de madeira é 4 vezes 
menor que a do concreto, 60 vezes menor que a do aço e 130 
vezes menor que a do alumínio. 

- Para produção de uma viga com vão de 7,50 m, com carga 
permanente de 75 kg/m e com carga eventual de 300 kg/m 
serão emitidos em CO2: de alumínio 327 Kg , de concreto 101 
Kg , de aço 76 Kg e de madeira serão emitidos 6 Kg e 
absorvidos 10Kg (4 Kg negativo). 

- A madeira é 12 vezes mais isolante que o concreto, 350 vezes 
mais isolante que o aço e 1500 vezes mais isolante que o 
alumínio.  

- O Brasil precisa acabar com a exploração ilegal da madeira 
Amazônica (cerca de 63% da madeira retirada é ilegal) e 
encontrar um meio seguro de verificar a legalidade dos 
processos de retirada e comercialização da madeira empregada 
na edificação. 

- O Brasil precisa promover o manejo florestal certificado e 
chegar a ter 100% (meta) das madeireiras com certificação 
(hoje 0,5 % das madeireiras que operam na região amazônica 
possuem alguma certificação reconhecida). 



- O Brasil é um grande exportador de madeira serrada, 36% da 
madeira extraída na Amazônia é exportada, totalizando 3,7 
milhões de m3 / ano. 

- O Brasil é um pequeno exportador de produtos industrializados 
de madeira com valor agregado. 

- O Brasil precisa promover a produção de valor agregado à 
madeira serrada para conseguir maior criação e distribuição de 
renda no negócio da madeira.  

- O Brasil necessita aprimorar a tecnologia da industrialização 
da madeira. 

- O Brasil tem um déficit habitacional enorme que poderá ser 
eliminado com a utilização correta da madeira. 

- Se todos os municípios brasileiros plantassem nos seus 
arredores árvores com densidades adequadas, em 30 anos 
colheriam o suficiente para poder  zerar seu déficit 
habitacional (para uma residência  de 50 m2 são necessários 20 
m3 de madeira serrada o que equivale a cerca de 50 m3 de 
tora). 

 
 
 
 
 
VANTAGENS TECNOLÓGICAS DA CONSTRUÇÃO COM  
MADEIRA  
 

- COMPORTAMENTO ENERGÉTICO GLOBAL: A madeira é 
um recurso RENOVÁVEL. Durante o ciclo de produção da 
madeira os resíduos alimentam várias cadeias produtivas. A 
energia para obter um produto industrializado de madeira é de 
300kW h/t. Entre os materiais usados para construção civil, ela 
é o que gasta menos energia. 

- COMPORTAMENTO TERMO ACUSTICO: A madeira tem 
elevado poder isolante, ótima transpiração biotérmica e 



discreta fonoabsorção devido à sua elasticidade e porosidade 
superficial. 

- COMPORTAMENTO ELETRO MAGNÉTICO: A madeira é 
eletromagneticamente neutra. Não aumenta a poluição 
eletromagnética dos ambientes. 

- COMPORTAMENTO HIGROMÉTRICO: A madeira age 
como regulador higrométrico absorvendo a umidade do ar 
quando excessiva e devolvendo-a na escassez. 

- COMPORTAMENTO OLFATIVO: Quando não tratada suas 
substâncias perfumadas e as nuances que caracterizam as 
diversas essências podem contribuir no desenvolvimento 
olfativo dos usuários da edificação. 

- FLEXIBILIDADE DE USO: É dada pela facilidade com que 
se trabalha a variedade de madeiras que existem e pela 
quantidade de derivados que se obtém delas. Os edifícios de 
madeira podem ser montados a seco e desmontados conforme 
a alteração das exigências. 

- COMPORTAMENTO À POLUIÇÃO: O risco de emissão de 
substâncias tóxicas pode ser minimizado na escolha das colas, 
das impregnações de defensivos, das pinturas e de algumas 
espécies. 

- COMPORTAMENTO DE AUTO-PRESERVAÇÃO: 
Algumas espécies de madeira possuem capacidades naturais de 
proteção. Para outras há necessidade de tratamento. 

- COMPORTAMENTO ESTRUTURAL: A madeira tem alto 
desempenho quando submetida a esforços de compressão e 
tração. 

- COMPORTAMENTO AO FOGO: A madeira quando 
submetida à ação do fogo não entra em colapso subitamente.  
Os bombeiros podem acessar o interior dos edifícios de 
madeira em chama com maior segurança do que naqueles de 
ferro ou concreto. A madeira queima entre 0,5 e 0,7 mm por 
minuto. Bastam, portanto, 3 cm para garantir que o fogo pode 
durar por uma hora sem destruir sua capacidade estrutural.   



- DURABILIDADE: O edifício de madeira é longevo se 
montado com tecnologia e manutenção correta. Há no Japão 
construções de madeira datadas do século XI. 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
PROPÓSITOS 

- Diminuir o efeito estufa causado pelas emissões de CO2. 
- Desenvolvimento da indústria de produtos de madeira. 
- Criação de postos de trabalho no Agronegócio da Madeira. 
- Desenvolvimento do mercado interno e externo. 
- Atualização da cultura tecnológica da madeira. 
- Controle da procedência da madeira. 
- Melhora das exportações de derivados da madeira. 
- Melhora da qualidade das construções de edifícios em geral. 
- Aumento da pesquisa científica inovadora aplicada à industria 

de produtos de madeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROPOSTA 
 
As construções novas em todo TERRITÓRIO NACIONAL 
deverão,no mínimo, incorporar na edificação 0,030 m3 de 
madeira de reflorestamento e/ou de manejo florestal por m2 de 
construção. 
 
 
São Paulo dezembro de 2013 
Arquiteto Enzo Grinover 
Tel 11- 37738395 ou 984568321 
e-mail:enzogrinover@gmail.com 



ENTREVISTA COM ANDREA BERNASCONI  

 

por email 

 

-Partecipazione al progetto 

con il nostro studio ci siamo occupati di tutta la progettazione delle strutture in 
legno del complesso di Via Cenni a Milano; a iniziare dal progetto definitivo e 
dal rapporto per l’analisi e approvazione da parte del Sevizio Tecnico Centrale 
del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici a Roma, l’autorità nazionale per 
l’edilizia, per poi passare al progetto di appalto per l’esecuzione, e al progetto 
esecutivo delle strutture di legno. Abbiamo inoltre seguito come consulenti la 
Direzione dei Lavori e il Collaudatore per la fase di sua competenza.  
 
-Aspetti metodologici del progetto. 

Si tratta di una struttura in XLAM, i cui dettagli sono stati pubblicati dal 
sottoscritto in diverse pubblicazioni, qui ce n’è una recente in italiano.  
 
-Organizzazione dell´ufficio. 

Siamo un stridio di ingegneria civile e prevenzione incendi, con circa 15 
collaboratori in tutto e che si occupa di tutti gli ambiti dell’ingegneria civile. Fra 
le specializzazioni ci sono le strutture in legno, di cui abbiamo molte referenze 
moderne e particolari e di cui il sottoscritto si occupa da oltre 25 anni come 
progettista, come consulente, come docente, come ricercatore, ecc.  
 
-Tendenze per l´abitazione in legno. 

Sono decisamente buone, come un po’ ovunque in Europa.  
 
-Il CLT/X-LAM  ed i complementi metallici necessari in via Cenni. 
 

Si veda l’articolo sopra; si tratta di una struttura scatolare in XLAM dove tutti gli 
elementi strutturali a partire dal livello del piano terreno sono in legno /XLAM. 
Non ci sono elementi strutturali in calcestruzzo o costruzione metallica.  
-Come eliminare la rigiditá del lay-out? 

Non capisco la domanda; cosa intende con lay-out  
 
-Formole di cálcolo dell´isolamento térmico ed acústico. 

 
Di competenze di altri progettisti, noi abbiamo solo dato una consulenza 
specifica al legno. Ma non si tratta di un problema, ormai le esigenze fisiche 
della costruzione possono essere raggiunte e superate senza alcun problema 
anche dalla costruzione in legno. Occorre semplicemente progettare con 
correttezza e accuratezza i pacchetti e le stratigrafie.  
 
 

 



-Prove di laboratório e cantire realizzate. 

 
Nessuna per elaborare il progetto, in questo si è realizzato il progetto 
applicando lo stato dell’arte e tecnologie già note e sperimentate. In cantiere 
sono state realizzate le prove necessarie al collaudo dell’opera, come usale in 
tutti i cantieri di queste dimensioni in territorio italiano.  
 
-Argomenti tecnici utilizzati per le modifiche alle leggi di costruzione italiane 
com edifici di legno. 
 

Questo progetto non ha richiesto nessuna modifica delle leggi per essere 
realizzato. La condizione a quell’epoca era che per stabili di oltre 4 piani di 
altezza con struttura in legno era necessari una validazione del progetto da 
parte del Servizio Tecnico Centrale nazione, citato sopra. Cosa che abbiamo 
ottenuto durante la prima fase della progettazione e prima di procedere al 
bando per la realizzazione. Era uno dei nostri compiti seguire questa procedura 
e fornire la documentazione - e le risposte - necessarie. Una commissione ad 
hoc ha valutato il progetto e dato il proprio nulla osta, che il servizio ha poi 
formalizzato e fatto proprio.  
 
Dopo questa procedura la legislazione è stata modificata, eliminando la 
condizione speciale per le strutture in legno con oltre 4 piani di altezza, che 
sono da quel momento in poi trattate come tute le atre strutture di queste 
dimensioni, sotto la responsabilità della autorità locali e non dell’autorità 
centrale nazioanle. Il progetto di via Cenni ha senza dubbio fatto da apripista 
anche in questo contesto, ma un legame diretto fra il progetto e l’evoluzione 
della legislazione in materia non esiste formalmente.  
 
leggerò con piacere ils uo studio preliminare, ma mi lasci il tempo materiale per 
farlo.  



Bitte keine Änderungen an den Textformatierungen und Formatvorlagen vornehmen. 
Bitte nur die angebotenen Formatvorlagen verwenden. Vielen Dank! 
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4 volte 9 piani in legno in centro a Milano  

Andrea Bernasconi 
Prof. heig-vd Yverdon-les-Bains, SUPSI Lugano - Studio di ingegneria Borlini & Zanini SA 

1 IL PROGETTO 

Il complesso residenziale della via Cenni a Milano è composto da 4 torri di 9 piani e una serie di edifici 
di 2 piani, che fungono da collegamento fra le torri. L'intero quartiere è stato oggetto di un progetto 
architettonico e urbanistico per la riqualifica di questo quartiere, situato a poche centinaia di metri dallo 
stadio di San Siro e un tempo occupato da insediamenti industriali. Il nuovo quartiere ospita 123 
appartamenti, diversi spazi comuni, alcuni spazi commerciali e un parco di oltre 1000 metri quadrati di 
superficie. Gli appartamenti sono affittati in parte a prezzi calmierati e in parte con contratti di affitto-
vendita che ne stabiliscono l'acquisto da parte degli inquilini circa 10 anni dopo l'inizio del contratto di 
affitto, a condizioni definite e concordate in anticipo. Autore del progetto è l'architetto Fabrizio Rossi 
Prodi di Firenze, che si è aggiudicato l'incarico dopo essere risultato vincitore di un concorso di 
architettura con oltre 100 partecipanti. Committente e promotore dell'operazione è stata Polaris 
Investment Italia SGR Spa, in collaborazione con la Fondazione Housing Sociale, nel quadro del 
fondo immobiliare "Fondo Federale di Lombardia". Il progetto sorge su un sedime appartenente al 
demanio, ed è gestito come progetto di investimento immobiliare da parte di un fondo di investimento, 
con l'esigenza di rispettare le esigenze della redditività economica del capitale investito.  

 

Immagine 1 Il quartiere della "via Cenni" a Milano - 4 volte 9 piani in legno 
  



Andrea Bernasconi  S-WIN 2015 

2 

La decisione di realizzare il progetto con una costruzione in legno è stata presa durante le primissime 
fasi di sviluppo del progetto e prevedeva fin dall'inizio la realizzazione della struttura in XLAM. La 
scelta della costruzione in legno è in questo contesto soltanto uno degli aspetti innovativi che il 
progetto propone, accanto a diversi altri di tipo tecnologico, urbanistico, ecologico e sociale. Fra gli 
argomenti che hanno portato alla scelta della costruzione in XLAM il progettista ha indicato la 
flessibilità progettuale, gli aspetti legati alla fisica della costruzione, l'efficienza del materiale e la 
riduzione dei tempi di realizzazione  

2 LA SFIDA DEGLI EDIFICI MUTLIPIANO IN LEGNO  

Con 9 piani di altezza e le dimensioni in pianta piuttosto ridotte (ca. 13.5 x 19 m) i quattro edifici 
principali possono essere definiti a giusto titolo come delle torri. La struttura portante, realizzata 
interamente con pannelli XLAM, rappresenta quindi senza dubbio un'opera di ingegneria strutturale e 
come tale deve essere concepita, costruita, calcolata e realizzata, nel rispetto più stretto delle regole 
dell'arte dell'ingegneria e delle strutturistica in legno. Devono inoltre essere considerate diverse 
particolarità di questo progetto, come per esempio la snellezza delle torri, o il fatto che il progetto si 
trova in Italia, che a sua volta è notoriamente una zona soggetta a rischio sismico. Quest'ultimo 
aspetto gioca un ruolo importante: infatti, malgrado la città di Milano non sia caratterizzata da un 
rischio sismico elevato, la sensibilità verso la sicurezza sismica è un tema molto sensibile, sia presso 
le autorità, sia presso la popolazione tutta. Il premesso di costruzione era inoltre sottoposto 
all'approvazione del progetto strutturale da parte di una apposita commissione di valutazione, 
insediata dall'autorità nazionale competente in materia di edilizia e costruzione, cioè del Ministero 
delle Infrastrutture. Poco dopo la validazione di questo progetto - ancora durante la prima fase di 
realizzazione - l'obbligo di questa valutazione speciale per le costruzioni di legno con più di 4 piani di 
latezza è stato soppresso dal legislatore nazionale. 

Il progetto comprende, oltre alle 4 torri di 9 piani, anche i già citati corpi di fabbrica di due piani - nel 
progetto definiti come stecche - che formano gli elementi di collegamento fra le torri. Per ragioni di 
opportunità strutturale e di rispetto dei principi fondamentali dell'ingegneria sismica, è stato deciso di 
realizzare la struttura portante delle torri completamente indipendente da quella delle stecche: in 
questo modo il progetto rispetta rigorosamente le esigenze di regolarità strutturale in pianta e in 
elevazione. La struttura lignea delle stecche, anch'essa realizzata in XLAM, non presenta difficoltà 
particolari e non sarà descritta ulteriormente in questa sede.  

3 LA STRUTTURA PORTANTE DI 9 PIANI IN LEGNO    

La struttura portante è composta da elementi strutturali piani, verticali e orizzontali, che sono collegati 
fra loro in modo da assicurare un flusso continuo delle forze fra un elemento e l'altro. Tutte le superfici 
strutturali sono realizzate in XLAM. Altri elementi strutturali, quali travi o pilastri sono inseriti nella 
struttura laddove sono necessari rinforzi locali a causa di aperture particolarmente grandi nelle pareti 
o nelle solette.  

La struttura portante è quindi composta principalmente da 7 piani verticali, di cui tre in una direzione e 
4 in quella ad essa perpendicolare. Ad essa si aggiungono i diaframmi orizzontali formati dalle solette. 
Le pareti verticali assicurano la continuità verticale della struttura e la discesa di tutti i carichi nelle 
fondamenta. Le singole pareti sono interrotte dalle aperture delle porte e delle finestre; i singoli piani 
verticali non possono quindi essere considerati come elementi monolitici, ma sono in realtà composti 
da più strisce verticali e complanari, ciascuna di lunghezza orizzontale diversa. Le solette assicurano 
la continuità orizzontale della struttura portante ad ogni interpiano, collegando fra loro le diverse parti 
di pareti nel medesimo piano verticale e i diversi piani strutturali verticali fra loro. Le aperture delle 
pareti sono sormontate da architravi, che di regola sono formate dalla continuità dell'elemento XLAM 
della parete. In casi eccezionali la parete è rinforzata con un architrave in legno lamellare o in acciaio.  

I balconi sono realizzati prolungando in aggetto verso l'esterno della struttura gli elementi delle solette 
o delle pareti. Ad eccezione dei balconi la struttura non contiene elementi in aggetto o pareti portanti 
che non siano continue verso il basso. Ciò non ha impedito di rispettare in modo rigoroso e senza 



S-WIN 2015  Andrea Bernasconi  

3 

eccezioni la disposizione di spazi e aperture previste fin dal progetto architettonico iniziale. Le parti di 
pareti prive di continuità verso il basso non sono considerate come parte della struttura portante 
dell'edificio. Da tutto ciò risulta una struttura portante composta da pareti verticali strutturali, che si 
riducono nella loro lunghezza orizzontale salendo verso l'alto, malgrado il numero di aperture 
geometriche esistenti non subisca variazioni importanti salendo verso l'alto dell'edificio. Questa 
semplice considerazione permette di descrivere la struttura portante in modo semplice ed efficace, e 
soprattutto permette di verificarne la correttezza e l'efficacia fin dai primi stadi del progetto.  

 

Immagine 2 Dimensioni della struttura e rappresentazione schematica di un piano strutturale verticale 
con le sue aperture   

 

La struttura è realizzata piano per piano: le pareti sono quindi sistematicamente interrotte ad ogni 
piano dalle solette. Le solette sono appoggiate direttamente sul bordo superiore delle pareti e 
collegate alle stesse con collegamenti meccanici adeguati. Le solette formano i diaframmi orizzontali 
delle struttura; nella loro funzione di soletta esse sono orientate nella direzione portante principale.  

L'insieme della struttura in legno è ancorato e collegato con la fondazione, che è formata da una 
soletta in calcestruzzo armato a livello del terreno e da un piano interrato pure in calcestruzzo armato.  

4 GLI ELEMENTI STRUTTURALI IN XLAM        

4.1 Le solette  

Le solette sono formate da elementi in XLAM orientati secondo la direzione portante principale . 
Essendo la disposizione dei locali, e soprattutto dei balconi, diversa da un piano all'altro, anche 
l'orientazione delle solette varia da un piano all'altro. Ciò permette di distribuire i carichi verticali di 
tutto l'edificio in modo più o meno omogeneo su tutte le pareti, evitando di avere pareti caricate in 
modo eccessivo rispetto ad altre. In questo modo si contribuisce alla regolarità strutturale dell'edificio 
e ad ottenere un flusso di forze omogeneo e regolare in tutta la struttura, cosa particolarmente 
interessante e favorevole alla luce dell'esigenze della sicurezza in caso di sisma.  

Le solette hanno luci diverse e variabili. Per ragioni di praticità, ma anche per ottenere una rigidezza 
costante dei diaframmi orizzontali, lo spessore delle solette è stato definito come costante e uguale a 
200 mm (pannelli XLAM di 5 strati) per tutte le parti di soletta con una luce strutturale massima di 5,80 
m; nelle parti di soletta con luce più grande - fino a 6,70 m - lo spessore delle stesse è di 230 mm 
(pannelli XLAM di 7 strati). Questi spessori permettono di rispettare tutte le esigenze strutturali, come 
è stato dimostrato anche durante il collaudo strutturale dell'edificio tramite apposite prove di carico.  
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4.2 Le pareti 

Lo spessore delle parti è rigorosamente costante su tutte le pareti del medesimo piano. Ciò permette 
non soltanto di semplificare la progettazione, la produzione e il montaggio, ma evita discontinuità 
strutturali poco conformi alle esigenze dell'ingegneria sismica. Lo spessore delle pareti strutturali in 
XLAM è decrescente con l'aumentare dell'altezza dell'edificio: la resistenza e la rigidezza della 
struttura disuniscono quindi in modo simile alle forze agenti su di essa. Lo spessore delle pareti 
strutturali in XLAM è di 200 mm al piano terreno (livello 1), di 180 mm ai piani 1, 2,  3, di 160 mm ai 
piani 4 e 5, di 140 mm ai piani 6 e 7, e di 120 mm al piano 8 (livello 9). Tutte le pareti strutturali sono 
realizzate con pannelli XLAM di 5 strati.  

5 LA STRUTTURA PORTANTE IN XLAM      

5.1 Importanza dei collegamenti    

I pannelli XLAM sono a giusta ragione descritti come elementi di grandi dimensioni, ma tali dimensioni 
sono decisamente ridotte, se confrontate con le dimensioni assolute di un edificio di 9 piani di altezza. 
La strutture portante dell'edificio diventa tale soltanto se un numero importante di pannelli XLAM sono 
collegati fra loro in modo da poter garantire la continuità strutturale fra un elemento e l'altro. In caso di 
strutture particolarmente complesse ed esigenti non è sufficiente realizzare dei collegamenti 
sufficientemente resistenti, ma deve essere assicurata anche la continuità della rigidezza strutturale.  

L'importanza di queste considerazioni si manifesta in modo particolare in caso di analisi dinamica e 
sismica della struttura. L'impiego di collegamenti puntuali, usati sovente e con successo in costruzioni 
di ben più modesta entità, non sono adatti a questo tipo di strutture.  

 

Image 3 Una struttura spaziale in XLAM presenta un numero importante di linee di collegamento 
 

5.2 I sistemi di collegamento impiegati   

I collegamenti sono una componente essenziale di questo tipo di strutture. In questo progetto sono 
stati impiegati di fatto due tipologie di collegamenti, adattandole di volta in volta alle dimensioni dei 
pannelli da collegare fra loro.  

La trasmissione delle forze verticali di compressione fra un elemento e l'altro avviene per semplice 
pressione di contatto e indipendentemente dal tipo di collegamenti meccanici usati. Le solette si 
inseriscono quindi sempre fra due elementi di parete orizzontale. Un rinforzo locale delle solette XLAM 
non è necessario, in quanto le forze di compressione sono distribuite su una lunghezza di parete di 
solito piuttosto importante, evitando quindi di raggiungere il limite di schiacciamento trasversale delle 
solette XLAM. Si ricorda inoltre la struttura a strati incrociati conferisce all'XLAM una resistenza e una 
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rigidezza allo schiacciamento trasversale rispetto al proprio piano decisamente più grandi rispetto ad 
altri elementi strutturali lignei più comuni, quali per esempio il legno lamellare incollato.  

   

Immagine 4 Collegamento con perni e staffe in acciaio  
 

L'immagine 4 mostra in modo schematico il collegamento parete-soletta-parete con staffe e perni di 
acciaio. Si tratta di una soluzione particolarmente performante e applicata concretamente solo per 
l'ancoraggio delle pareti XLAM alle fondamenta, come indicato nell'immagine 5. Si ricorda che la 
realizzazione del cordolo in calcestruzzo armato permette fra l'altro di posizionare il filo inferiore della 
costruzione in legno sempre al di sopra del livello del terreno e al tempo stesso di mantenere la 
costruzione in legno sollevata dalla platea del pianterreno, evitandone quindi il contatto con l'acqua 
durante la fase di cantiere.  

 

Immagine 5 Collegamento fra fondamenta e pareti in XLAM 
 

Un'evoluzione di questo tipo di collegamento è rappresentata nell'immagine 6. In questo caso una 
sola staffa metallica permette di collegare la parete superiore alla soletta e alla parete inferiore tramite 
viti che possono essere inserite direttamente nel legno, senza dover eseguire lavorazioni preliminari 
dei pannelli XLAM.  
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Immagine 6 Collegamento con viti a tutto filetto e staffe metalliche  
 

Per i collegamenti parete-soletta-parete dei piani superiori sono stati usati collegamenti più semplici, 
ma altrettanto efficaci, viste le forze in gioco più ridotte. Si è così potuto rinunciare alle staffe 
metalliche, realizzando il collegamento interamente con viti a tutto filetto, che sono sempre avvitate 
nel legno con un angolo minimo di ca. 30° rispetto alla fibrature del legno.  

 

Immagine 7 Collegamento con viti a tutto filetto inclinate  
 

6 GLI ASPETTI STRUTTURALI PARTICOLARI  

6.1 Sismica    

La struttura tridimensionale dell'edificio, realizzata con elementi strutturali piani in XLAM (pareti e 
solette) può essere considerata come una struttura ideale per la resistenza in caso di evento sismico. 
La massa ridotta della costruzione, dovuta alla massa volumica ridotta del legno se confrontato ad 
materiali, e le caratteristiche meccaniche elevate dell'XLAM stanno alla base di questa constatazione. 
Inoltre la costruzione delle torri di Via Cenni rispetta in modo rigoroso i principi dell'ingegneria sismica.  

6.2 La robustezza strutturale    

Le esigenze della robustezza strutturale sono note e applicate regolarmente alla progettazione di 
strutture di grandi dimensioni. Sono, invece, meno note in relazione alla costruzione in legno, in 
quanto fino a pochissimo tempo fa le costruzioni in legno presentavano dimensioni tanto ridotte, da 
non essere confrontate con questi aspetti. Il principio della robustezza strutturale impone che, in caso 
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di costruzioni di dimensioni importanti, il manifestarsi di eventi eccezionali e non previsti, di entità 
ridotta rispetto all'insieme della costruzione, non provochino conseguenze importanti - o troppo 
importanti - se paragonati all'entità dell'evento stesso. Si tratta in sostanza di garantire che la messa 
fuori servizio di un elemento strutturale - quale una trave, una parete o un pilastro - a seguito di un 
evento imprevisto e localmente limitato - intervento esterno sconsiderato, esplosione locale, o altro - 
non provochi il collasso successivo di tutto l'edificio, o di una buona parte dello stesso, con 
conseguenti danni di grande entità.  

Nel caso di questo progetto si è potuto definire un criterio di robustezza strutturale estremamente 
semplice: la messa fuori servizio di una parete strutturale qualsiasi della torre di 9 piani non deve 
provocare il crollo successivo di una parte importante dell'edificio; oppure, in caso di messa fuori 
servizio di una parete strutturale, la discesa dei carichi nelle fondamenta è comunque assicurata 
tramite percorsi alternativi dei flussi di forze.      

7 CONCLUSIONI        

Il progetto delle 4 torri di 9 piani della Via Cenni a Milano può sembrare a prima vista una sfida molto 
ambiziosa. Considerato dal punto di vista della struttura portante in legno, questo progetto mostra 
semplicemente quale sia lo stato dell'arte attuale e quali risultati possono essere ottenuti con le 
strutture in XLAM. I limiti della conoscenza e della stato della scienza e della tecnica attuale sono 
senza dubbio rispettati e questo progetto non rappresenta un prototipo o la realizzazione di soluzioni 
sperimentali, malgrado il fatto che una struttura in legno per una torre di 9 piani, in una zona sismica e 
in ambito urbano, possa essere a giusto titolo considerata come innovativa. Il progetto rispetta in tutto 
e per tutto le prescrizioni e le normative attuali: le soluzioni adottate non sono il risultato di proposte 
sperimentali, ma la semplice applicazione delle conoscenze attuali e già applicate in altri progetti.  

Questo progetto dimostra però anche che costruzioni con strutture in legno e in XLAM di queste 
dimensioni devono imperativamente rispettare le regole fondamentali seguenti:     
 -  la regolarità e la continuità della struttura nel piano e in elevazione devono essere rispettate  
 -  la regolarità e la continuità della struttura devono essere rispettate anche in relazione alle 

prestazioni di resistenza e rigidezza dei collegamenti fra i diversi elementi in XLAM 
 -  la concezione, la disposizione e il dimensionamento dei collegamenti deve essere basato tanto 

sulla loro resistenza quanto sulla loro rigidezza  
 - la robustezza strutturale è un criterio essenziale di sviluppo e dimensionamento della struttura, 

che può essere usato anche per valutare la correttezza della struttura nel suo insieme..  
 
Al di là degli aspetti ingegneristici e strutturali, questo progetto permette anche di osservare come la 
costruzione in legno moderna sia in grado di soddisfare tutte le esigenze derivanti da un progetto di 
questa ampiezza, senza dover richiedere alcuna concessione particolare. La costruzione in XLAM ha 
permesso di realizzare come costruzione in legno un progetto, realizzato nell'ambito di un concorso di 
architettura e di urbanistica, di un insediamento residenziale in ambito decisamente urbano. L'impego 
di questa tecnologia costruttiva ha permesso di ridurre i tempi di realizzazione e di portare a termine 
l'opera nel rispetto delle condizioni economiche che l'investitore e promotore si era prefissato.  
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Immagine 8  Nove piani di struttura in legno - costruzione grezza e finita 



Entrevista com Francesco Infussi 

 

 
O arquiteto Francesco Infussi foi entrevistado em seu escritório no Politécnico de Milão em 22 de 
setembro de 2016, já que ele foi o responsável pela realização de um projeto preliminar de diretrizes 
para realização do edital do concurso internacional para projeto do conjunto residencial de Via 
Cenni em Milão Itália. Este interessante projeto preliminar, destinado ao habitat social foi 
encomendado pela prefeitura de Milão e pela Fundação Housing Social, e tem como objetivo 
promover a realização de habitações com aluguel de tabela reduzida estabelecidos pelo poder 
público. Além do mais, a estas realizações é dedicada uma atenção especial à qualidade das 
habitações e serviços e às formas de gestão imobiliária integrada que preveja a participação ativa 
dos inquilinos. O instrumento financeiro é um fundo imobiliário ético de remuneração controlada 
(3% + inflação). 
 
Infussi foi o responsável do grupo de projeto que realizou os documentos preliminares ao concurso 
internacional. Na Itália, estes documentos são obrigatórios para todas as iniciativas que venham da 
Administração Pública e são documentos de instrução. Quando foi criado, não muito antes das 
experiências do programa “Abitare Milano”, não sabiam qual seria a forma final do documento. A 
forma visava antecipar os resultados do projeto para depois definir os requisitos fundamentais por 
meio de explorações de projeto. Para fazer este documento, que é bastante abstrato, fizeram 
alguns projetos que depois foram avaliados e descartados, mas dos quais obtiveram as indicações 
desejadas. Então esta forma de pré-projeto foi utilizada para o Abitare Milano em 2005 e 2006 e a 
Fundação Housing Sociale queria um projeto semelhante então encarregou este grupo de projeto 
para fazer uma operação análoga na área de “Via Cenni”. Houve uma evolução neste novo projeto, 
pois havia um outro ator, no caso a Fundação Housing Sociale, com Sergio Urbani que tinha ideias 
claras do que queria fazer. Foi logo evidenciado que a área de Via Cenni, entregue para o estudo, 
era um terreno no fundo de várias outras ocupações (figuras 1 e 2) e de vários espaços abertos. 
O Campo de Marte é um grande espaço usado para movimentação de tropas do exército instaladas 
no quartel próximo, vizinho também da área em estudo. Nele, há uma ocupação de hortas 
irregulares com abrigos de ferramentas e habitações clandestinas, um loteamento de 3000 a 4000 
m² ocupado por pessoas perigosas, numa situação não clara muito próxima da área de projeto 
(figura 3).  
  



 

 

            

Figura 1 - Esquema de fluxos e ligações.    Figura 2 – Mapa da área do projeto e entorno. 
 
 
 

 

Figura 3 - Fotografia do terreno do projeto anterior à obra 
 
 

 

 

  



O Campo de Marte e o quartel foram desocupados recentemente, sem ainda ter um programa 
definido pelo plano diretor de Milão. O tema era este: ocupar e habitar um espaço considerado 
como fundos de vários edifícios habitacionais em volta, realizar um espaço aberto envolto por alta 
densidade populacional com serviços que possam integrar esta área com dimensão urbana aos 
entornos e até Via Novara, pensar em uma grande permeabilidade e não num espaço cercado, 
evitar a travessia de automóveis e no máximo algumas penetrações a “cul de sac” e um percurso 
lento com mobilidade suave sobre os quais voltar os espaços públicos, que poderiam ser obtidos 
com o projeto. Neste esquema esta individualizado o espaço do projeto, uma área restrita para as 
torres habitacionais e uma área mais ampla para os espaços públicos. “Conseguimos aumentar a 
área do projeto em relação à área inicial”. O acesso aos campos esportivos la Triestina e o Hospital 
estão do outro lado. Poderia ter sido estudado e proposto um acesso tranquilo àquelas funções 
urbanas, mas no fim não foram desenvolvidos. Este então era o programa que previa residências, 
serviços, comércio e estacionamentos, definido pela equipe e acordado com a Prefeitura. Tiveram 
um in put inicial da quantidade de área construída e combinaram com Housing Sociale que a 
residência, o comércio e os serviços deveriam ter uma proporção de área estabelecida. Sobre um 
total de 9000 m² o comércio ocuparia 5% da área e os serviços cerca de 20% para uso local e 
urbano. Queriam evitar que esta intervenção, escondida de Via Novara, ficasse ainda mais isolada 
e que se tornasse um local de acesso e destino difícil à finalidade de formar um fluxo adequado 
para alimentar os serviços e o comércio. Inicialmente, forneceram uma descrição da área (figura 
4), as hortas eram essas e eles não entraram nesta área, pois situações deste tipo escondem 
atividades escusas e até de tráfico de drogas. “Ali não se pode entrar por acaso, se entrar terás 
que ter uma razão específica e serás muito controlado”.  
 

 

Figura 4 -  Mapa das áreas do entorno do projeto  



Esta era a situação, e realçaram que o lugar tem um certo nível de serviços e que está dentro da 
cidade e não na periferia, pois dista 5,5 km do centro. Este é um aspecto importante, pois não é 
uma área comum da margem periférica urbana que será urbanizada, mas um encaixe dentro da 
cidade. A acessibilidade e as conexões são bastante precárias, as áreas verdes importantes estão 
afastadas, e quando fizeram o projeto o Campo de Marte não havia sido desativado e não era uma 
área verde (figuras 5 a 10).  
 

             

Figura 5 - Modificações das características da Via                     Figura 6 – Acessibilidade e ligações. 
Novara ao longo dela. 

 

             

Figura 7 – Áreas verdes.                                                            Figura 8 – Conexões na superquadra. 
  

            

Figura 9 – Monofunções da superquadra.                                Figura 10 – Fundo de quadra inseguro. 



 
Atualmente, o plano diretor prevê uma grande parte de área verde neste local. “Se fizermos uma 
seção no terreno entre os alpes e o rio Pó veremos que próximo aos alpes temos uma grande 
camada de cascalho e depois, na altura de Milão, temos camadas argilosas que fazem aflorar a 
água na planície”. A água sobe numa larga faixa que tem o nome de faixa das nascentes naturais 
que antigamente eram utilizadas para a irrigação agrícola, bem antes das obras importantes dos 
navigli. A água das fontes e bebedouros que estão espalhados por Milão vem de reservas mais 
profundas do sub solo pois o lençol freático em Milão é alto. Um outro aspecto é que esta área é 
dividida em sub áreas mono funcionais: o quartel, as hortas, o depósito da ATM, o campo da 
Triestina, todos espaços impermeáveis e portanto este espaço que avaliaram e chamaram de fundo 
é um fundo inseguro.” Pensa que perto da entrada da ATM encontramos um equipamento de 
fornecimento de seringas descartáveis, pois naquela época era grande a campanha contra a AIDS 
e isso deixa claro como era frequentado o lugar”. O lugar é também caracterizado por uma entrada 
na cidade, perto de conurbações, ao lado de uma rua que muda de nome e função e de rua urbana 
com edifícios alinhados, passa para edifícios isolados e depois se transforma em via mais rápida 
de acesso à cidade. Via Novara é uma rua de fluxos múltiplos, com razões diferentes, com fluxos 
de atravessamento, com atrativos intermitentes:  o parque das caves, o hospital San Carlo, um 
centro esportivo, os quarteis, um instituto de abrigo e cura, o estádio San Siro e seus hipódromos. 
(figuras 11, 12 e 13).  
 

             

Figura 11 – Cruzamento das partes da cidade.              Figura 12 – Mudança de caráter da rua. 

 

 

Figura 13 – Grandes espaços de atrações intermitentes.   



 
É um setor frequentado por toda a população de Milão e sua região. A Fundação Housig Sociale 
introduziu um elemento novo que foi a construção de um perfil da comunidade. Eles trabalharam 
muito neste aspecto, definiram a tipologia da moradia a ser projetada e também os esquemas 
conceituais. Os requisitos do projeto que eles definiram eram basicamente: a exposição dos 
edifícios a uma correta orientação solar, uma proteção sonora da garagem da ATM, a área deveria 
ser percorrida livremente fazendo parte do sistema coletivo que é apoiado em via Novara, os 
percursos de pedestres e a ciclovia deveriam entrar em um espaço auto regido, parecido com o 
dos holandeses. O grupo focalizou aspectos diferentes do espaço aberto pois a residência devia 
ter alguma proteção, não podia estar totalmente exposta. Os edifícios estariam dispostos na 
perimetral e poderiam ser atravessados dependendo de quais seriam os equipamentos do térreo, 
como, por exemplo, jardim de infância, ou um posto de saúde e seriam perfeitamente atravessáveis. 
Um desses aspectos era a cascina que podia ter uma parte demolida para abrigar serviços públicos, 
o que não foi feito. Um outro aspecto é que os serviços deveriam ser distribuídos na área e não 
concentrados num determinado trecho. Os serviços de integração do habitar, como a residência 
para idosos ou de cuidados especiais, poderiam ser instalados no pavimento térreo. Ainda 
preconizaram que o acesso de veículos acontecesse do lado da ATM pela via Gabetti. Eles fizeram 
alguns projetos protótipos dos quais extraíram algumas regras e que foram mostrados em vídeo 
aos concorrentes. Eram planos de volumes que não deveriam influenciar os concorrentes ou induzir 
à reflexão de uma única configuração espacial, mas, que pudessem propor novas configurações 
espaciais. Então pareceu necessário e útil mostras os projetos, enquanto simulações, porque 
queriam demonstrar que partindo daquelas regras seria possível criar projetos com configurações 
diversas. Para dizer: “cuidado! esta não é uma prevaricação da liberdade criativa dos arquitetos e 
do seu pensamento, mas uma grande liberdade com alguns limites e com orientações por meio de 
temas, de sugestões, que podem ser tratadas de maneiras bem diversas”. Ao mesmo tempo não 
queriam que fossem copiados pois os concorrentes poderiam pensar que se foram eles a fazer 
deveriam estar certos, então os apresentaram em forma de filmes, não impressos, mas vistos pelo 
computador. “Posso te mostrar o que fizemos para Abitare Milano 1 e 2.  
 
Todo este trabalho foi pago pela Fundação Housing Sociale. Por um longo período o projeto ficou 
parado por indefinições de propriedade da área pois não podiam lançar um concurso sobre uma 
propriedade que não fosse legalizada.” 
 
 

















Entrevista com Giordana Ferri
 

 

 
A arquiteta Giordana Ferri é a diretora executiva da Fundação Housing Sociale e participa do 
empreendimento desde o início. 
 
“Eu tinha escritório de arquitetura e sempre gostei do aspecto social da arquitetura e trabalhei muito 
para as entidades públicas. Gostava de saber das pessoas que viviam nestes espaços. 10 anos 
atrás encontrei com Sergio Urbani que é a pessoa que inventou os Fundos Sociais e a parte 
econômico financeira, e eu lhe propus que me contratasse como arquiteto da sua equipe. Ele 
conheceu alguns trabalhos de serviços que eu fiz e me disse que agora precisava de alguém que 
cuidasse da parte arquitetônica e do projeto social. Eu iniciei a trabalhar por hora mas com a 
evolução do projeto acabei me dedicando exclusivamente a este projeto. Cenni foi o primeiro 
projeto que fizemos, e então fizemos um concurso internacional de ideias no qual pedíamos 
sugestões de novas tecnologias, que tivessem contribuições novas do tipo energético, acústico e 
que fossem de rápida execução. Neste momento não pensávamos ainda na madeira. Recebemos 
muitas propostas em madeira e pensamos que deveríamos compreender melhor este material e 
dez anos atrás existiam muitos preconceitos contra o uso da madeira. Em seguida iniciamos a 
segunda fase do projeto selecionado e compreendemos que a madeira poderia ser um material 
muito interessante. O júri foi composto por Fabio Carlozzo, Sergio Urbani, Francesco Bargiggia, 
Luciano Simonato, Franco Zinna, Rafaele Pugliese, Maurizio Sabbadini, Rogier Noyon de 
Amsterdam, Franziska Ullmann de Viena, Joan Roig de Barcelona. No final resolvemos premiar 
este projeto porque era uma construção de madeira. Num segundo momento começamos a 
escolher as pessoas que habitariam estas unidades e nos preparamos para responder às perguntas 
sobre os preconceitos da madeira e não tivemos alguma pergunta a respeito pois todos estavam 
entusiasmados com esta tecnologia. O preconceito sobre o que as pessoas pensavam da madeira 
era nosso. E ai começamos a construção e percebemos que este sistema construtivo era muito 
rígido, especialmente no térreo porque não sabíamos quem ocuparia a parte comercial e não poder 
mudar o lay out foi muito restritivo. As lojas são pequenas e se alguém quisesse aumentar não 
seria possível. Não pudemos prever, no início, a possibilidade de ter as divisões flexíveis com 
soluções mistas e não estruturais. Outra questão que descobrimos é que a madeira tem um bom 
isolamento acústico nas paredes mas não nos pavimentos. Mesmo assim posso afirmar que não 
estamos de fato arrependidos. Ficou claro também que todos os espaços comuns devem ficar no 
térreo para melhor isolamento acústico ou em um edifício autônomo. Nós não fizemos outros 
conjuntos de madeira mas recentemente fizeram um em Brescia projetado por um importante 
escritório de Milão. Eu participei de todas as reuniões de projeto e nós demos as indicações de 
como devem ser os apartamentos e os espaços comuns e também quem deve ocupar os conjuntos. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db


 
O maior problema que tivemos com o uso da madeira está relacionado com o sistema construtivo 
CLT que é rígido. Se tivéssemos usado um sistema misto com pilares de madeira teríamos tido 
maior flexibilidade nas soluções. Todo o perímetro e as paredes internas são estruturais, podem 
ser furadas para obtenção de portas somente e não deslocadas. Com pilares de madeira a solução 
teria sido muito parecida com a de pilares de concreto e vedações de alvenaria. Se a construção é 
pré-fabricada muitas coisas deverão ser decididas com antecedência, mesmo na solução de 
concreto. Eu segui toda a construção e é muito provável que faria de novo a construção de madeira. 
Não fizemos outras de madeira porque é um pouco mais cara do que a tradicional. Fizemos um 
curso entre empresas e projetistas para recebermos propostas de apartamentos com custos que 
fossem bons pra nós e com a qualidade que queríamos pois temos que construir mais 10.000 
apartamentos. Participaram 20 grupos de empresas e projetistas e no final vimos que sempre a 
madeira era mais cara e que outras tecnologias como aço e concreto é muito eficiente, respeitando 
sempre as normas rígidas que temos em relação à incêndio. Fizemos comparações entre estes 
sistemas construtivos que serão apresentadas e discutidas no “Projeto dez mil” no dia 6 de outubro 
próximo e verificarei se posso manda-las. Aqui a madeira é cara porque também temos a questão 
da certificação que a Áustria fornece. Madeiras mais baratas que vem da Iugoslávia ou da Rússia 
não tem certificação.  O engenheiro Bernasconi é um expert em estruturas de madeira e fez um 
trabalho perfeito.” 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3022&m=db


Entrevista com Grupo Carron 
 

 

 
Esta obra foi vencida através de uma concorrência de um projeto integrado, projeto executivo 
estrutural de concreto e CLT, coordenação das instalações e execução do conjunto residencial 
total, incluindo os projetos de impermeabilização e isolamento térmico e acústico. A estrutura X-
LAM ou CLT é um pouco rígida porque na fase de projeto devem ser previstos todos os detalhes 
que não poderão ser modificados uma vez iniciada a produção dos painéis e a montagem. 
Incluímos aí todas as instalações e suas passagens que deverão ser detalhadas inicialmente. Cada 
furação acima de 50 mm devia ser aprovada pelo calculista (figuras 1 a 5). Em geral, nas paredes 
dos primeiros andares onde há uma porta há uma verga metálica de reforço (figura 6), e se 
precisamos abrir um furo de 160 mm, este, deverá ser aprovado pelo calculista. 
 

           

Figura 1 - Tubos de água quente e de retorno.                         Figura 2 – Preparo para conduites flexíveis elétricos 
Diâmetro 90mm. Estão ligadas às centrais térmicas.               e tubulações hidráulicas. 

           

Figura 3 – Tubulações de aquecimento e retorno.                    Figura 4 – Homem soldando as tubulações traseiras do 
Distância de 12 a 15cm entre si.               aquecimento.                                          



           
Figura 5 – Tubulações da linha principal de aquecimento.                 Figura 6 – Furo para exaustão da cozinha. Em 
             certos casos tem um reforço metálico sobre a  
              porta quando a viga de madeira não é suficiente                
                         para garantir as tensões.  
 

Os painéis que formam o X-LAM tem 4 cm e no térreo e a parede tem 20 cm, a verga de aço, neste 
caso, pode ter 22 a 24 cm que avançou pelo lado interno e foi colocada na obra. Os furos, então, 
deviam estar distantes das portas e de todos os elementos de fixação das paredes. Algumas portas 
foram modificadas na obra e tudo foi verificado pelo calculista. Não foi fácil como teria sido na 
construção tradicional. Estas verificações eram a parte principal e a mais cuidadosa da etapa inicial. 
As paredes de X-LAM para terem o REI 60 (certificado de resistência a incêndio por 60 minutos) 
foram revestidas com gesso e papelão colado rosa (figuras 7, 8 e 9), enquanto as lajes tiveram sua 
espessura aumentada evitando a instalação de gesso, pois a superfície de X-LAM pode queimar 
alguns centímetros sem danificar a estrutura. 
 

           

Figura 7 – Reforço metálico.            Figura 8 – Reforço metálico revestido. 

 

Figura 9 – Tubos de descarga e ventilação da torre.   



Fizemos alguns testes não oficiais e vimos que a madeira se carboniza sem propagar a chama, de 
maneira mais lenta do que se fosse um pilar de madeira maciça. A pintura vermelha que vemos na 
foto 1.e-6 é uma tinta que protege a madeira contra as chamas do maçarico usado para soldar o 
tubo. Todas as peças metálicas foram protegidas com placas de gesso de 25 mm resistentes REI 
60. Esta é uma coluna de aço (figura 10) que foi utilizada para reforçar a madeira em casos 
especiais (figuras 11 e 12). Utilizamos também algumas paredes finas de gesso com estrutura 
metálica leve interna (figuras 13 e 14).  

             

Figura 10 - O pilar contribui na vinculação entre pilar               Figura 11 – Reforços metálicos revestidos em gesso. 
metálico inferior e a laje de madeira que está sendo içada. 
 

 

Figura 12 – Paredes e esperas para dry wall. 

           

Figura 13 - Isolação externa com “capote” e solação               Figura 14 – Isolação externa com “capote” e solação  
interna com lã de rocha.                                                           Interna com lã de rocha. 

  



Um cuidado especial foi dado ao canteiro pela movimentação das carretas transportadoras das 
paredes, do estoque dos painéis e das 3 gruas capazes de montar até um piso por dia. (figuras 15, 
16 e 17).  

           

Figura 15 – Primeiras lajes.               Figura 16 – Caminhões de transporte das paredes e  
                  lajes.  

 

 

Figura 17 – Caminhões de transporte das paredes e lajes. 
 

Todas as paredes e lajes foram marcadas e codificadas para a correta montagem. Não 
improvisamos nada no canteiro, tudo foi cuidadosamente planejado. (figuras 18 e 19). 
 

           

Figura 18 – Caminhões de transporte de painéis           Figura 19 – Lençol asfáltico provisório para proteger as lajes de 
CLT ou X-LAM.                                                              cobertura da chuva e neve.    

 



Houve uma impermeabilização provisória feita sobre a cobertura das ligações de 2 andares em 
lençol betuminoso de sacrifício, que depois foi retirada. A impermeabilização final foi executada 
com EPDM com tela para fixação da capa de 5 cm de concreto sobre as lajes e para o mármore 
dos terraços. Em certas paredes externas foi usado um produto de poliuretano de nome “Stiferite” 
para isolamento térmico. A capa de asfalto é provisória (figura 20) para proteger a laje da neve e 
da chuva.  

 

Figura 20 - Instalação do lençol de asfalto provisório  
de cobertura do trecho de 2 andares (“stecca”) 

 
A ligação das paredes de madeira com as vigas de concreto da garagem é feita por meio de vigas 
T encaixadas na parede (figuras 21 a 25) ou por meio de chapas de 25 x 25 cm parafusadas nas 
laterais das paredes (figuras 25 a 27). A ligação da base da torre é parecida, mas mais complexa 
porque a precisão era de 1mm em todas as direções. A fixação das paredes entre si e entre a laje 
foi realizada com parafusos a 45 graus a cada 5 cm (figuras 28 a 32).  
 

           

Figura 21 – T metálico para espera da parede de encaixe.       Figura 22 – Vigas metálicas de fixação da parede. 



            

Figura 23 – Detalhe da viga.              Figura 24 – Detalhe da viga.  
 

            

Figura 25 – Fixação da parede CLT com viga de           Figura 26 – Fixação da parede CLT com viga de  
concreto da garagem.                                                                concreto da garagem. 
 

            

Figura 27 – Viga metálica de encaixe.            Figura 28 – Parafuso à 15º. 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

Figura 29 – Parafusos já instalados.             Figura 30 – Parafusos à 45º de fixação da laje superior 
                 com a parede inferior.  
 

            

Figura 31 – Fixação com parafusos à 45º.            Figura 32 – Fixação com parafusos à 45º. 
 

Se não tivéssemos conseguido a precisão indicada e estivéssemos com diferenças de 3 a 4 mm 
poderíamos ajustar a parede com fresa, mas se a diferença fosse de cm teríamos perdido a parede. 
A parede com a viga T encaixada era furada com a utilização de gabarito (figuras 33 e 34) e fixada 
com pregos compridos.  
 

           

Figura 33 – Gabarito para fixação da parede e da viga             Figura 34 – Fixação interna. 
metálica interna. 



As tubulações de água potável correm sob a laje e a furam na posição das pias e lavatórios. Nos 
terraços e varandas externas instalamos sobre a impermeabilização telas para colagem das placas 
de mármore e granito (figuras 35 e 36).  
 

             

Figura 35 – Isolamento dos painéis com poliuretano                 Figura 36 – Isolamento dos painéis com poliuretano  
expandido.                expandido. 
 

A estrutura de madeira, no oitavo andar, com o efeito do vento se move de alguns milímetros. Ela 
chegou a se mover 7 mm na horizontal sem carregamento. Para aquecimento e cocção foi utilizada 
somente energia elétrica e não gás. Os engenheiros da obra pensam que a estrutura do CLT resiste 
às explosões. Quando perguntado se fariam da mesma maneira, os engenheiros disseram que 
fariam sim, com algumas modificações: os beirais deveriam ser maiores para proteger mais as 
paredes de madeira, todas as partes de madeira deveriam ser mais protegidas às intempéries 
durante a construção e depois de instaladas como por exemplo as escadas externas. 
 
A escolha da solução de embutir as instalações hidráulicas e elétricas foi eminentemente estética. 
Outras soluções de passagem das tubulações foram descartadas por razões estéticas. A solução 
dos painéis de gesso com vazios do tipo dry wall deveriam ser modificadas para dar melhores 
alternativas de fixação de armários, estantes, quadros e outras. Os vazios nas paredes de gesso 
podem chegar aos 10 cm o que comprometem estas fixações e reduzem as dimensões livres 
internas. Os engenheiros não acreditam que nesses vazios do dry wall se escondam insetos e 
animais pequenos. Essa construção deverá durar por 99 anos. A madeira corretamente protegida 
das infiltrações tem uma duração de séculos. Nós não conseguimos que a empresa de 
impermeabilização nos desse a garantia da impermeabilização da madeira das escadas externas. 
Com relação ao pacote de acabamentos externos gostaríamos ter podido aplicar uma solução um 
pouco mais cara, utilizando um isolante mais natural e que pudesse respirar melhor e não de 
poliestireno. Foi instalada uma barreira de vapor entre o X-LAM e a parede interna para redução 
da condensação devida às diferentes temperaturas externas e internas. Se tivéssemos utilizado um 
vazio interno para circulação de ar, teríamos que ter tido muito cuidado com o isolamento da 
madeira à umidade.    
 
 
 
 























Entrevista com Paola Carron 
 

 

 
Paola Carron é conselheira delegada do conselho de administração do qual fazem parte as irmãs 
Marta, Arianna, Barbara e o irmão presidente Diego Carron. 
 
“Com referência à Service Legno e considerando que nestes anos existe uma verdadeira crise, do 
meu ponto de vista, caíram aquelas pessoas que já não estavam bem. Teriam caído também em 
momentos melhores ou talvez teriam conseguido se reerguer e continuar. Hoje trabalhar com os 
bancos não é fácil. De qualquer maneira a Service Legno tinha um trabalho importante de 
montagem. O projeto executivo estrutural foi desenvolvido pelo Engenheiro Bernasconi e nós três 
formamos uma parceria para esta obra. O nosso encargo era o das obras civis, os acabamentos, 
as instalações e a Service Legno a estrutura de madeira. Ela tinha cerca de ¼ do valor do contrato. 
A produção dos painéis e das paredes foi realizada na Áustria pela Stora-Enso e transportadas ao 
canteiro. A Service Legno fazia a montagem do “Lego”. Era uma estação delicada porque nesta 
época caia neve que prejudicava a montagem. Em quatro meses montamos as 4 torres e os 
restantes 2 andares. A Carron foi fundada pelo meu pai, em 1962, que antes tinha emigrado para 
a Suíça para trabalhar em construções. Na volta, jovem ainda, ele montou a construtora e estava 
prestes a ser convocado para servir o exército e, por não querer perder a empresa, retirou todos 
os dentes para não ser aprovado no exame médico. Tudo foi feito para poder continuar a trabalhar. 
Começou do zero e sempre contava a história da sua primeira escavação de fundação feita a mão, 
de uma casa aqui perto, e com a pá carregava as sacolas no lombo de um burro. Era um trabalho 
difícil mas todos começaram assim. 
 
Devagar a empresa cresceu fazendo serviços a particulares e nos anos 80, quando tivemos uma 
grande crise da construção, ele decidiu comprar as primeiras máquinas operatrizes e então iniciar 
os serviços públicos do tipo estradas, canalizações e esgotos. Em seguida começou a construção 
imobiliária e assim trabalhou para entidades públicas e particulares. Estas atividades se 
modificaram de acordo com as alterações do mercado e a construção imobiliária foi um pulmão pra 
nós que acabamos, no fim, utilizando menos. Agora a construção imobiliária está num momento 
crítico e nós reduzimos quase que totalmente. Construir para vender sempre foi o nosso negócio 
do coração. Digo isso porque quem constrói para vender o faz com uma certa atitude e com certa 
qualidade, pois o comprador é exigente e quer tudo feito da melhor maneira. A empresa tem esta 
vontade e atitude em querer seguir os trabalhos com qualidade e segurança para os trabalhadores 
e é nisso que nós investimos.  
 



Nosso escopo é construir bem e rápido e queremos satisfazer o cliente em qualquer nível que for. 
Nosso trabalho se divide em infraestrutura, trabalhos privados e públicos, industriais e residenciais. 
No campo da moda trabalhamos para Ferragamo, Gucci, Bottega Veneta, Louis Vuiton, Diesel, nas 
suas sedes ou logísticas. Tivemos uma grande sorte em ter superado as mudanças de gestão, 
depois da morte de meu pai, pois tenho um irmão mais velho e mais três irmãs e vivemos de 
maneira eficiente, sem brigas e com muita cooperação. Fizemos esta transição de maneira brusca 
e forçada pois meu pai não teria facilitado em nada por sua vontade, pois era um centralizador. Nós 
já trabalhávamos na empresa quando ele morreu 15 anos atrás. Meu irmão conhece a confiança 
que depositamos nele e nos faz ser participantes da empresa. Diego Carron é o presidente da 
empresa, e cuida da organização da produção, das decisões e da parte comercial mais importante, 
eu, Paola, trabalho no setor comercial, minha irmã Marta cuida da parte financeira, minha irmã 
Barbara cuida da parte comercial pra baixo de Roma e minha irmã Arianna que cuida da parte 
criativa, como se fosse um arquiteto, e tem as competências pra tanto, pois é responsável por todas 
as nossas publicações e do marketing empresarial. 
 
A empresa tem várias certificações de qualidade e gestão empresarial, de segurança e saúde, 
fazemos parte da Green Building Itália que é uma associação sem lucro que se propões a difundir 
a construção sustentável, somos uns dos primeiros na Itália a receber o grau de legalidade Na Itália 
existem infiltrações mafiosas nas áreas da construção também em situações insuspeitáveis. 
Aderimos a esta avaliação de legalidade para nos protegermos das infiltrações mafiosas que 
impediriam a participação de concorrências de obras. Estamos então inscritos no Ministério do 
Interior na Whait list de empresas que nos protege das infiltrações. Temos um código ético com um 
modelo de organização de gestão e controle, temos a lei 231 que prevê a existência de um 
organismo de controle feito por pessoas externas à empresa e que controla como a empresa 
trabalha. É um outro método que utilizamos para termos transparência e qualidade. Procuramos 
sobreviver a este momento muito difícil, creio que não é só na Itália.  Agora estamos com um 
bloqueio de todas as obras do governo. Os arquitetos são um bom canal para encontrarmos novos 
clientes pois os projetos são realizados antes das obras e assim nos apresentam os clientes 
potenciais dando-nos as condições de participarmos das concorrências. Milão é o motor da Itália. 
Roma também é uma cidade importante especialmente no setor hoteleiro. Fundamos uma Carron 
Suisse com a intenção de oferecer nossas habilidades a outros países europeus. É difícil mas de 
qualquer maneira iniciamos uma aproximação com o exterior. Sabemos que o território é importante 
e precisamos de pessoas que tenham estas ligações com o território no exterior.” 
 







Entrevista com Roberta Conditi 
 

 

 
Entrevista com Roberta Conditi, Project Manager na área de projeto e desenvolvimento da 
Fundação Housing Sociale em 23 de setembro de 2016. 
 
A fundação Housing Sociale não tem finalidade de lucro, destina-se a fins de solidariedade social 
e pretende contribuir na solução do problema habitacional, com enfoque especial às situações de 
desvantagem econômica e/ou social, favorece também a criação de contextos habitacionais para 
experimentar relações positivas com os outros membros da comunidade, amparada por uma rede 
de serviços. O escopo da Fundação é o Housing Sociale, e o welfare comunitário, ou seja, o 
conjunto de ações, iniciativas e instrumentos que favoreçam o acesso das pessoas em 
desvantagem a um contexto habitacional e social com dignidade no qual possam viver relações 
humanas ricas e significativas.    
 
“O número de apartamentos no projeto inicial era de 124 e no final passaram a ser 122 habitações. 
Um apartamento de 1 quarto, em aluguel com compromisso de futura venda é muito difícil de 
negociar pois um aluguel com futura aquisição, como faz a Gerty, ou seja, ela paga o aluguel por 8 
anos e a cada ano paga o valor com as taxas do aluguel e as taxas da futura aquisição, depois de 
8 anos poderá pedir um empréstimo bancário para a aquisição definitiva. Quantas famílias depois 
de 8 anos, com um apartamento de 1 dormitório, acreditam que continuarão com o mesmo. Como 
tipologia para futura venda é errado segundo meu critério. Como aluguel provisório está bom mas 
para uma aquisição definitiva deveríamos pensar num tamanho maior. No começo, com 4 torres, 
deixamos 2 torres em aluguel e 2 torres para venda futura. 44 apartamentos estão em locação, em 
locação com descontos especiais a 65 euro por m²/ ano. São valores estabelecidos pela Prefeitura. 
Com cânone social são 14 apartamentos a 20 euros por m² ano. Fizemos uma feira para selecionar 
as famílias faltantes, que foram destinadas aos idosos. Em resumo são: 44 apartamentos em 
locação, 43 apartamentos para futura venda, 16 apartamentos foram destinados à Cariplo que os 
financiou a fundo perdido pera pessoas com fragilidade financeira, 5 apartamentos para habitação 
estudantil e 14 apartamentos para cânone social que perfazem o total de 122 apartamentos. São 
contratos normais de aluguel. Os espaços comerciais pagam mais do que a moradia e com a 
cascina teremos o equilíbrio dos custos para fechar a conta. A tabela social, de valor tão baixo, 
pode existir porque tem o aluguel com a venda futura. Em Figino, cujo projeto fez parte deste 
concurso internacional, existem uma ocupação de 54 %, ou seja sobre 323 apartamentos somente 
170 foram distribuídos. Estes apartamentos vazios não são interessantes para o empreendimento, 
então colocamos para aluguel os apartamentos para futura venda.  
 



Aqui em Cenni os espaços comerciais estavam vazios até poucos meses atrás. Por dois anos eu 
filtrei empresas para se instalarem aqui. O aluguel é de 120 euros por m² ano e esta quantia 
assustou muitos empreendedores. Os espaços comerciais em Cenni não foram tão bem projetados 
quanto os outros espaços. Hoje estes espaços comerciais são alugados a zero no primeiro ano, 30 
euros no segundo ano e 60 euros por m² no terceiro ano reduzindo à metade o valor estipulado 
inicialmente. Consideraremos estas experiências nos futuros projetos. Na pesquisa realizada em 
2007, antes do concurso, descobrimos que o que faltava na região era uma praça, um local de 
encontro onde as crianças pudessem brincar com segurança. Nós trabalhamos muito na definição 
dos espaços intermediários, ou seja, de todo espaço público que está fora do espaço privado. A 
arquitetura, neste caso, deveria facilitar o encontro. É por isso que as varandas (ballatoio) são 
amplas para facilitar diversos usos. Já fizemos jantares para os habitantes e convidados. 
Pensamos, naquela época, aos conteúdos que a cascina poderia ter por exemplo uma área 
complementar do foyer para os jovens, e também um restaurante e um ambiente de vocação 
artística. Tivemos muita sorte pois achamos esta pessoa que está aqui hoje e que tem exatamente 
este perfil. O meu trabalho aqui é o de acelerar os processos que seriam espontâneos, então, uma 
vez encontrados e instalados os inquilinos nós fizemos encontros mensais por um ano e meio, ou 
seja encontros de início da comunidade.  
 
A cascina foi construída em 1700 e é uma das cascina agrícola do município de Milão. Nela viviam 
os animais e neste ambiente viviam as vacas com sua manjedoura. Este era um campo de 
agricultura com os meeiros que cultivavam esta terra e eles vivem ainda aqui, receberam um 
apartamento em aluguel e nunca mais entraram na cascina. Os trabalhos de restauro da cascina 
levaram 18 meses, tanto quanto a construção do complexo todo. Tudo é original, menos a entrada 
que mudou de lugar. O telhado foi refeito porque estava caindo. A cascina tem o nome de cascina 
sorgenti di Trenno. Ela está alugada por 65 euro por m² ao ano e para nós é um serviço local urbano 
e quer dizer que, com o aluguel subvencionado, os inquilinos devem oferecer seus serviços com 
preços reduzidos. A atividade deles é monitorada financeiramente e fazemos auditorias frequentes. 
Os valores cobrados para os eventos culturais eram, neste verão, de 5 euro para o cinema e 
também para o teatro. Eu assisti Romeu e Julieta aqui e foi lindo. Cenni agora tornou-se um modelo 
e vieram políticos e urbanistas de Perugia para conhecer este projeto e poder adaptá-lo na sua 
cidade. A comunidade constituiu um caixa para empréstimos sem juros para gastos de emergência 
dos habitantes.” 
 



Entrevista com Rossi Prodi 
 

 

 
O arquiteto Fabrizio Rossi Prodi é Doutor e Professor “ordinário” do departamento de Arquitetura 
(DiDA) de Composição Arquitetônica e Urbana da Universidade de Florença Itália desde 1995. É 
sócio da RossiProdi arquitetos associados e venceu o concurso internacional do conjunto 
habitacional de Via Cenni em Milão Itália.  
 
“O sistema CLT utilizado tem uniões metálicas e vários reforços também metálicos. As passarelas 
de união dos ballatoio também tem estrutura metálica. Estudamos um sistema cimento/madeira 
mas não foi executado. Nós participamos muito dos concursos e nos divertimos muito.” 
 
EG: “Como vocês trabalham em projeto no escritório? 
 
FRP: “Quando decidimos participar ao concurso de Via Cenni os primeiros pensamentos foram 
focados no lugar, no entorno, no contexto, no que existe, no imediato contexto que no caso existe 
uma garagem de ônibus ATM de um lado, do outro um quartel, uma área residencial, uma área 
verde. Naquele caso pensamos nas características de Milão como uma cidade compacta, muito 
tradicional, com ruas estreitas, com tipologias de edificações ou tipologias urbanas, com edifícios 
com “ballatoio” típicos de Milão e que na Toscana não existem. Esta solução é considerada muito 
popular. Pensamos então a uma série de coisas típicas regionais procurando transformá-las em 
algo mais moderno. Pensamos também que deveria existir um coração neste projeto, pois não é 
uma moradia popular mas não é também uma moradia de classe mais alta, é de uma classe média 
que esta empobrecendo. 
 
Tivemos a ideia de fazer algo acolhedor e também algo como uma sala de estar ao ar livre, algo de 
positivo. Havia a ideia de não segregar estas pessoas, de não fecha-las, de não simplesmente jogá-
las lá, deveria ser como trabalhar com material reciclado transferindo-lhe novos valores. Pensamos 
num lugar atraente que ao invés de ser um bairro fechado pudesse até atrair pessoas do entorno 
e do restante da cidade, pensamos então em colocar lojas, bar, centro para jovens, um ginásio, 
serviços que fossem utilizados pelos moradores e também pela comunidade vizinha, pensamos 
também se era assim que queríamos teria de ser um espaço aberto e fluido, sem barreiras, com 
pátios abertos e livres. É isso!  Começou mais ou menos assim. Pensamos ainda que, se o pátio 
era o coração do conjunto, deveria exprimir o valor da natureza, com bastante verde e árvores para 
significar o equilíbrio com o meio ambiente e assim pensamos na madeira como material 
construtivo, se não teríamos proposto o concreto e a alvenaria. 



Na Itália se constrói muito com o concreto enquanto o ferro é pouco utilizado, os fechamentos são 
cerâmicos. Iniciamos uma documentação do que o mercado podia oferecer em madeira e, na 
verdade, não encontramos muitos fornecedores. Isto foi em 2010. Em Berlim achamos uma 
experiência que pareceu interessante, uma outra em Londres mas não tão interessante, pois os 
revestimentos externos de painel de cimento parecem decorativos. Outras coisas significativas não 
existiam e praticamente experimentamos à partir do zero. A questão depois era o projeto 
arquitetônico porque a evolução não é a tecnologia mas a arquitetura que deverá ser realizada pela 
tecnologia.  
A utilização da madeira nasce como uma vontade ética e moral depois pode se tornar econômica 
também, então para dar forma a estes espaços em volta ao pátio resultavam dois volumes altos 
causadores de muita sombra e com partes sempre escuras. Então pensamos em produzir volumes 
em forma de torre habitacional mais altos e o restante em dois andares mais extensos e baixos 
para conseguir que o sol entrasse e que o ambiente fosse mais arejado.  
Assim começamos a movimentar estas torres até encontrarmos a solução definitiva, com a 
orientação do sol mais adequada a todas as faces. Foi importante que a solução fosse um pedaço 
de cidade com torres não totalmente iguais mas com características que diferenciassem 
externamente os usos internos. Quando iniciamos a fase seguinte, após vencermos o concurso, de 
aprofundamento dos detalhes, começaram a aparecer problemas, como  por exemplo, que mais de 
quatro andares de madeira não poderíamos construir sem um exame específico da estrutura pelo 
Ministério dos Serviços Públicos que poderia aprovar ou não o projeto. Fizemos então todos os 
procedimentos requeridos, mas antes analisamos com o cliente se valia a pena continuar com a 
madeira ou passarmos para o concreto armado. Fizemos comparações com as vantagens e 
desvantagens de um e outro material e o cliente foi muito corajoso e decidiu seguir em frente. A 
madeira nos levou a fazer um projeto pré-executivo muito apurado e detalhado que o Ministério 
levou 8 meses para aprovar depois de nos ter pedido de tudo: até quais as possibilidades de 
ferrugem nos componentes metálicos. Mudamos três vezes os calculistas. Na Itália o problema 
também é sísmico ao misturar as soluções de materiais com esforços não só verticais mas também 
horizontais. Por exemplo a torre central do elevador, em outros países, podia ser de concreto e nós 
queríamos que fosse tudo de madeira. A estrutura de 4 andares é completamente diferente, do 
ponto de vista conceitual, da estrutura de 9 andares de madeira, especialmente quanto às junções 
e à disposição dos painéis. 
Depois disso aprendemos que, do ponto de vista arquitetônico, projetar com CLT é diferente pois 
não temos pilares e os fechamentos cerâmicos, mas paredes com furos para janelas e portas. Ter 
estes vínculos é um problema pois tem o perigo de obtermos caixas, como aconteceu em Londres, 
ou seja sem individualidades espaciais. Como fazer uma arquitetura doméstica, expressiva e 
contemporânea? Este era o desafio arquitetônico, da linguagem arquitetônica. Foi como retroceder 
no tempo e projetar com tijolos de barro estruturais. Eu recuperei um pouco estas competências. 
Na Via Cenni, além do projeto do objeto há muito o projeto do vazio e pra mim isto é muito 
importante porque as pessoas vivem nos vazios e depois vão dormir nos objetos. Os volumes 
devem ser concebidos a partir do vazio e não o vazio ser o que sobra depois de ter construído o 
volume. Nas nossas escolas de arquitetura não há muita consciência disso. 
 
Trabalhamos muito sobre os modelos tridimensionais, nas maquetes eletrônicas para escolhas 
arquitetônicas. Começamos a pôr terraços, tirar cantos, mudar a cobertura, enfim nos divertimos 
muito, nunca estudando uma fachada por vez mas no conjunto para não termos uma fachada 
apurada, uma empena lateral e um fundo desvalorizados. É uma certa continuidade de caracteres 



na volta toda, nas três dimensões e no tempo. Trabalhamos nos graus de liberdade permitidos pela 
madeira, por exemplo: nas partes inferiores os cantos não podem ser eliminados porque são de 
amarração mas na medida que subimos as liberdades são maiores e podemos ter janelas nos 
cantos. As lajes eram muito leves e tivemos que aplicar umas camadas de concreto para garantir 
maior estabilidade aos efeitos dos ventos. Os terraços nas 4 faces também ajudam a estabilizar o 
edifício e não tem só uma função funcional estética. Se eles tivessem sido postos só de um lado, 
teria sido possível mas com mais dificuldades. Os painéis horizontais também estão dispostos 
como uma suástica em espiral e assim podem sustentar os terraços em posições diferentes. É uma 
escolha arquitetônica mas também uma escolha estrutural para equilibrar o volume. Os nove 
andares foram concebidos como uma macroestrutura, não são nove andares como os dois 
primeiros acoplados aos terraços de serviço (ballatoio) mas habitáveis numa macroestrutura. As 
paredes, nos 27 metros de altura, tem espessuras de 22 a 16 cm com travamentos é claro mas 
mesmo assim é impressionante. Não se pode abrir uma passagem na parede que cai tudo! 
 
A equipe toda era formada por cerca de cinquenta pessoas, mas as decisões eram tomadas por 
dois ou três, nunca com toda a equipe. Eu era mais um diretor artístico e trabalhei com um 
colaborador mais jovem nas maquetes eletrônicas.  Eu trabalho a lápis, com croquis em papel, e 
com os colaboradores no computador, antes trabalhávamos com os modelos e maquetes de 
cartolina, mas levávamos dias, hoje são minutos.  As escolhas são sempre em croquis e pouco a 
pouco são esculpidas. As lajes não estão perfeitamente isoladas. Em um só caso não foi instalado 
o tapete isolante acústico porque o cliente inverteu as funções: a parte inferior era de uso coletivo 
e a superior de moradia e neste caso não precisávamos isolar, mas o cliente, depois da obra pronta, 
pôs a moradia em baixo e o uso coletivo em cima e então sem isolamento. Foi uma economia besta 
e devíamos ter posto o tapete em tudo. 
 
EG: “Com referência à hidráulica sabemos que a madeira sofre com a umidade e então vocês 
pensaram numa solução de fácil manutenção e fizeram alguma proteção contra a umidade?” 
 
FRP: “Não tem proteção porque achamos bom que não tivesse pois assim poderíamos detectar o 
vazamento se houvesse. Procuramos concentrar os pontos úmidos de modo a concentrar as 
tubulações que, na torre correm em volta da escada vertical e pelo piso alcançam os pontos de 
consumo. Parte do vão das escadas tem canais verticais para tubulações. A parede de madeira é 
revestida de gesso e papel colados à madeira, seguida de uma estrutura de 3 ou mais cm de 
alumínio por onde passam as instalações elétricas e sobre a qual é fixado outro painel de gesso. 
Neste vão podem passar também as ligações hidráulicas. Pelo lado externo tem um “capote” de 
isolamento e o gesso com sua pintura. 
 
O sistema CLT por ser formado por painéis de madeiras coladas e colados entre si, forma um 
conjunto fechado que aqui na Itália não é atacado pelo cupins. Sabia que existiam na Espanha, 
mas eu não sei da existência deles. Na Itália o maior preconceito que temos sobre a madeira é o 
fogo. Um cliente quando pensa em investir numa construção estável pensa em pedra, em concreto 
e pensa que uma construção de madeira seja frágil e provisória. Isto tem um que de verdade porque 
nos últimos dez anos, para uma faixa social mais jovem ou mais culta, ter uma casa de madeira 
virou uma moda, pois é ecológica e confortável. As pessoas não lembram que na Itália tem regiões 
em que a casa de madeira existe a séculos. No Trentino tem muito reflorestamento de árvores para 
construção e tem muitas construções de madeira. Quando vamos esquiar ficamos em hotéis que 



parecem de concreto, como Via Cenni, mas são de madeira. Os preconceitos são estes. Neste 
momento estão sendo realizadas todas as novas escolas de madeira, talvez 90% delas. Mesmo 
em Milão as estruturas foram calculadas para resistir aos terremotos. No final das contas o custo 
da obra de madeira é alguns pontos percentuais mais cara do que o concreto e alvenaria e isso vai 
no lado negativo. Pelo lado positivo, falando de custos, tem uma diminuição dos valores de gestão 
porque o custo da eletricidade é mais baixo de 60 a 70% no inverno e de 30 a 40 no verão, o que 
é uma vantagem. Temos uma vantagem nos prazos da construção, pois a mesma gasta a metade 
do tempo de construção de uma obra equivalente tradicional o que significa uma movimentação 
bem menor de capital. Se um investidor quer aplicar 10 milhões de euro, a renda desta aplicação 
começa bem antes, pois o prazo da obra é a metade da de concreto. Acho que é importante. 
 
A questão dos custos está ligada ao mercado, pois na medida em a demanda é maior, os custos 
diminuem, e estamos falando de obras equivalentes. Temos que considerar ainda, que morar numa 
construção de madeira, tem uma qualidade intrínseca bem mais alta do que na construção 
tradicional e é o que todos dizem, mesmo se a madeira não é visível. Aqui na Itália se a madeira 
fosse visível seria mais cara do que o gesso pelas despesas de acabamento. Na Itália a madeira 
externa, exposta às intempéries, sofre muito e necessita de muita proteção. Falando ainda dos 
custos de Via Cenni, os 1500 euro correspondem a todo o empreendimento incluindo os valores do 
terreno, das taxas e impostos, dos projetos e tudo, tudo mesmo. Os custos de uma residência 
unifamiliar, de um prédio de dois andares ou de um prédio de nove andares não são comparáveis, 
mas de uma maneira geral os custos podem variar de 950 a 1500 euro por m². A solução, por 
exemplo, do vidro duplo com a persiana embutida foi mais barata do que a utilização da veneziana 
externa. De qualquer maneira para uma construção econômica podemos falar em 1200 euro /m². 
A economia de energia foi conseguida pelo uso da madeira e pelo uso das bombas de calor, que 
utilizam a água do lençol freático. Não utilizamos a energia solar nem com painel fotovoltaico nem 
com painel de aquecimento da água. Nós podemos te fornecer os detalhes dos projetos executivos 
sem problema. A questão da madeira para uso na construção deveria ter um programa Federal no 
Brasil. Eu acredito que a fabricação industrializada de painéis de madeira seja uma solução 
vantajosa. O que se fazia em pré fabricados de concreto não fazemos mais. Os ingleses e os 
franceses são muito ativos na utilização da madeira. 
 
Bom trabalho com a pesquisa.” 
 
 



















Entrevista com Sergio Urbani 

 

 
Sergio Urbani, é diretor Geral da Fundação Cariplo (cassa di risparmio dele provincie Lombarde) e 
o idealizador do projeto financeiro para viabilizar o programa “CENNI di cambiamento” financiado 
por entidades privadas. 
 
“Comecei este trabalho em 2004 constituindo a Fundação Housing Sociale e em 2006 lancei o 
Fundo que foi o veículo financeiro para realizar esta operação. Em 2008 fizemos o protocolo de 
acordo com a Prefeitura de Milão e definimos duas áreas, a de Figino e de Via Cenni. Aprovamos 
também com a Prefeitura o lançamento de um concurso Internacional para o projeto das habitações 
sociais desta áreas”. O concurso teve o edital realizado pela Fundação Housing Sociale da qual a 
arquiteta Giordana Ferri é Diretora Executiva. A arquiteta Ferri foi a protagonista principal do edital 
deste concurso. Antes de fazer o concurso o Politécnico de Milão desenvolveu um trabalho de 
pesquisa para individualizar que tipo de produtos eram os mais adequados para estas áreas. Estes 
estudos foram utilizados para extrair regras de formação do edital. Uma coisa muito interessante é 
que não foram projetadas apartamentos mas uma comunidade, pois para eles, as casas são meros 
invólucros. “Eu me emociono pois quando eu vou lá fico comovido com a comunidade que funciona 
perfeitamente depois de tantos anos de trabalho”. Todos os serviços, a mistura social, a integração 
entre as várias funções hoje efetivamente existem e funcionam muito bem. Paradoxalmente, 
inicialmente eles estavam preocupados com a quantidade da mistura social, porque estavam 
preocupados em ter tantas pessoas com restrição física e procuraram reduzir ao mínimo possível. 
Hoje a mistura é um ingrediente que dá qualidade ao projeto. Onde há iniciativas sociais existe 
sempre alguém presente e isso dá segurança à comunidade.   
Existe entre as torres, uma promenade para a qual se voltam os serviços e os habitantes tem a 
sensação de ter um controle autentico muito prazeroso. O concurso teve resultados muito bons e 
receberam cerca de 240 propostas para as duas áreas (Cenni e Figino). No concurso muitas 
propostas foram apresentadas de madeira e isso os impressionou, pois se falava de construções 
de madeira para edifícios mas Urbani preferia não arriscar pois já administravam tantas 
complexidades que ele queria coisas seguras e sem preconceitos. No final o vencedor foi uma 
proposta de madeira que também podia ser construída da maneira tradicional mas, tendo ganho 
um projeto de madeira era importante realiza-lo e resolveram se aprofundar nesta solução. “Nos 
aprofundamos e vimos que a madeira era um material confiável para a construção”. Na região do 
Trentino, em San Michele all´Adige, há uma instituição de pesquisa da madeira e é uma região 
onde se produz muita madeira de reflorestamento pra mobiliário e as de menor valor são destinadas 
para a construção. Então usar esta madeira para construção lhes pareceu adequado. A madeira 
tinha boas chances e já que o projeto arquitetônico era muito bom, decidiram prosseguir 
concretamente neste caminho.” Pra mim Via Cenni é um paraíso terrestre”. 
 



Trabalharam com fundos de investimento e existe uma sociedade que faz a gestão do fundo que é 
o empreendedor da obra e que fez uma análise cuidadosa tanto econômica quanto da possibilidade 
de ter um grande número de participantes na concorrência e também de compatibilidade com as 
normas vigentes. É aí que surgiram problemas enormes pois a norma italiana permitia construções 
de madeira com no máximo três andares. Resolveram fazer de madeira, avançaram no projeto 
executivo e se depararam com esse impedimento. Havia a necessidade de ter uma autorização 
extraordinária e contataram a associação de produtores de produtos de madeira da região 
Lombardia, a Federlegno Arredo e com eles fizeram uma ação de estimulo político. Paralelamente 
iniciaram uma ação com o Conselho Superior dos Trabalhos Públicos de Roma pois com esta ação 
queriam conseguir o maior realce já que ela deveria servir para todo setor de construções de 
madeira. Depois de um longo trabalho de oito meses conseguiram a autorização. “Neste percurso 
aprendemos muito com a utilização da madeira: que ela proporciona um conforto enorme que pode 
ser percebido no interior dos apartamentos, que tem propriedades de isolamento térmico incríveis”. 
Previram para o verão uma redução de três a cinco graus na temperatura interna com relação à 
externa. Com a utilização de pequenos shillers de seis quilo watts de potência para toda a torre. 
Nos ensaios com o apartamento vazio, conseguiram reduzir de 35 graus a temperatura externa 
para 24 graus internamente. Com as paredes de CLT de 22 cm na parte inferior e dezesseis cm na 
parte mais alta e com janelas de vidro duplo e persiana interna constataram que a eficiência real é 
superior à do projeto.  
 
Aprenderam que a madeira não teme tanto o fogo, pois quando queima, queima só a superfície da 
parede de CLT deixando o interior frio e sua estabilidade não é afetada. No entanto, a madeira 
teme mais a água, pois se há um vazamento é difícil detectar de onde vem e o risco é muito alto 
da madeira se deteriorar com facilidade. Por outro lado se a construção é bem feita os riscos são 
perfeitamente aceitáveis. 
 
Uma outra questão é que as paredes em CLT dão à distribuição dos espaços uma rigidez 
desfavorável, pois não admite modificações durante a obra, ou seja, o espaço deve ser mantido tal 
qual foi concebido, e isto requer uma capacidade de projeto superior ao normal. Além do mais, há 
a necessidade de utilização de componente metálicos para junção das partes mas tudo somado a 
construção de madeira foi fantástica. Na medida em que a madeira é revestida de gesso e é visível 
só em alguns pontos, não houve nenhum receio cultural e preconceituoso por parte dos usuários 
que talvez tivessem medo de viver num prédio de 9 andares de madeira. “Agora, eu gostaria de ter 
uma casa de madeira pra mim”. 
 
Por outro lado temos que considerar que a madeira é de Pinho e nas partes externas é de Lariço 
europeu (larice em italiano) e a madeira é cara, não é barata pra os italianos que constroem 
habitação social sem contribuições públicas, precisam então cuidar dos custos. Por causa da crise 
que estão passando, o custo da construção tradicional gira em torno dos 900 euros por m² e com 
madeira não conseguiram abaixo de 1100 euro por m². Se o projeto é bom e trata-se de uma 
edificação de Social Housing e o preço normal está em 900 euros o m² construíram mesmo assim, 
pois trabalham com fundos éticos, o que quer dizer que aceitam um rendimento reduzido em torno 
de 3% mais a inflação como rendimento para um período de 30 anos, portanto, economizar 200 
euros por m² é um valor importante.  
 



O exemplo de Via Cenni é o único que fizeram de madeira e já fizeram cerca de 50 conjuntos para 
Housing Sociale.  Se o programa pede 30 apartamentos, eles não custarão mais do que se pedisse 
3000 apartamentos porque a madeira para edifícios é uma parte pequena da madeira que é 
produzida. O CLT ou XLAM é produzido por 3 ou 4 empresas na Europa e portanto as quantidades 
produzidas não estão numa escala que possam ter redução de preço. O valor da matéria prima tem 
um peso grande sobre o custo final. “Se peço a um produtor o preço para 3000 apartamentos em 
sistema tradicional posso chegar a 850 por m² se peço 30 apartamentos o custo é 1100 euros por 
m². Se peço 30 ou 3000 apartamentos a um produtor de madeira, pelo volume de sua atividade, o 
preço não muda muito”. No entanto na construção de edifícios muitas vezes surgem alterações de 
planos e na construção tradicional existem grandes diferenças no canteiro de obras pois quando 
contratam gruas e equipes de trabalhadores devem fazer a construção sem interrupções. Com a 
madeira podem construir com mais facilidade conforme a evolução comercial das vendas. Podem, 
por exemplo, acertar com o produtor que irã construir 200 apartamentos em 2 anos e receberão os 
componentes na medida das necessidades, de acordo com a demanda. Os painéis são produzidos 
em oficinas e são facilmente estocados. Os tempos de montagem são incrivelmente velozes e no 
caso da Via Cenni montaram um andar por semana.  
 
A madeira permite várias soluções desde a madeira maciça tipo chalés de montanha, o wood frame 
que pode também ser produzido em oficina e depois montado com flexibilidade na obra e o próprio 
CLT com variáveis de enchimento. A utilização de sistema misto wood frame e CLT teria sido uma 
solução interessante e mais flexível mas não houve tempo e custos para esta pesquisa. Do ponto 
de vista ecológico é o melhor material do mundo, as colas já não são agressivas ao homem e ao 
meio ambiente e do ponto de vista da durabilidade, “eu sou de Veneza e temos fundações de mais 
de mil anos em perfeito estado. Eu imagino que Via Cenni daqui a 80 anos estará ali igualzinha”. A 
madeira está em Via Cenni como a cerejinha no bolo pois no empreendimento existem outros 
sistemas de sustentabilidade: as bombas de calor que funcionam com a geotermia de ciclo aberto 
pois obtêm a água do lençol freático a uma temperatura constante o ano todo e resfriam pequenos 
chillers que enviam o ar a baixa temperatura e devolvem a água ao lençol freático. 
 
“A dinâmica social é comovente”. “Eu fui visitar uma mãe de um menino com cuidados especiais 
que contou que teve que esperar aos 70 anos para ver a reação do filho que não queria deixar Via 
Cenni pelas companhias de outros garotos nas mesmas condições, tamanha era sua adaptação à 
comunidade local”. “A debilidade das pessoas é vivida de maneira normal. Esses rapazes, com 
suas cadeiras de rodas, circulam facilmente por todos os ambiente, passeiam e se relacionam com 
todos e em todas as atividades tanto nos concertos de piano e cinema ao ar livre, quanto na cascina 
que foi restaurada para abrigar bar, restaurante e atividades culturais”. As áreas são tão concorridas 
que vem pessoas de toda Milão e do mundo para participar e ver esse conceito social de moradia. 
É possível ter um ambiente assim sem custar muito mais do que com soluções tradicionais que 
rapidamente entram em degradação, pois não tem um pensamento e uma intensão clara por trás. 
Pensaram no desenvolvimento de uma comunidade e não só em apartamentos. “No final, com 1500 
euros por m², conseguimos instalar tudo, mas verdadeiramente tudo, o que vemos hoje. 
Escolhemos um projeto que não era de uma arquitetura maravilhosa mas era uma arquitetura 
correta”. Nós assessoramos os inquilinos bem antes de se mudarem, até seis meses antes de modo 
que eles se conheceram e iniciaram a fazer projetos de vida em conjunto”. Com Federlegno fizeram 
grupos de aquisição e conseguiram 50% de desconto no mobiliário. O motor econômico da cascina 
é o bar e o restaurante que apoiam todos os eventos culturais apresentados no local. 



 A Giordana Ferri dirá, em seguida, com propriedade que para um empreendimento deste tipo 
precisa ter um desenho e um processo, pois as coisas não acontecem espontaneamente. “No local 
tem um “foyer” para os jovens que ganhou até um prêmio do governo Italiano, mas pra nós não 
chegou nenhum “tostão”, o dinheiro ficou com a prefeitura”. Existe também um gestor social que é 
a cooperativa Darcasa que faz o “facility” e também o “community manegemant” que será 
entrevistado adiante. 
 
Perguntas: 
EG: “Em que proporções os investidores participam do fundo ético social?” 
 
SU: “O fundo nasceu em 2006 recolhendo 85 milhões de euro. Cariplo era um banco do território 
da Lombardia portanto de toda comunidade da Lombardia que também era dominado pela política. 
A fundação, em certo momento, se separou da atividade de banco e assim, o banco, poderia fazer 
parcerias com outros bancos. O banco, que é de todos, não pode fazer parcerias e associações 
com outros bancos. Isso separou a missão de charity, que fazia no território, da atividade bancária 
comercial. Tornou-se então uma grande charity, que somos nós, estamos em 80 na Itália. Não 
somos mais banco, somos acionistas do banco com 4,8%, que hoje agregando-se tornou-se o 
primeiro grupo bancário italiano. Somos o terceiro acionista do primeiro grupo italiano. Fazemos 
investimento do patrimônio, pois deve render, e fazemos grandes empreendimentos com os ganhos 
do patrimônio. Nós investimos 150 milhões ao ano em mil projetos no campo artístico, na cultura, 
nos serviços sociais, na pesquisa científica e no ambiente e portanto fazemos editais. Somos em 
70 pessoas e de 2500 pedidos, 1000 são atendidos com 150 mil euros em média por projeto. Esta 
é nossa atividade normal. Em certo momento vimos que podíamos fazer mais com o que 
aprendemos com o “social housing” e dar frutos de outra maneira. Para um projeto como este de 
social housing não existem muitos sujeitos na Europa capazes de “jogar o jogo”. Nós tivemos 
problema com os construtores imobiliários porque eles queriam construir a 1600 euro por m² e nós 
podíamos pagar só 1000 euros por m², então no começo não foi fácil, nós brigamos com estas 
empresas. As construtoras particulares não trabalham em longo prazo. Precisávamos fazer um 
projeto que durante os 10 primeiros anos precisavam não respirar e depois mais trinta anos para 
sair do negócio. Era uma coisa um pouco particular e nós pensamos que este era um jogo que 
podíamos jogar e então nós, como fundação, investimos os primeiros 10 milhões no fundo ético, 
ético porque a renda é baixa e propõe objetivos que não são só econômicos mas também de 
impacto com a comunidade, depois recolhemos outros 10 milhões com a região da Lombardia que 
achou o projeto bom para suas programações de políticas de habitação e assim iniciamos o fundo. 
Eu venho de banco de investimento e entrei no Social Housing no decorrer do projeto e fiquei 
enamorado, como outros participantes, o fato é que eu era bom pra fazer um fundo e obter o 
dinheiro pra ele. Fiz um planejamento e um projeto de marketing e saí por ai em busca de dinheiro, 
é claro que foi com a força da Cariplo porque ao Sergio Urbani ninguém dá um tostão e recolhemos 
mais 85 milhões de bancos, companhias de seguro, fundos de pensão e depois da Caixa de 
depósitos e empréstimos que é um grande banco de interesse público. Antigamente a Caixa 
emprestava às prefeituras, mas agora, por causa das grandes dívidas públicas e as novas 
diretrizes, as prefeituras não podem fazer mais dívidas. Na Itália temos uma dívida pública de 250 
bilhões de euros. A Caixa pode fazer um empréstimo à fundação financiando projetos que as 
prefeituras deveriam financiar e assim ajudar em uma obra de interesse público. A Caixa tornou-se 
o sujeito mais importante nos projetos de “social housing”. Recolhemos dinheiro destes grandes 
investidores institucionais e prometemos que em 30 anos obteriam uma renda de 3% mais a 



inflação. A regra de ouro é que o aluguel represente 5% do custo inicial e considerando os 1500 
euros, 5 % são 75 euro por m², onde em Milão o mercado está em 110 euro por m². Dos 5% 
retiramos 2% de custo de gestão e sobram 3% de dividendos todo ano e se consideramos que o 
valor do imóvel se mantenha por 30 anos, na venda a empresa terá recuperado o capital mais a 
inflação.” 
 
EG: “Neste projeto existem investimentos particulares?” 
 
SU: “Não, são só investidores institucionais, porem o modelo é compatível para outros investidores 
privados de grandes dimensões.  Os investidores são Bancos, Companhias de Seguros, entidades 
de Previdência, Instituições públicas e instituições Filantrópicas que formam o Fundo da Lombardia. 
Existem outros Fundos e agora temos um programa de investimentos de 3 bilhões de euros do qual 
é protagonista a Caixa Depósitos e Empréstimos e os Fundos como o da Lombardia hoje são 30 
na Itália. Cada um tem sua história e em alguns Fundos estão envolvidas também empresas 
particulares, cooperativas e outras.” 
 
EG: “Foram dadas garantias a estes investidores?” 
SU: “Não! O projeto Financeiro foi construído com todas as regras. Quando alguém compra umas 
cotas de um Fundo Imobiliário, por exemplo, que compra escritórios a garantia são os imóveis que 
eventualmente, depois de 30 anos, poderão não valer o que foi estipulado no início. No nosso caso 
os investidores são institucionais e portanto olham todos os documentos e projetos e dizem se isto 
está bom ou não e se tem que modificar algo nos contratos. São pessoas que entendem muito do 
assunto e se tivéssemos feito besteira teriam dito para parar. As garantias são os próprios imóveis 
que são propriedade do Fundo e se o Mundo Afunda, depois de algum tempo, passada a 
tempestade, o Fundo será sempre proprietário dos imóveis. Do meu ponto de vista, eles são mais 
seguros do que um título do Estado. O risco é que se nós não tivéssemos feito um projeto belíssimo 
a 1500 euros por m² mas uma porcaria a 2000 euros por m²:  este é o risco!” 
 
EG: “Existe uma obrigação segundo a qual as instituições devam investir em construção social?” 
 
SU: “Sim antigamente os bancos, fundos de pensão, cias de seguro, deviam dedicar parte de seus 
lucros a estas construções que eram alugadas a preços subsidiados. Hoje eles venderam todos 
estes patrimônios, e esta também é uma razão pela qual iniciamos este programa. Existem coisas 
deste tipo hoje para a construção de habitações para estudantes universitários. O INPS deve 
investir uma quantia que renderá 4% e são casas para estudantes. Além destes não existe uma 
obrigação de investimento. Aqueles 3 bilhões de que falei antes foram recolhidos de forma 
voluntária.” 
 
EG: O senhor disse que a obra custou 1100 euros por m² e levou 18 meses para ser erguida. Se 
compararmos com a construção tradicional, que teria levado o dobro de tempo, houve ganhos?” 
 
SU: “Sim e não, e eu explico, quando há uma fase de mercado de muita demanda, na qual as casa 
tem alta saída, todos querem um apartamento e construo a 1100 e vendo a 3000 euros, então o 
tempo de construção é muito importante pois mais rapidamente realizo os lucros. Quando, porém, 
o projeto é de 30 anos o valor do tempo é muito mais baixo. Por outro lado a muito dá prazer ter 
uma obra de 18 meses ao invés de 36, um canteiro limpo com menos probabilidades de acidentes, 



com menos perdas de material, com menos erros é muito bom. Há um aspecto negativo, e é bom 
dizer, que quando se erra com a madeira morreu! Deverá jogar tudo fora. Se errar num projeto 
tradicional poderás ter trabalho mas o erro poderá ser corrigido com certa facilidade. Eu insisti muito 
com a “Federlegno” para que se preparem e façam alguns cursos, criem certificações, pois se 
alguém erra isso pode quebrar toda a cadeia produtiva da madeira e assim o próprio mercado. Na 
Itália tem empresas muito preparadas mas terá que ser um mercado com barreiras para garantir a 
qualidade do produtor.” 
 
EG: “Todas estas certificações estão disponíveis?” 
 
SU: “Sim sem dúvida, temos a certificação REI que define os minutos que o produto de madeira 
deve resistir ao fogo, mas não sei se existe para os painéis CLT. O seguro, no entanto, aqui na 
Itália, não tem um prêmio reduzido como possa ter em outros países. Temos muita dificuldade para 
assegurar um edifício de madeira.” 
 
EG: “O senhor falou da necessidade de mudanças nas normas de construção com madeira. Quais 
foram os acordos? Como conseguiram estes acordos?” 
 
SU: “Aqui na Itália só poderíamos construir 3 andares com madeira O lobby foi feito pela Federlegno 
e nós contribuímos com os conteúdos e criamos o exemplo pois o projeto foi aprovado pelo órgão 
máximo da construção pública, nós demos os argumentos e eles se encarregaram de toda ação 
política para esta mudança, pois enfrentaram o lobby do concreto que é muito forte. Eles 
conseguiram porque também o pessoal do concreto viu que as obras de madeira não iriam 
comprometer as de concreto. Agora com os terremotos na Itália fala-se cada vez mais na madeira.”  
 
EG: “Muito obrigado!” 
 
SU: “Boa sorte!” 
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