
 

 

Capítulo 4 
CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS COMPONENTES CONSTRUTIVOS 

PARA HABITAÇÃO SOCIAL UTILIZANDO MADEIRA DE TERCEIRA DE PINUS.



 

 

4  
Este capítulo apresenta detalhadamente os procedimentos adotados para a 

concepção e desenvolvimento dos componentes construtivos para vedação 

vertical em madeira de terceira de pinus. As etapas descritas englobam, desde o 

processo de escolha do subsistema a ser estudado, passando pela definição de 

critérios para a concepção do projeto até o projeto dos componentes. 

O desenvolvimento dos componentes aqui apresentados, levou em conta a 

observação de que sempre que se trata da produção de habitação social, é 

prática comum considerar que o primeiro requisito que se deve atender, é a 

redução de custos já que, como pudemos ver no capítulo de introdução à 

presente dissertação, a parcela da população mais atingida pela carência 

habitacional é aquela que está situada na faixa de renda que vai de 0 a 5 

salários mínimos, cujos programas habitacionais tradicionais estão muito longe 

de atender. 

Até bem pouco tempo acreditava-se então que, para reduzir os custos de 

produção da habitação, bastava uma solução tecnológica que pudesse ser 

replicada infinitamente em qualquer lugar. No entanto, o Brasil é um país onde 

há uma grande diversidade social, econômica, cultural, política e geográfica, que 

não pode ser simplesmente ignorada, sob o risco de se obter soluções 

inadequadas ao local e às necessidades mínimas de habitação dos moradores. 

Além disso, mais recentemente o conceito de sustentabilidade passou também a 

ser incorporado como mais uma variável a ser considerada no desenvolvimento 

de novos produtos e, nesse sentido, o setor da construção civil ainda está dando 

os primeiros passos na busca por materiais e técnicas menos impactantes. 

Contudo, o conceito de sustentabilidade vai muito mais além das questões 

puramente ambientais. 

Conforme colocam Ino e Shimbo (1997) além dos os impactos ambientais, há 

que se considerar os requisitos das etapas do processo produtivo e a proposição 

de alternativas tecnológicas de fácil compreensão e uso. No caso da habitação 

em madeira, isso significa considerar no detalhamento e no projeto dos 
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componentes, as características da floresta (idade, espécie, diâmetro das toras); 

da madeira serrada (dimensões, teor de umidade, espécie, qualidade); dos 

equipamentos e ferramentas, e da mão de obra (INO e SHIMBO, 1997). 

No debate mais atual sobre a construção sustentável, sobretudo nos países em 

desenvolvimento como o Brasil, ressalta-se ainda a necessidade de se integrar 

as múltiplas dimensões da sustentabilidade (ambiental, social, política e 

econômica) e a busca pela equidade de riquezas que é uma das principais 

metas a serem perseguidas (CIB; UNEP-IETC, 2002). 

É portanto, nesse sentido que deve ser compreendida a questão da redução do 

déficit habitacional como uma das facetas do combate à pobreza, conforme 

colocado no capítulo de apresentação do presente trabalho. De acordo com a 

FJP (2002) a redução dos custos das obras, principalmente as de menor porte, 

deve se dar através de inovações tecnológicas e de gestão viáveis. 

Para o desenvolvimento dos componentes estudados no presente trabalho, foi 

considerada a necessidade de se produzir componentes construtivos que 

possibilitem uma redução dos custos da habitação sem contudo, que isso 

implique em prejuízos para a qualidade e que fossem adequados à realidade 

local.   

Desse modo, priorizaram-se os requisitos referentes às características sócio-

econômicas e culturais locais e a utilização de recursos renováveis, de forma 

mais sustentável. Para tanto, considerou-se o contexto do Assentamento Rural 

da Fazenda Pirituba, localizado entre os municípios de Itapeva e Itaberá, na 

região Sudoeste do Estado de São Paulo. 

Descrevem-se a seguir todas as etapas envolvidas na concepção dos 

componentes, iniciando-se pelo processo de escolha do subsistema no qual 

estes deverão ser aplicados. 
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4.1 ESCOLHA DO COMPONENTE A SER DESENVOLVIDO  

Ao nos propormos a desenvolver um componente para habitação social 

utilizando madeira de terceira de pinus sp, uma das primeiras perguntas que se 

procurou responder foi: qual o componente que deveria ser desenvolvido, para 

que fosse efetivamente viável sua aplicação na produção de habitação social, de 

forma a reduzir os custos sem que isso implicasse em prejuízos na qualidade da 

construção, como normalmente acontece nos programas habitacionais 

tradicionais? 

A partir deste questionamento, buscou-se então identificar qual o subsistema 

construtivo que mais impactava no custo de produção de uma edificação. 

Nesse sentido, Mascaró (1998) realizou um estudo, onde foi analisada a 

influência das diversas variáveis arquitetônicas, tais como forma geométrica, 

sistema construtivo, materiais e equipamentos, entre outros, no custo final das 

edificações, considerando-se um padrão médio de acabamento. 

De acordo com o autor, o custo dos espaços construídos é, sem exceção, função 

direta do seu dimensionamento, ou seja, “depende das resoluções dimensionais 

adotadas para o edifício: comprimento, largura, altura do pé-direito número de 

pavimentos, etc”, ao passo que o custo dos equipamentos e instalações depende 

muito mais de decisões dicotômicas (sim ou não) do que das dimensões da 

edificação. Na verdade, o peso maior dos custos destes refere-se à sua 

manutenção. 

Ainda de acordo com Mascaró (1998) estudos realizados pelo CSTB para 

edifícios habitacionais na França, indicaram que os espaços e suas vedações são 

responsáveis por 75% do custo de construção do edifício. Os 25% restantes 

referem-se aos equipamentos. 

Um aspecto interessante que o autor coloca logo no início de sua explanação, 

está relacionado ao custo dos planos verticais, bastante superior aos demais 

elementos, como pode ser observado na tabela 9. 
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Tabela 9 - Composição do custo total de um edifício, segundo planos horizontais, verticais e 
instalações, em edificações habitacionais  

Classificação do elemento Composição Participação 

Elementos que formam os 
planos horizontais 

Parte horizontal da estrutura e das fundações, 
telhado, pisos e parte horizontal dos 
revestimentos e da pintura 

26,76% 

Elementos que forma os 
planos verticais 

Parte vertical da estrutura e das fundações, 
alvenarias, aberturas, revestimentos interno e 
externo, parte vertical da pintura 

44,84% 

Instalações 
Elétrica, telefônica, hidráulica, gás, louças e 
metais e elevador 

24,33% 

Instalações provisórias, 
limpeza da obra e outros 
trabalhos não considerados 

- 4,02% 

Fonte: Mascaró (1998) 

 

Analogamente ao estudo de Mascaró (1998), na presente pesquisa, avaliou-se a 

influência de cada subsistema construtivo no custo final da edificação, para 

projetos destinados à habitação social.  

Para efeito de comparação, tomamos para análise dois projetos que previam o 

emprego de diferentes sistemas construtivos, sendo um convencional, com 

alvenaria de tijolos cerâmicos, elaborado pela CDHU para ser implantado em um 

assentamento rural no município de Araraquara, SP (figura 34), e outro em 

madeira de plantios florestais, elaborado pela equipe do grupo HABIS, como 

parte de um projeto de “Agrovila Sustentável” desenvolvido para a EMBRAPA de 

São Carlos, SP (figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Projeto de habitação para assentamento 
rural  elaborado pela CDHU. (Fonte: CDHU) 
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Figura 35 – Planta Baixa da unidade habitacional elaborada para uma Agrovila 
Sustentável, desenvolvida pela equipe do grupo HABIS para a EMBRAPA de São Carlos. 

Fonte: GALINARI et al (2002) 

 

Nos cálculos efetuados foram considerados apenas os valores referentes ao 

custo de aquisição dos materiais. Ainda assim, conforme pode ser observado 

nos gráficos das figuras 35 e 36, do mesmo modo como no estudo realizado por 

Mascaró (1998), verificou-se que os elementos que compunham os planos 

verticais das habitações, eram sempre os mais impactantes chegando, no caso 

da habitação em madeira, a ser responsável por mais da metade do custo total 

da edificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Parcela de custo de materiais, representada pelos diferentes subsistemas e/ou 
serviços para uma unidade habitacional desenvolvida pela CDHU para assentamento rural em 

Araraquara, SP. 
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42,09%
32,74%

15,86%
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Instalações (elétricas e hidro-sanitárias)

Limpeza
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Figura 37 - Parcela de custo de materiais, representada pelos diferentes sub-sistemas e/ou 
serviços para uma unidade habitacional desenvolvida pelo grupo HABIS para uma Agrovila 

Sustentável em São Carlos, SP. 

 

Entretanto Mascaró (1998) ressalta que, ao contrário dos planos horizontais, os 

planos verticais oferecem inúmeras alternativas que podem ser exploradas para 

a redução dos custos da habitação. Alternativas estas que vão desde o desenho 

da edificação até o uso de diferentes tipos de materiais. 

Uma outra observação interessante que o autor faz a partir do seu estudo é que, 

ao contrário do que freqüentemente se possa imaginar, ao adotarmos soluções 

mais econômicas para as habitações, quase sempre é mais lógico eliminar 

paredes divisórias ou reduzir seu custo do que diminuir a superfície construída. 

Isso porque a redução de área praticamente não determina uma modificação no 

custo das instalações. Ao mesmo tempo, a redução no custo das divisórias não é 

proporcional à diminuição da superfície de construção. 

Desse modo, na busca por alternativas que visem minimizar o déficit 

habitacional brasileiro, o estudo de novos componentes para vedação vertical 

assume um papel de fundamental importância, uma vez que pode contribuir de 

maneira eficaz para a redução do custo de produção das edificações. 

Os próximos itens doravante apresentados neste capítulo, descrevem o processo 

de elaboração, dos componentes construtivos para vedação vertical em madeira 

de terceira de pinus  desenvolvidos na presente pesquisa. 
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22,60%

55,50%
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Elementos que formam os planos
horizontais (Laje pré-fabricada +

cobertura + piso)

Elementos que formam os planos verticais

(Componentes de madeira + stain +
pintura + azulejo + esquadrias)

Instalações (elétrica + hidro-sanitárias +

aquecedor solar)
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4.2 METODOLOGIA DE PROJETO ADOTADA 

A concepção de novos produtos deve ser orientada por uma série de 

pressupostos que são estabelecidos no inicio da atividade de projeto. É o que 

Baxter (2000) apresenta como sendo o “projeto conceitual”, ou seja, é o 

momento em que são colocados os requisitos que tal produto deve atender. Tais 

requisitos vão variar de acordo que o que se espera do produto, tanto no que diz 

respeito ao desempenho, quanto ao processo produtivo. Em suma, o 

desenvolvimento de novos produtos tem como objetivo principal atender às 

expectativas do usuário.  

No que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas construtivos, Sabbatini 

(1989) propõe uma estratégia, com o objetivo de orientar o processo de 

produção de novas tecnologias, cujas etapas podem ser agrupadas em quatro 

fases distintas:  

a) concepção:  caracterizada pela atividade de criação na qual as idéias obtidas 

a partir das informações coletadas e dos requisitos propostos, são 

materializadas em um modelo; 

b) verificação: que concentra a produção experimental e os ensaios realizados 

em laboratórios ou canteiros experimentais, com o objetivo de aprimorar a 

proposta inicial; 

c) descrição, que promove a consolidação da tecnologia através do 

planejamento de sua implantação no mercado; 

d) comercialização, que consiste na introdução e manutenção da tecnologia no 

mercado.  

Com base nessa estratégia, foi definida uma metodologia para o 

desenvolvimento dos componentes construtivos em madeira de pinus de 

terceira, conforme apresentado no fluxograma da figura 38, adaptado de 

Sabbatini (1989). 

Nesta proposta, a fase de concepção dos componentes se inicia com a etapa de 

estudos iniciais, na qual são identificadas as condições e os pressupostos que 

devem ser considerados para a elaboração do projeto arquitetônico dos 

componentes. Tais condições e pressupostos estão relacionados às exigências 

do usuário, à capacidade tecnológica instalada e às demais características 
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relevantes (sócio-econômicas, geo-ambientais, culturais, etc.) do local onde 

serão utilizados os componentes ora estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Fluxograma da metodologia de desenvolvimento dos componentes construtivos em 
madeira de pinus de terceira.  

Fonte: Adaptado de Sabbatini (1989) 

 

Na etapa de concepção do componente busca-se, a partir das condições locais 

identificadas na fase anterior, definir os requisitos que devem ser atendidos pelo 

projeto, de forma que o componente desenvolvido seja compatível com as  

características locais e com as necessidades que se deseja atender. 

A resposta gráfica a tais requisitos propostos traduz-se, portanto, no projeto dos 

componentes que representa, por meio de linguagem técnica de desenho, as 

soluções idealizadas. No projeto dos componentes devem estar contidos todos 

os detalhes, especificações  e informações necessárias à sua plena execução. 

Uma vez com o projeto definido, as idéias propostas inicialmente são, em 

seguida, materializadas por meio de modelos experimentais, os quais são 

avaliados pela resposta aos requisitos propostos na etapa de concepção.  
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Trata-se da fase de verificação, que envolve as atividades de produção e 

experimentação dos modelos, e que serve para retro-alimentar o processo de 

desenvolvimento dos componentes. Neste processo, a cada nova 

experimentação, a proposta inicial vai sendo aperfeiçoada, até que se chegue 

num modelo mais bem definido, ou seja, no produto final que melhor responda 

aos requisitos iniciais. 

Conforme a definição de Almeida apud Sabbatini (1989) essa sistemática de 

experimentação é baseada no conhecimento existente, que pode ser 

estabelecido tanto pela pesquisa (conhecimento científico) como pela 

experiência prática (conhecimento empírico). 

A partir da concepção final do modelo, as etapas seguintes seriam aquelas 

referentes à introdução e à consolidação da nova tecnologia no mercado. Porém 

as mesmas não serão abordadas nesta pesquisa, visto que não é nosso objetivo 

principal desenvolver uma tecnologia visando sua comercialização, mas sim 

avaliar a possibilidade de produzir habitação a custo acessível, utilizando 

recursos locais renováveis, no caso a madeira de terceira de pinus. 

Os itens a seguir apresentam o desenvolvimento do projeto dos componentes 

construtivos para vedação vertical, produzidos com madeira de terceira de pinus 

de acordo com as etapas previstas nesta metodologia. 

4.3 ESTUDOS INICIAIS 

Como apresentado no item precedente, a etapa de estudos iniciais engloba a 

identificação das condições e pressupostos relacionados às exigências do 

usuário e às características locais, para o emprego dos componentes 

construtivos para vedação vertical em madeira de terceira de pinus, na produção 

de habitação social. 

Iniciaremos portanto neste item, com a identificação das características locais, 

abordando os aspectos sócio-econômicos relacionados à renda familiar e às 

condições atuais de moradia. Em seguida discorreremos sobre outros aspectos 

relevantes do contexto considerado, que são: o potencial madeireiro e a 

capacidade tecnológica instalada. 



103 

 

Uma vez identificadas tais características, serão apresentados os aspectos 

relacionados às exigências do usuário, no que diz respeito ao desenvolvimento 

de componentes construtivos para vedação vertical. 

4.3.1 Características Locais 

Foi considerado para o desenvolvimento dos componentes construtivos para 

vedação vertical em madeira de terceira de pinus sp o contexto do Assentamento 

Rural da Fazenda Pirituba, localizado entre os municípios de Itapeva e Itaberá, 

na região Sudoeste do Estado de São Paulo. 

A Fazenda Pirituba foi uma das primeiras fazendas desapropriadas no Estado de 

São Paulo para fins de Reforma Agrária, configurando-se portanto como um dos 

assentamentos mais antigos do Estado, tendo completado 20 anos em abril de 

2004. 

Em janeiro de 2003 foi realizado um levantamento sócio-econômico e 

habitacional, como parte das atividades da pesquisa que o grupo HABIS 

desenvolve no local, citada no capítulo 1do presente trabalho. 

Alguns resultados obtidos a partir deste levantamento, necessários à 

caracterização do contexto ora mencionado, são apresentados nos itens 4.3.1.1 

e 4.3.1.2 a seguir.   

4.3.1.1 Renda Familiar Média Mensal 

Os aspectos sócio-econômicos que caracterizam as famílias pesquisadas, foram 

levantados a partir da aplicação de um questionário, que abordava questões 

acerca da renda familiar, escolaridade, faixa etária, níveis de emprego, além de 

aspectos culturais.  

Em relação à renda familiar média mensal, os dados obtidos indicaram que, das 

famílias entrevistadas, 97%, ou seja quase a totalidade, possui renda inferior a 

cinco salários mínimos, distribuídas conforme apresentado no gráfico da figura 

39. Desse total, somente em 17 %  dos casos, a renda familiar está situada na 

faixa que vai de três a quatro salários mínimos e 35% vive com menos de um 

salário mínimo por mês. 
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Figura 39 - Distribuição das famílias por faixa de renda 

 

Um outro agravante em relação aos baixos níveis de renda familiar, no que pese 

a questão do acesso à moradia, é o fato de que, conforme relato das próprias 

famílias, quase todos os titulares das terras encontram-se em situação de 

inadimplência perante aos bancos estaduais e/ou federais, pelo não pagamento 

de financiamentos agrícolas anteriores. Tal fato dificulta o acesso dessas 

famílias ao financiamento da moradia através dos programas tradicionais e 

oficiais 

4.3.1.2 Condições de Moradia  

Em relação aos aspectos físicos da moradia, os dados foram obtidos a partir da 

observação direta dos pesquisadores, os quais consideraram a qualidade dos 

materiais e técnicas adotadas em cada subsistema construtivo, além dos 

aspectos relacionados às condições de manutenção das edificações.  

Com esse levantamento foi possível verificar que, embora já esteja consolidado a 

20 anos, o Assentamento Rural da Fazenda Pirituba, ainda carece de habitações 

que proporcionem as condições mínimas desejáveis de habitabilidade conforme 

pode-se observar no exemplo da figura 40. 
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Figura 40 - Aspecto característico de uma habitação 
precária do assentamento Rural da Fazenda Pirituba, 

Itapeva, SP. (Fonte: Foto de HABIS) 

 

Tomando-se como parâmetro para a avaliação dos aspectos físicos das 

moradias, o subsistema de vedação vertical, verifica-se a partir do gráfico da 

figura 41 que, mais da metade (58%) das edificações avaliadas, adotam  

sistemas de vedação em madeira. Apenas 20% das famílias moram em casas de 

alvenaria de tijolo e outros 14% adotam um sistema misto de alvenaria e 

madeira.  

Entretanto, considerando que, tanto nas entrevistas quanto nas demais 

atividades relacionadas à pesquisa, as famílias expressaram em diversas 

oportunidades o anseio pela “casa de material”21, tida como sinônimo de casa 

definitiva e durável, ao contrário da casa de madeira que tem uma conotação 

provisória, é bem provável que tão logo tenham condições financeiras, a madeira 

seja substituída pela alvenaria de tijolos. 

 

 

 

 

 

                                            
21 Termo usado no assentamento para designar a casa que emprega alvenaria de tijolo e laje de 

concreto. 



106 

 

20%

14%

1%

14%

43%

8%

Alvenaria

Alvenaria/Mata-junta

Outros

Costaneira

Tábua/Mata-junta

Não verificado

 

 

 

 

 

 

Figura 41 -Distribuição das habitações por material utilizado no sub-sistema de vedação 

 

Porém, para nossa avaliação, considera-se que não é o tipo de material que 

determina a precariedade ou não da moradia, mas sim a forma como esse 

material é empregado, associada às condições de manutenção apresentadas no 

momento da inspeção.  

Desse modo, a análise do gráfico da figura 41 não nos permite precisar o 

percentual de casas precárias dentro do universo pesquisado, mas essa mesma 

análise, juntamente com as observações feitas in loco, possibilita afirmar 

contudo, que as famílias que utilizam a madeira como material de vedação 

vertical de suas habitações, empregam-na de maneira inadequada. Utilizam 

como fechamento, ora peças de costaneiras22, ora tábua e mata-juntas.  

As peças de costaneira não são adequadas por tratarem-se de madeira de baixas 

resistência mecânica e durabilidade e o sistema de tábua e mata-juntas, não 

favorece o conforto térmico da habitação, uma vez que emprega peças de 

madeira serrada de pouca espessura, portanto de baixa inércia térmica, 

resultando em habitações muito quentes no verão e muito frias no inverno.  

Além disso, de uma forma geral, a madeira é empregada sem observar  as 

recomendações mínimas que garantem sua durabilidade, o que se deve 

provavelmente ao desconhecimento das técnicas construtivas em madeira, mas 

                                            
22 As peças de costaneira são obtidas a partir do refilo das toras, quando são retiradas as laterais 

brutas. Compõem-se basicamente da casca da madeira, e uma porção de alburno. Nas grandes 

serrarias, essas peças são geralmente destinadas à produção de cavaco que são vendidos para as 

fábricas de derivados de madeira ou para a produção de energia. São necessárias novas pesquisas 

que estudem outras formas de utilização, que agregue valor às peças de costaneira. 
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que contribui para fomentar o preconceito existente em relação ao material e 

daí, o caráter provisório atribuído à edificação em madeira.  

Porém, não discorreremos nesta dissertação a respeito dos detalhes 

construtivos que devem ser adotados visando a durabilidade da edificação em 

madeira, visto que este assunto foi amplamente abordado em Benevente (1995). 

4.3.1.3 Região Produtora de Madeira 

O Assentamento Rural da Fazenda Pirituba está localizado nos municípios de 

Itapeva e Itaberá, na região Sudoeste do Estado de São Paulo. Essa região se 

caracteriza por extensas áreas de plantio de pinus e eucalipto e intensa 

atividade madeireira.  

Num raio de cerca de 20km do assentamento, é possível encontrar além de 

áreas de plantios florestais pertencentes tanto ao Estado quanto à iniciativa 

privada, um rol de pequenas e médias serrarias e outros empreendimentos da 

cadeia produtiva da madeira nos municípios de Itararé, Itaberá, Itapeva e Bom 

Sucesso de Itararé. 

No capítulo 2 da presente pesquisa, foram apresentados os aspectos 

relacionados às características locais, não só da floresta como também da 

cadeia produtiva de madeira serrada de pinus na região de estudo (item 2.1).  

O texto mostra que a região concentra as maiores áreas de plantios de pinus do 

Estado de São Paulo, bem como os plantios mais idosos, com árvores cujas 

idades estão em torno de 20 anos, favorável à produção de madeira serrada. 

No entanto, a maior parte desses plantios pertencem a empresas do setor de 

celulósico-papeleiro e das reflorestadoras.  Isso significa que, além do manejo 

dessas florestas provavelmente não ter previsto o fornecimento de madeira – daí 

sua baixa qualidade – há um domínio dessas empresas no que diz respeito ao 

estabelecimento das regras que regem esse mercado na região. São elas que 

determinam os preços das toras e da madeira de tal modo que, as pequenas 

serrarias, com baixo poder de articulação, encontram dificuldades de 

sobrevivência.  

O que acontece na região é que, a madeira serrada é comercializada a um preço 

alto para a produção de habitação social, porém não é valorizada o suficiente 

para  garantir a sobrevivências das pequenas e médias serrarias. 
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4.3.1.4 Capacidade Tecnológica Instalada 

Muito embora se verifique na região a existência de empreendimentos da cadeia 

produtiva da madeira, tais como serrarias e marcenarias, foi considerado para 

esta análise exclusivamente o contexto do Assentamento Rural Fazenda Pirituba, 

excluindo nesse caso o seu entorno. 

A capacidade tecnológica é compreendida aqui, como a qualificação e a 

capacidade da mão de obra e a existência ou não de equipamentos necessários 

à produção dos componentes construtivos para vedação vertical em madeira de 

terceira de pinus. 

a) Qualificação e capacidade da mão de obra 

O levantamento sócio-econômico realizado em janeiro de 2003, mostrou que há 

um equilíbrio em relação à presença de homens e mulheres no assentamento, 

com uma ligeira predominância masculina, correspondendo a 52% contra 48% 

de presença feminina, conforme o gráfico da figura 42. 

 

 

 

 

Figura 42 – Composição da população do assentamento por sexo. 

 

Outro fato que também pode ser verificado a partir dos dados levantados em 

janeiro de 2003 relaciona-se à distribuição da população por faixa de idade. O 

gráfico da figura 43 mostra a existência de um equilíbrio na presença de 

crianças, jovens e adultos no assentamento. As pessoas idosas, com idade 

acima de 60 anos, correspondem a apenas 5% da população entrevistada. 
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Figura 43 - Distribuição da população por faixa de idade 

 

No que se refere à capacitação da mão de obra, com raríssimas exceções, não 

se verificou a presença de pessoas capacitadas para os trabalhos de carpintaria 

ou marcenaria, dentro do universo pesquisado. A experiência na execução de 

serviços relacionados à construção civil e ao trabalho com a madeira, em geral 

se restringe à construção do próprio abrigo ou de vizinhos, amigos e parentes.  

A mão de obra presente no assentamento é, essencialmente agrícola, mas 

também podem ser encontrados entre os assentados, pessoas que trabalham ou 

já trabalharam como pedreiros ou ajudantes. Sendo que somente duas pessoas 

revelaram possuir experiência e capacitação para trabalhos de marcenaria e 

carpintaria. 

b) equipamentos 

No interior do assentamento não se verifica a existência de nenhuma serraria ou 

marcenaria contudo, será considerado para no presente trabalho, a implantação 

no local de uma marcenaria coletiva autogestionária, prevista como parte das 

estratégias adotadas pelos trabalhos desenvolvidos pelo grupo HABIS.  

Para seu funcionamento, além das ferramentas básicas, a marcenaria está 

equipada com o seguinte maquinário: 

 1 serra esquadrejadeira 

 1 plaina desempenadeira 

 1 plaina desengrossadeira 

 1 tupia 

9%10%14%

13%

7%

11%
15%

10%

6%

2%

2%

1%

até 4 anos
5 a 9 anos
10a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos
acima de 80 
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 1 lixadeira de mesa 

 1 furadeira horizontal de bancada 

Todas essas máquinas, assim como as ferramentas, pertencem à Universidade 

de São Paulo, e estão instaladas no Assentamento da Fazenda Pirituba, em 

regime de cessão de uso, até que o empreendimento esteja consolidado, de 

forma que seja capaz de adquirir seus próprios equipamentos.  

4.3.2 Exigências do Usuário 

Conforme colocado por César (2002) o principal objetivo da concepção de novos 

produtos é o atendimento às exigências do usuário. Segundo Mittidieri Filho 

(1998) tais exigências correspondem às necessidades que esse produto deve 

satisfazer a fim de que este cumpra a sua função que, no caso da habitação, 

está relacionada ao atendimento das necessidades, principalmente, de 

segurança e saúde humanas.  

O que esses autores, assim como Ino (1991) colocam como sendo o 

“atendimento às exigências do usuário”, Oliveira e Heineck (s.d.) apresenta 

como “satisfação do usuário”, cujo conceito está vinculado ao conceito de 

qualidade. Ino (1991) também afirma que satisfazer as necessidades do usuário, 

significa aferir qualidade a um produto. 

O conceito de qualidade, por sua vez, está estreitamente ligado ao conceito de 

desempenho, que o CSTC (1979) apud Sabbatini (1989) define como sendo a 

“propriedade que caracteriza quantitativamente o comportamento de um 

produto em utilização”. 

Em relação à edificação e suas partes, o conceito de desempenho é colocado por 

Ino (1991) e pelo CSTC (1979) apud Sabbatini (1989), como um conjunto de 

propriedades que determinam a sua aptidão em atender as funções exigidas.  

Ainda no que se refere à edificação, a ISO 624123 apresenta uma lista com 14 

exigências que devem ser consideradas (INO, 1991; MITTIDERI FILHO, 1998; e 

CÉSAR, 2002) as quais estão relacionadas aos requisitos de segurança, 

conforto, durabilidade, salubridade e economia (quadro 8). 

 

                                            
23 “Performance Standard in Building: principles for their preparation and factors for inclusion” 
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Exigência Descrição 

Estrutural Estabilidade e resistência mecânica 

Ao fogo 
Limitações do risco de início e propagação de um incêndio, segurança 
dos usuários 

S
eg

u
ra

n
ça

 

À utilização Segurança dos usuários e contra intrusões 

Estanqueidade Aos gases, líquidos e sólidos 

Higrotérmico Temperatura e umidade do ar, condensação 

Visual Aclaramento, aspecto dos espaços e das paredes, vista para o exterior 

Acústico Isolação acústica e níveis de ruído 

Tátil Eletricidade estática, rugosidade, umidade, temperatura de superfície 

co
n
fo

rt
o 

Antropodinâmico Acelerações, vibrações e esforços de manobra 

Atmosféricas Pureza do ar e limitação de odores 

sa
ú
d
e 

Higiene 
Cuidados corporais, abastecimento de água, eliminação de matérias 
usadas 

Adaptação à 
utilização 

Número, dimensões, geometria e relações de espaços e de 
equipamentos necessários 

Durabilidade Conservação do desempenho ao longo do tempo 

Economia Custo inicial e custos de manutenção e reposição durante o uso 

Quadro 8 - Exigências do usuário.  

Fonte: adaptado de ISO-6241 apud Ino (1991); Mittidieri Filho (1998) e César (2002) 

 

No entanto, estas exigências referem-se à edificação como um todo, de modo 

que algumas delas não podem ser aplicadas ao componente construtivo 

considerado isoladamente. No caso do subsistema de vedação vertical, para que 

os componentes possam responder às exigências de adaptação à utilização, 

higiene, atmosférica, conforto antropodinâmico e estanqueidade, é necessária a 

atuação conjunta de outros componentes e elementos construtivos (CÉSAR, 

2002). 

Para facilitar a definição de quais exigências deveriam ser respondidas pelas 

chapas de madeira para vedação vertical desenvolvidas em sua tese, César 

(2002), baseado no método proposto por Baxter (2000)24 e nas exigências 

                                            
24 De acordo com Baxter (2000) as funções de um produto podem ser classificadas em: Principal: 

que define o motivo da existência do produto; Básicas: estão relacionadas ao funcionamento do 

produto; Secundárias: são as funções que dão suporte às funções básicas; De uso: também estão 

relacionadas ao funcionamento do produto, porém possuem aspectos que são mensuráveis, 

podendo ser, ao mesmo tempo, funções básicas ou secundárias; De estima: são as funções que 

tornam um produto atrativo. Estão relacionadas aos valores sociais, culturais e comerciais do 

produto e, em geral referem-se aos aspectos estéticos. 
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enfatizadas por INO et al (1998)25, elaborou o quadro 9, no qual classifica as 

funções de um componente de vedação vertical. 

 

Classificação das Funções Componente Função 
Principal Básica Secundária Uso estima 

Vedar a edificação      

Delimitar espaços      

Segurança Estrutural      

Segurança contra fogo      

Durabilidade      

Segurança à intrusão      

Conforto térmico      

Conforto Acústico      

Economia      

Chapa 

Conforto Visual      

Quadro 9 - Classificação das funções de um componente de vedação vertical.  

Fonte: CÉSAR (2002) 

 

A partir da avaliação de tais funções e do modo como elas ocorrem, o autor 

priorizou as exigências relativas à segurança estrutural, segurança à intrusão, 

durabilidade, conforto visual e economia para o projeto dos componentes. Para 

os demais requisitos, identificou a necessidade de estudos mais específicos. 

Visto que os componentes desenvolvidos por César (2002) teriam função 

somente de vedação, o autor considerou para avaliação da segurança estrutural, 

somente a ação dos esforços relativos ao peso próprio dos componentes e às 

forças horizontais que podem ser provenientes de impactos (de pessoas ou 

objetos) ou da ação dos ventos.  

                                            
25 Ino et al (1998) relacionam algumas das exigências apresentadas pela ISO 6241 a uma série de 

preconceitos em relação ao uso da madeira, existentes no Brasil, tais sejam: 

Segurança estrutural: “a madeira é fraca” 

Segurança ao fogo: “a madeira queima” 

Durabilidade: “a madeira não dura” 

Segurança contra intrusão: “a madeira é frágil” 

Conforto térmico: “a casa de madeira é quente” 

Conforto acústico: “na casa de madeira escutam-se conversas” 

Economia: “a casa de madeira é cara” 

Conforto visual: “aquele barraco...” ou “aquele chalé” 
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O autor considera que a segurança a intrusões, pode ser garantida pela 

resistência da madeira, pelo tipo de emenda das peças e pelo sistema de fixação 

das chapas; e que a durabilidade requer apenas que a madeira passe por 

tratamentos preservativos que aumente sua resistência ao intemperismo e aos 

agentes biológicos. Contudo, Benevente (1995) mostra que a questão da 

durabilidade é, além de tudo, também uma questão de projeto e de detalhes 

construtivos do conjunto da edificação. 

O conforto visual, por sua vez, é colocado por César (2002) como um conceito 

bastante subjetivo, influenciado principalmente pelos fatores sócio-culturais, 

podendo, portanto, variar de indivíduo para indivíduo ou de região para região. 

Mas que no entanto, a madeira é um material que apresenta aspectos estéticos 

naturais que lhe são inerentes e o atendimento às exigências de conforto visual é 

uma questão de criatividade.    

Com base na análise apresentada, serão consideradas para o desenvolvimento 

do projeto dos componentes construtivos para vedação vertical em madeira de 

terceira de pinus as seguintes exigências: 

 Segurança estrutural 

 Durabilidade 

 Economia 

Nos itens a seguir, serão comentadas tais exigências, bem como seus requisitos 

para o desenvolvimento dos componentes construtivos para vedação vertical em 

madeira de terceira de pinus.  

4.3.2.1 Segurança estrutural 

Das exigências apresentadas neste trabalho, a segurança estrutural é 

considerada como uma das principais prioridades pois, do atendimento a seus 

critérios e requisitos, depende a integridade física dos usuários uma vez que 

está previsto para que os painéis se comportem como elementos portantes. 

Segundo Mittidieri Filho (1998) para garantir a segurança estrutural de uma 

edificação, os requisitos e critérios de desempenho a serem atendidos pelos 

seus elementos, devem ser fixados de forma a garantir que os mesmos não 

atinjam os estados-limites último (que corresponde à ruína do elemento) e de 

utilização (quando o elemento deixa de satisfazer as condições previstas para 
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sua utilização ou tem sua durabilidade comprometida). De uma forma mais 

ampla, o autor define a avaliação do desempenho estrutural como a “verificação 

do comportamento a esforços mecânicos”. 

Na avaliação dos requisitos e critérios de segurança estrutural, devem ser 

consideradas a resistência mecânica, a estabilidade e as deformações dos 

componentes. Um dos métodos que pode ser utilizado é a realização de ensaios 

físicos e mecânicos, em laboratório ou no campo, através da construção 

modelos (MITTIDIERI FILHO, 1998). 

4.3.2.2 Durabilidade 

Um dos maiores preconceitos existentes em relação à madeira, principalmente a 

de reflorestamento, está relacionado à questão da durabilidade. Especialmente o 

pinus que carrega o estigma de madeira pouco durável.  

De fato, as madeiras de reflorestamento são mais suscetíveis à biodeterioração, 

porque apresentam um conjunto de fatores favoráveis que são: o crescimento 

rápido, maior proporção de alburno, baixa densidade, grande espessura dos 

anéis de crescimento e baixo peso específico (JESUS, 1987). 

No entanto, como pudemos ver no capítulo 3 deste trabalho, justamente pelo 

fato de ser uma madeira de baixa densidade, o pinus é facilmente tratável, por 

meio da impregnação com substâncias preservativas. 

Jesus (1987) em sua dissertação de mestrado, aborda o tema da preservação da 

madeira de pinus para a construção civil sob o ponto de vista dos cuidados 

relacionados ao corte, secagem, armazenamento e disposições construtivas,  

que devem ser tomados para aumentar a durabilidade natural da madeira.  

Além disso, realiza ensaios para avaliar os métodos utilizados para o tratamento 

de peças estruturais de pinus, onde conclui que o método do banho quente e frio 

utilizando sal hidrossolúvel CCA, tipo A seria o mais indicado, pela eficiência 

comprovada, disponibilidade no mercado, não exalar odores, não liberar gases 

tóxicos e aceitar qualquer tipo de acabamento. 

Porém, a utilização de substâncias tóxicas para o tratamento da madeira é 

questionável, por conta de sua ação nociva à saúde humana e pelos riscos de 

contaminação ambiental provocada pela deposição irregular dos resíduos da 

madeira tratada.  
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De acordo com Hunter apud Yuba (2001) os produtos convencionais 

encontrados no mercado, utilizados para o tratamento da madeira  (CCA, 

pentaclorofenol e creosoto) são altamente tóxicos não só para os insetos como 

também para animais e seres humanos. Além disso, são atribuídas a eles 

propriedades cancerígenas. 

Mesmo assim, dos produtos supracitados, o CCA ainda é o que apresenta menor 

risco de contaminação de  acordo com estudo realizado por Cooper apud Yuba 

(2001), no qual as amostras de solo coletadas próximo às peças de madeira 

tratada, não apresentaram níveis suficientes que comprometessem o 

crescimento de plantas. 

A busca por opções de produtos menos tóxicos é ainda um dos grandes desafios 

a serem vencidos em relação ao tratamento preservativo da madeira, 

demandando, para tanto, novos estudos. Como alternativa tem-se buscado 

utilizar produtos a base de boro, como o CCB menos nocivos à saúde, além dos 

sistemas de iscas.  

Outro ponto importante a ser observado, é o impacto do tratamento preservativo 

nos custos finais da obra. Dependendo do processo utilizado e da 

disponibilidade dos equipamentos necessários, a utilização da madeira para a 

produção de habitação social pode ficar inviabilizada.  

Como ressalta Szücs (1992b), embora o pinus seja uma madeira facilmente 

tratável, devido à sua baixa densidade, a partir do momento em que se propõe a 

construir em madeira, especialmente em pinus, é importante considerar a 

existência de uma usina de tratamento próxima ao local da obra. Caso contrário, 

torna-se necessário buscar uma solução alternativa, que utilize um processo 

doméstico, tais como os processos por imersão, e que possa ser empregado no 

próprio canteiro, visando a redução de custos. 

No caso da opção pelos processos industriais, que utilizam o sistema de 

autoclave, onde os produtos químicos são injetados com o uso de vácuo  e 

pressão em cilindros de aço, será necessária uma grande quantidade de 

madeira para ser tratada e a existência de uma usina de tratamento nas 

proximidades, para reduzir os gastos com transporte. Mesmo assim, embora 

sejam os métodos mais eficazes, nem sempre são acessíveis. 
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Galvão (1975) apresenta um rol de processos práticos, considerados simples e 

acessíveis para a preservação da madeira, tais como o banho quente-frio, banho 

frio, substituição da seiva ou transpiração radial, além da pulverização e imersão 

que protegem contra mofos e manchas. O autor detalha sucintamente cada um 

deles com a indicação dos métodos e materiais que devem ser adotados. Mas, 

apesar de serem processos de simples execução e baixo custo de materiais, a 

maioria deles ainda utiliza produtos químicos altamente nocivos.  

Enquanto não finda a busca por produtos que conciliem baixa toxidez e elevada 

eficácia, devem-se buscar alternativas para reduzir ao máximo a utilização de 

tais produtos.  

Um procedimento que podemos adotar é a especificação de diferentes tipos de 

tratamento e níveis de retenção, de acordo com o grau de exposição aos agentes 

deterioradores de cada componente. Nesse sentido, a AWPA apud Yuba (2000) 

apresenta uma lista (quadro 10) com diferentes classes de risco relativas a cada 

tipo de uso, em função do grau de exposição da madeira. 

 

Categorias 
de uso 

Condições de uso 
Agentes de deterioração mais 

comuns 

UC 1 Ambiente interno, seco, sobre o solo  Apenas insetos 

UC 2 Ambiente interno, úmido, sobre o solo  Fungos apodrecedores e insetos 

UC 3A Ambiente externo, coberto, sobre o solo Fungos apodrecedores e insetos 

UC 3B Ambiente externo, sobre o solo Fungos apodrecedores e insetos 

UC 4A Contato com o solo ou orvalho Fungos apodrecedores e insetos 

UC 4B 
Contato com o solo ou orvalho ou 
componentes de construção importantes 

Fungos apodrecedores e insetos 
com maior potencial de 
biodeterioração 

UC 4C 
Contato com o solo ou orvalho ou 
componentes estruturais críticos 

Fungos apodrecedores e insetos 
com maior potencial de 
biodeterioração 

UC 5A Sal ou água salgada e locais alagáveis 
Organismos marinhos Limomia 
quadripunctata 

UC 5B Sal ou água salgada e locais alagáveis 
Organismos marinhos Limomio 
tripunctata 

UC 5C Sal ou água salgada e locais alagáveis 
Organismos marinhos Martesia 
Sphaeroma 

UC FA 
Proteção ao fogo exigida pelos código de 
obras. Construção interna sobre o solo 

Fogo 

UC FB 
Proteção ao fogo exigida pelos código de 
obras. Construção externa sobre o solo 

Fogo 

Quadro 10 - Condições de uso e agente de deterioração 

Fonte: AWPA apud Yuba (2000) (reprodução parcial) 
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De qualquer maneira, o tratamento preservativo é apenas um dos meios de 

garantir a durabilidade da edificação em madeira e suas partes, de modo que 

seu uso pode ser reduzido, ou até mesmo eliminado, desde que sejam adotados 

os devidos cuidados na etapa de projeto, criando condições de manutenção e 

substituição das peças.  

Outra alternativa, que também pode ser adotada, além do detalhamento 

construtivo que foi uma questão amplamente abordada por Benevente (1995), é 

a construção de barreiras físicas (capas metálicas e camadas de areia ou brita 

colocadas em torno da edificação). Tais medidas, se não eliminam a 

necessidades de impregnação, podem contribuir para a redução das 

quantidades de produtos químicos utilizados na preservação da madeira. 

Para Benevente (1995) a durabilidade das construções em madeira se relaciona 

a quatro fatores básicos: 

 qualidade do material, do preservativo e dos acabamentos; 

 qualidade do projeto: é necessário conhecer as possibilidades técnicas do 

material; 

 qualidade do trabalho; 

 qualidade, periodicidade e abrangência da manutenção. 

Contudo, seja qual for o tratamento escolhido, o ideal é que seja feito após a 

execução de todas as operações de usinagem das peças (corte e furação) para 

tanto, é fundamental que haja um detalhamento minucioso de todas as peças na 

etapa de projeto. 

A durabilidade de uma edificação em madeira e de seus componentes resulta, 

portanto, do conjunto de cuidados que devem ser tomados desde a derrubada 

da árvore na floresta, no desdobro das toras, processo de secagem, condições 

de armazenamento e aplicação da madeira na obra, até a manutenção da 

edificação. 

Desse modo, o tratamento da madeira é uma etapa de capital importância, pois 

além de garantir a durabilidade do componente e da edificação, influencia 

diretamente no custo final da obra, podendo, em alguns casos até mesmo 

inviabilizar economicamente a utilização da madeira na produção de habitação. 
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4.3.2.3 economia 

As exigências de economia referem-se aos custos de produção e manutenção 

dos componentes e estão estreitamente ligadas aos aspectos sócio-econômicos 

dos usuários e às características do lugar. 

O tipo, qualidade e a disponibilidade local dos materiais construtivos, a 

capacidade e qualidade da mão de obra, a possibilidade de se produzir 

localmente, a oferta local da matéria prima são, dentre outros, fatores que vão 

influenciar diretamente o custo de produção dos componentes. 

Desse modo, as questões relacionadas a essa exigência, são de suma 

importância, especialmente quando se trata de habitação social, onde o público 

alvo é a população de baixa renda, como é o caso dos componentes 

desenvolvidos nesta pesquisa.  

Nesse caso, as medidas necessárias à redução dos custos de produção, deixam 

então de ser uma exigência e passam a ser um requisito, já que a capacidade de 

pagamento dos usuários é fator determinante na definição dos parâmetros de 

custo. 

Assim, as preocupações com o atendimento aos requisitos de economia deverão 

estar presentes em todas as fases de produção dos componentes, desde a 

elaboração do projeto até sua concepção final, passando pela definição do 

processo produtivo. 

4.4 CONCEPÇÃO DOS COMPONENTES 

Diante da análise do que foi apresentado nos itens 4.1 ao 4.3 acima, o desafio 

que se propõe no presente trabalho é, em síntese, o desenvolvimento de um 

componente construtivo para vedação vertical que vise atender à demanda de 

famílias de baixa renda, ou seja, com baixa capacidade de pagamento.  

Além disso, tal componente deverá contribuir para proporcionar melhorias na 

qualidade das habitações dessas famílias, devendo para tanto ser durável, 

estruturalmente resistente e que possa ser produzido com madeira de baixa 

qualidade em uma marcenaria minimamente equipada, com emprego mão de 

obra não qualificada. 
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Os itens 4.4.1 a 4.4.4 a seguir, apresentam os critérios que deverão ser 

observados pelo projeto dos componentes e que foram definidos com base nas 

características locais e exigências do usuário, apresentadas anteriormente. 

4.4.1 Critérios Relacionados às Características Locais 

No que diz respeito às características sócio-econômicas locais, as diversas 

experiências nacionais realizadas no sentido de prover habitação para  

populações com perfil semelhante, têm mostrado ao longo do tempo, que uma 

das alternativas mais eficientes tem sido a autoconstrução por ajuda mútua, ou 

simplesmente, mutirão. 

Bonduki (1992) mostra que a autoconstrução foi a forma encontrada pela 

população carente para reduzir os custos da habitação, tendo sido um fenômeno 

que teve origem em São Paulo no final da década de dez do século passado. 

Entretanto, conforme Arruda (2000) que analisou diversos autores, somente em 

meados da década de setenta é que foi incorporada aos programas 

governamentais, a partir do reconhecimento de que a autoconstrução teria sido, 

até então, a maior responsável pelo provimento de habitação para as classes 

mais empobrecidas. E foi na década de oitenta que a autoconstrução assistida e 

facilitada passou a ser vista como uma alternativa mais econômica aos 

programas tradicionais. 

O mutirão é definido por Abiko (1996) como “...uma alternativa habitacional 

baseada no esforço coletivo e organizado da comunidade, os chamados 

mutirantes, para a construção de suas próprias casas”. Seu principal aspecto 

positivo, apontado por Arruda (2000), é o barateamento da obra devido à não 

inclusão no preço final, dos custos indiretos relacionados à mão de obra. O 

aspecto negativo fica por conta do sobre-trabalho, uma vez que o mutirante 

assume dupla jornada, além de trabalhar nos feriados e finais de semana. 

A partir então, da análise do perfil da população que normalmente é envolvida 

nesse tipo de processo construtivo, especialmente no que se refere à 

qualificação da mão de obra e sua capacidade de pagamento, Arruda (2000) 

definiu os requisitos para elaboração de projetos habitacionais e, com base 

neles,  propôs 41 diretrizes para o desenvolvimento de projeto arquitetônico de 

habitação em pinus, para a produção em regime de mutirão. 

De acordo com o autor, os principais requisitos do mutirão são:  
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 utilização de mão de obra desqualificada e mista e 

 necessidade de economia em todas as etapas da construção. 

A questão da utilização de mão de obra desqualificada e mista, parte do 

pressuposto de que a maioria das pessoas que participam dos mutirões 

habitacionais, não atua no setor da construção civil e que, por esse motivo, as 

atividades necessárias à construção das unidades habitacionais, não deverão 

requerer um alto grau de especialização do grupo envolvido. 

Também é comum que haja nos mutirões, o envolvimento de toda a família 

nessas atividades. Isso significa que, na elaboração do projeto arquitetônico 

bem como na organização da produção no canteiro, deverão ser previstas 

atividades que possam ser desenvolvidas por homens, mulheres, crianças e 

idosos. 

Já a necessidade de economia em todas as etapas do processo, está 

diretamente relacionada à capacidade de pagamento dos beneficiários, assim 

como às limitações impostas pelo agente financiador. Entretanto, conforme 

coloca Arruda (2000), “esta economia, traduzida em diminuição dos custos 

financeiros, deve ser constantemente equacionada com a qualidade final das 

habitações”. 

Os requisitos do mutirão apontados por Arruda (2000) coadunam-se, portanto, 

com os pressupostos apresentados na presente pesquisa, nos quais verifica-se a 

necessidade de construção de habitação de baixo custo, com emprego de mão 

de obra não qualificada sem, contudo, que isso implique no prejuízo da sua 

qualidade. Este fato nos possibilita adotar as diretrizes propostas pelo autor, 

como referência para a elaboração do projeto dos componentes.  

Tais diretrizes estão balizadas em quatro características consideradas 

essenciais e pelas quais o projeto arquitetônico da habitação deve: 

 “Orientar processos construtivos semi-industrializados; 

 Resultar em métodos  construtivos racionalizados; 

 Ser concebido sob princípios de coordenação modular e 

 Assegurar a capacidade evolutiva da habitação”. 
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Em relação aos processos construtivos semi-industrializados Martucci (1990) e 

JUNAC (1984), definem como sendo aqueles em que se verifica um equilíbrio 

entre as atividades realizadas no canteiro e na unidade de pré-fabricação e 

dividem-nos em tradicional racionalizado e pré-fabricado parcialmente. 

Nos processos tradicionais racionalizados, os elementos de madeira são 

usinados, pré-cortados e pré-furados na unidade de pré-fabricação e 

posteriormente montados no canteiro, ao passo que nos processos pré-

fabricados parcialmente, os componentes de parede, piso, cobertura, etc. são 

totalmente fabricados na unidade de pré-fabricação, ficando para o canteiro 

somente as atividades de montagem da edificação. 

Quanto aos métodos construtivos racionalizados, estes se constituem num dos 

aspectos fundamentais da construção por mutirão, posto que, além de resultar 

em processos construtivos mais facilmente assimiláveis pela mão de obra não 

qualificada, a racionalização construtiva é tida como uma importante ferramenta 

para a redução dos custos.  

Essa redução dá-se pelo fato de que, conforme definição de Sabbatini (1989), a 

mesma compõe-se de um conjunto de ações que têm por objetivo otimizar os 

uso dos recursos financeiros, materiais, energéticos, humanos, organizacionais, 

tecnológicos e temporais, em todas as fases da construção. 

Conforme apontado por Ino (1991) uma das principais ferramentas para se 

alcançar a máxima racionalização construtiva, é o princípio da coordenação 

modular, praticada pela adoção de uma medida base, definida a partir dos 

materiais ou dos componentes encontrados no mercado (portas, janelas, blocos 

de alvenaria), como também das dimensões mínimas necessárias para os 

ambientes. De acordo com Arruda (2000) “por meio da modulação dos projetos, 

todos os materiais, elementos e componentes construtivos se tornam 

compatíveis dentro de um sistema de medidas”. 

A capacidade evolutiva é dada principalmente pelo projeto arquitetônico da 

habitação, que deve prever a construção por etapas e a possibilidade de 

ampliações futuras, tendo em vista que os recursos financeiros disponíveis 

raramente permitem que a construção da casa atenda desde o início as 

necessidades das famílias.  
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Muito embora as diretrizes propostas por Arruda (2000) refiram-se ao projeto 

habitacional como um todo, os mesmos devem ser aplicados também, ao 

projeto dos componentes construtivos.  

Para tanto, consideramos a assertiva de Galinari (2003) que diz que as 

preocupações com as questões que envolvem a concepção arquitetônica da 

habitação devem estar presentes durante todo o processo de projeto desde a 

fase inicial, considerada como a fase de programação arquitetônica, até o 

projeto de execução.  

Por trás desse ponto de vista está, portanto, a compreensão do projeto 

arquitetônico como uma inter-relação de pequenas partes (subsistemas, 

materiais e componentes) que se unem através de uma lógica de combinações 

para formar um todo coeso. 

Desse modo,  apresentamos no quadro 11 os critérios estabelecidos como 

prioritários para a concepção dos componentes construtivos para vedação 

vertical em madeira de terceira de pinus sp, os quais foram adaptados da 

proposta de Arruda (2000) considerando especialmente aquelas diretrizes que 

se relacionam, ou podem se relacionar mais diretamente à produção de 

componentes construtivos.  

Também foram considerados nessa proposta os estudos de Szücs (1992) que 

estabelece critérios de projeto para autoconstrução em madeira, e Galinari 

(2003) cujo trabalho apresenta algumas variáveis de racionalização do projeto e 

da produção, que devem orientar as equipes de projeto na escolha do sistema 

construtivo em madeira para habitação social, de modo que este seja compatível 

com o local onde se pretende construir. 

De acordo com as características apresentadas no item 4.3.1, optamos por 

apresentar os critérios propostos, agrupando-os de acordo com os seguintes 

requisitos: 

 Redução de custos da habitação; 

 Priorização da utilização de recursos locais e renováveis e 

 Potencialização da utilização da capacidade tecnológica instalada. 
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Requisitos Critérios Relacionados 

1. Utilizar materiais facilmente encontrados no mercado e que sejam de 
baixo custo 

2. Utilizar, preferencialmente, peças com seções retangulares, de modo 
que não requeiram processamentos muito elaborados* 

3. O desenho dos componentes deve tirar partido das seções e 
comprimentos, de modo a evitar sobras na unidade de pré-fabricação 
e no canteiro, reduzindo, dessa forma, as perdas, através do máximo 
aproveitamento possível das peças. 

Redução de custos da 
habitação 

4. Estar baseado em um sistema de coordenação modular, de forma a 
otimizar os trabalhos e evitar desperdício de material 

5. Utilizar preferencialmente material produzido localmente 

6. Buscar a utilização de materiais de baixo consumo energético na sua 
produção 

Utilização de recursos 
locais e renováveis 

7. As conexões entre as peças devem utilizar o mínimo possível de 
elementos metálicos** 

8. Prever um máximo de pré-fabricação, deixando para o canteiro 
apenas as atividades de montagem da habitação. 

9. Apresentar forma, dimensão e peso tais, que permitam o manuseio 
(transporte, içamento e montagem) por no máximo duas pessoas, 
sem o auxílio de equipamentos como caminhão munck, por exemplo 

10. Assegurar na montagem, atividades de baixo esforço físico, uma vez 
que o mutirante assumirá dupla jornada de trabalho 

11. Utilizar equipamentos e ferramentas comuns, facilmente encontrados 
em qualquer marcenaria minimamente equipada 

Potencialização da 
capacidade tecnológica 
implantada 

12. Empregar técnicas de fácil assimilação, podendo ser executado por 
mão de obra não qualificada 

* Critério também relacionado à potencialização da capacidade tecnológica instalada; 

** Critério também relacionado à redução de custos da habitação. 

Quadro 11 - Critérios propostos para a elaboração dos componentes construtivos para vedação 
vertical em madeira de terceira de pinus sp, em relação aos requisitos definidos pelas 

características locais.  

Fonte: adaptado de Szücs (1992c); Arruda (2000) e Galinari (2003)  

 

4.4.2 Critérios Relacionados à Segurança Estrutural 

Os requisitos e critérios que visam atender às exigências de segurança 

estrutural, estão mais relacionados ao comportamento do componente em uso, 

ou seja com o componente pronto, avaliado pelo conjunto da edificação, do que 

ao componente por si mesmo. Porém este comportamento deve ser previsto 

ainda na fase de concepção. 

Mittidieri Filho (1998) apresenta os requisitos tidos como mais importantes e 

propõe os critérios que devem ser considerados para avaliação das diferentes 

partes da edificação. No caso dos componentes de vedação vertical, o autor 

considera os seguintes requisitos: 
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 Estabilidade e resistência estrutural: “os componentes devem apresentar 

um nível satisfatório de segurança contra ruína, considerando-se as 

combinações possíveis de carregamento”. Devem ser consideradas as cargas 

permanentes, acidentais (sobrecargas de utilização), ação do vento e ações 

devido às deformações específicas (variação de temperatura, umidade, etc.). 

 Deformações e ocorrência de falhas sob ação de cargas de serviço: os 

danos decorrentes da ação das cargas permanentes e de utilização devem 

ser mínimos e não comprometer o funcionamento dos demais componentes 

e da edificação. São consideradas para avaliação os mesmos carregamentos 

apontados para o requisito anterior. 

 Resistência às solicitações decorrentes de cargas provenientes de peças 

suspensas: os componentes devem apresentar resistência mecânica aos 

esforços transmitidos por cargas provenientes de peças suspensas, tais 

como armários e prateleiras. 

 Resistência às cargas concentradas: os componentes devem resistir a 

esforços concentrados, simulando o esforço aplicado pelo homem, 

provenientes de sua utilização normal. O autor não apresenta uma definição 

muito clara do que seriam tais cargas.  

 Resistência a impactos de corpo mole e de corpo duro: sob a ação de tais 

impactos, os componentes não devem entrar em ruína ou apresentar 

deformações excessivas. Tais impactos são decorrentes da própria utilização 

do edifício ou provocados por tentativas de intrusões. 

 Interação com portas: os componentes devem resistir a impactos 

decorrentes do fechamento brusco das portas. 

Para cada um desses requisitos, o autor apresenta os limites recomendáveis e a 

sistemática de ensaios que deve ser seguida para a avaliação dos componentes. 

No entanto, alguns desses critérios só podem ser avaliados de forma mais 

satisfatória quando analisados no conjunto do subsistema de vedação, 

juntamente com os demais elementos e componentes.  

No caso da presente pesquisa, como o principal objetivo é analisar a viabilidade 

técnica e econômica da produção dos componentes construtivos para vedação 

vertical utilizando madeira de terceira de pinus, optamos por avaliar somente o 

requisito de resistência estrutural, por meio da realização de ensaios 
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exploratórios os quais serão descritos no item 5.5.2. Os demais requisitos, 

assim como o desenvolvimento das interfaces entre os componentes e demais 

elementos da edificação, ficarão como indicativos para estudos posteriores. 

4.4.3 Critérios Relacionados à Durabilidade 

Conforme apresentado no item 4.3.2.2, a durabilidade das edificações em 

madeira é um fator que depende de uma série de cuidados que devem ser 

tomados em todas as etapas da construção, desde a obtenção da madeira e até 

durante o uso da edificação. 

Além da verificação dos cuidados, critérios, métodos e processos preservativos 

já amplamente estudados e apontados por diversos autores como Galvão 

(1975), Jesus (1987) e Benevente (1995) entre outros, ressaltamos para o caso 

específico dos componentes estudados no presente trabalho, os seguintes 

critérios: 

 Especificações diferenciadas de tratamento preservativo para diferentes 

peças, segundo o nível de exposição às intempéries e agentes de 

deterioração; 

 Utilização de produtos imunizantes de baixa toxidez e de custo reduzido; 

 Utilização de processos preservativos de baixo custo e que possam ser 

efetuados na unidade de pré-fabricação. 

Contudo, esse assunto é objeto de estudo de uma pesquisa paralela, que está 

sendo desenvolvida outro pesquisador da Escola de Engenharia de São Carlos, 

como parte dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo HABIS e que complementam 

o presente trabalho e, portanto, não será abordado nesta experimentação. 

4.4.4 Critérios Relacionados à Economia 

Conforme explicitado no item 4.3.2.3, as exigências de economia relacionam-se 

diretamente com as características do local onde se pretende construir, visto 

que o custo de produção dos componentes sofrem influência dos itens 

considerados para avaliação. Desse modo, os critérios que visam atender ao 

requisito de economia encontram-se ora implícitos, ora explícitos dentre aqueles 

estabelecidos no item 4.4.1.  
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4.5 PROJETO DOS COMPONENTES 

Uma vez identificadas as características da madeira e definidos os critérios a 

serem verificados, segue-se a etapa de elaboração do projeto dos componentes 

construtivos para vedação vertical em madeira de terceira de pinus. 

Foi tomado como base para o desenvolvimento de tais componentes, o projeto 

de um protótipo para habitação social que seria construído no Assentamento 

Rural Fazenda Pirituba, como parte dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo 

HABIS, já mencionados anteriormente. 

O projeto do protótipo previa a divisão da planta arquitetônica em dois setores 

distintos: o setor íntimo, composto por três dormitórios, e o setor social e de 

serviços, composto por sala de estar, cozinha e unidade sanitária, além de uma 

varanda (figura 44). Os componentes desenvolvidos nesta pesquisa foram 

previstos para serem empregados como painéis portantes no subsistema de 

vedação vertical do setor íntimo da casa. 
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Figura 44 – planta baixa do protótipo a ser construído no Assentamento Rural Fazenda Pirituba, 
Itapeva, SP. 

 

O projeto do protótipo forneceu parâmetros para o dimensionamento dos painéis 

de vedação, contribuindo especialmente na definição do módulo base o qual teve 

como referência, o dimensionamento dos cômodos em função dos usos e do 

mobiliário mínimo. 

4.5.1 Concepção inicial 

A partir da avaliação das potencialidades para a utilização da madeira de pinus 

de terceira apresentadas no item 3.3 onde foram colocadas algumas formas 

possíveis de aproveitamento e, considerando as características da madeira a ser 
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utilizada, que apresentava as dimensões de 2,1cm de largura, 5cm; 7,5cm ou 

10cm de largura e comprimento máximo de 2,5m, além de alta incidência de 

defeitos, optamos por experimentar o processo de laminação vertical por ter 

sido considerado, a princípio, o processo mais adequado na medida em que 

possibilita uma utilização mais otimizada da madeira, da mão de obra e dos 

equipamentos disponíveis. 

Como pudemos ver no item 3.3, a laminação vertical é obtida a partir da 

justaposição das peças de madeira, colocadas perpendicularmente ao plano 

neutro de flexão, podendo ser unidas por meio de adesivo, pregos, parafusos e 

cavilhas, entre outros.  

As ligações com adesivos e com parafusos são de custo bastante elevado, o que 

as torna inviáveis para a produção de componentes para habitação social. Essa 

questão do custo das ligações, especialmente em relação à laminação colada, 

foi colocada por Bono (1996), que analisou diversos autores. Restou-nos, 

portanto, dentre as opções mais conhecidas, a laminação vertical pregada e a 

laminação vertical cavilhada para experimentação. 

A título de primeira experimentação, testamos o processo de laminação vertical 

pregada, para o qual foi elaborada uma concepção inicial dos painéis portantes  

(figura 45) e, em seguida, foi confeccionado um modelo reduzido, a fim de 

avaliar, qualitativamente, o processo de produção e o atendimento aos critérios 

estabelecidos.  

Essa avaliação encontra-se sintetizada no quadro 12 e é apresentada neste item 

porque é ela que fornecerá as bases para o aprimoramento da concepção inicial. 

O processo de produção experimental do modelo do painel laminado pregado 

será descrito no item 5.4. 
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Figura 45 - Primeiro estudo dos painéis portantes, utilizando o processo de laminação vertical 
pregada 
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Critérios Propostos Comentários Modificações Sugeridas 

1. Utilizar materiais 
facilmente encontrados no 
mercado e que sejam de 
baixo custo 

Além da madeira de pinus de 
terceira, que é um material 
facilmente encontrado local, 
foram utilizados pregos  
anelados de 2,5x38mm, 
espaçados em 15cm. Tais 
pregos são encontrados 
somente em lojas mais 
especializadas e, à época da 
produção do modelo, em 
junho de 2003, representava 
acréscimo no custo de 
produção, estimado em 
R$4,00 por painel 

 Estudar alternativas de 
adotar um maior 
espaçamento entre os 
pregos, reduzindo assim a 
quantidade necessária; 

 Substituir as ligações com 
pregos por cavilhas de 
madeira, de forma que 
possam ser produzidas na 
unidade de pré-fabricação. 

2. Utilizar, 
preferencialmente, peças 
com seções retangulares, 
de modo que não 
requeiram 
processamentos muito 
elaborados 

As peças de madeira foram 
utilizadas com as seções 
provenientes da serraria (21 x 
50; 75 e 100mm) e a seção 
prevista para os painéis foi de 
7,5 x 40cm. O único 
processamento realizado, foi 
com vistas à uma mínima 
regularização das peças. 

 

3. O desenho dos 
componentes deve tirar 
partido das seções e 
comprimentos, de modo a 
evitar sobras na unidade 
de pré-fabricação e no 
canteiro, reduzindo, dessa 
forma, as perdas, através 
do máximo 
aproveitamento possível 
das peças. 

A laminação vertical permite 
utilizar a madeira com as 
mesmas seções obtidas na 
serraria e com comprimentos 
variados. Dessa forma, as 
perdas resultantes foram 
somente aquelas referentes à 
eliminação dos defeitos da 
madeira 

 

4. Estar baseado em um 
sistema de coordenação 
modular, de forma a 
otimizar os trabalhos e 
evitar desperdício de 
material 

Foi adotado para o painel o 
módulo base de 40cm de 
largura, 

 

5. Utilizar preferencialmente 
material produzido 
localmente 

A madeira utilizada é 
proveniente das serrarias da 
região, ao passo que pregos 
são provenientes de grandes 
industriais situadas em outras 
regiões 

 Substituir os pregos por 
cavilhas de madeira, 
aproveitando o potencial 
local. 

6. Buscar a utilização de 
materiais de baixo 
consumo energético na 
sua produção 

Foi utilizada a madeira, que é 
material de baixo consumo 
energético, conforme 
apresentado no item 3.1. 
porém o mesmo não ocorre 
em relação aos pregos. 

 Substituir a ligação com 
pregos por ligações com 
cavilhas de madeira 

7. As conexões entre as 
peças devem utilizar o 
mínimo possível de 
elementos metálicos 

As ligações entre as peças de 
madeira foram executadas 
essencialmente com pregos 
metálicos 

 Substituir a ligação com 
pregos por ligações com 
cavilhas de madeira 

8. Prever um máximo de pré-
fabricação, deixando para 
o canteiro as atividades de 
montagem da habitação. 

O painel pode ser totalmente 
produzido nas unidades de 
pré-fabricação 

Continua... 



131 

 

Critérios Propostos Comentários Modificações Sugeridas 

9. Apresentar forma, 
dimensão e peso tais, que 
permitam o manuseio 
(transporte, içamento e 
montagem) por no 
máximo duas pessoas, 
sem o auxílio de 
equipamentos como 
caminhão munck, por 
exemplo 

O modelo produzido, com as 
dimensões de 7,5 x 40 x 
100cm, depois de pronto, foi 
pesado e a balança acusou o 
valor de 19Kg.  

Considerando-se o peso 
específico do pinus no valor de 
600kg/m³, teremos:  

0,075x0,40x1,0 = 0,03m³ 

0,03m³x600kg/m³ = 18,00kg 

Sendo que esse peso refere-se 
somente à madeira, o 1,0kg 
restante refere-se aos pregos 
utilizados. 

Se considerarmos o pé direito 
mínimo de uma habitação 
como sendo de 2,40m, o 
menor componente produzido 
seria,  aproximadamente 2,4 
vezes o tamanho do modelo e 
teria como peso total o valor 
proporcional de 45,6kg, sendo 
43,20kg referentes à madeira 
e 2,40kg referentes aos 
pregos.   

 Reduzir o módulo que define 
a largura do componente, 
passando de 40cm para 
30cm, reduzindo dessa 
forma o volume de madeira 
e, conseqüentemente o peso 
do componente; 

 Substituir os pregos por 
cavilhas de madeira, em 
menor quantidade, e de 
menor peso específico,  
provavelmente representarão 
uma redução no peso dos 
componentes. 

10. Assegurar na montagem, 
atividades de baixo 
esforço físico, uma vez 
que o mutirante assumirá 
dupla jornada de trabalho 

Como poderá ser observado 
no item 3.6.1, o processo de 
montagem dos painéis 
mostrou-se bastante 
facilitado, e não há 
necessidade de grandes 
esforços físicos. 

 

11. Utilizar equipamentos e 
ferramentas comuns, 
facilmente encontrados 
em qualquer marcenaria 
minimamente equipada 

Os equipamentos utilizados 
para a fabricação dos 
componentes foram: serra 
circular, esquadrejadeira para 
a preparação das peças; e 
compressor e pinador 
pneumático para a pregação 
além de um gabarito em 
madeira, montado na própria 
marcenaria. Desses 
equipamentos, somente o 
pinador pneumático não é 
muito comum de ser 
encontrado em pequenas 
marcenarias. 

 Utilizar pregação com 
martelo  

 Substituir os pregos por 
cavilhas de madeira, de 
forma que possam ser 
também produzidas na 
unidade de pré-fabricação. 

12. Empregar técnicas de fácil 
assimilação, podendo ser 
executado por mão de 
obra não qualificada 

Como poderá ser observado 
no item 3.6.1, o processo de 
montagem dos componentes é 
bastante simples e não requer 
nenhuma especialização da 
mão de obra, exceto um 
treinamento técnico para a 
operação das máquinas. 

 

Quadro 12 - Análise da concepção inicial dos painéis portantes para vedação vertical  
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4.5.2 Aprimoramento da proposta 

Da avaliação da concepção inicial dos painéis portantes, pudemos inferir 

basicamente duas indicações: 

 Reduzir a largura do módulo básico, para diminuir o volume de madeira e 

reduzir o peso do componente; 

 Substituir a ligação com pregos entre as peças pela ligação por cavilhas de 

madeira, de modo a reduzir custos, utilizar materiais locais e de baixo 

consumo energético e também reduzir o peso do componente. 

Desse modo, uma nova proposta foi elaborada (figura 46), na qual os pregos 

foram substituídos por cavilhas de madeira e o módulo base foi reduzido de 

40cm para 30cm. Além de reduzir o peso do painel, o módulo de 30cm 

mostrou-se mais adequado ao projeto arquitetônico do protótipo. 

O capítulo 5 a seguir apresenta o processo de produção dos painéis laminados 

cavilhados, bem como a avaliação de seu desempenho estrutural, realizada por 

meio de ensaios exploratórios. 
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Figura 46 – Projeto do painel laminado cavilhado: Planta Baixa, Vista 1 e Vista 2 
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