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RESUMO
Nessa dissertação é avaliado o emprego da madeira como uma alternativa para a redução
do impacto negativo das construções de edificações em locais de clima quente e úmido. O
objetivo é elaborar e aplicar um método de avaliação multicritério para analisar as
vantagens e desvantagens de sistemas construtivos de madeira de baixo impacto
ambiental, no sentido de subsidiar futuras decisões arquitetônicas. Foram selecionados
quatro estudos de caso, sendo três estudos de edifícios construídos e uma edificação em
processo de construção. Os casos foram escolhidos considerando o recorte da pesquisa, a
disponibilidade dos projetistas para comentar suas obras, por meio de entrevistas, e a
possibilidade de recuperar ou acompanhar informações dos projetos desde a fase de
programação arquitetônica. Para analisar os estudos de caso, foram selecionados critérios
de avaliação baseados na revisão bibliográfica. Essas características possibilitaram
identificar os obstáculos no uso de sistemas construtivos em madeira, avaliar as decisões
projetuais no desenvolvimento das construções e embasar as alternativas viáveis, tanto
técnica quanto economicamente. Os resultados confirmam a viabilidade de edificações em
madeira no clima quente e úmido e diretrizes são identificadas com base nos aspectos que
podem comprometer essa viabilidade, como preço da estrutura, qualidade da madeira
(certificada,

madeira

plantada

ou

madeira

nativa),

condições

de

transporte

(documentações necessárias, valores e tempo), o impacto ambiental e da relação de
custo/benefício.

Palavras-chave: arquitetura em madeira, pré-fabricação em madeira, projeto de
arquitetura em madeira, viabilidade, clima quente e úmido.

ABSTRACT
In this master thesis, wood is assessed as an alternative to reduce the negative impact of
the construction of buildings in hot and humid climate. A multi criteria method is
developed to assess the potentials and restrictions of wood systems, in order to support
architectural design decisions. The research is based on four case studies, including three
buildings in use and one under construction. The case studies were selected considering
the research theme, designs availability to comment theirs projects during interviews, and
the availability of complementary data to recover design information since the
programming phase. To analyze case studies, evaluation criteria were selected from
bibliography review. These characteristics allowed identifying the obstacles in the wood
system application, evaluating the design decisions on the development of the
constructions and to support the most feasible alternative, both technically and
economically. The results confirm that wood buildings in warm and humid climate are
feasible, and recommendations are identified based on the most recurrent obstacles, such
as the cost of the structure, timber quality (certified, reforested or tropical), transport
issues (documentation, cost and time), environmental impact and cost/benefit relation.

Keywords: wooden architecture, prefabricated wood structures, wooden architecture
projects, feasibility, warm and humid climate
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INTRODUÇÃO
O uso de sistemas construtivos em madeira é uma das alternativas para
desenvolvimento de habitações de baixo impacto ambiental e as madeiras originadas de
plantios florestais têm sido a opção mais adequada para setor madeireiro, tendo em vista
o crescimento acelerado das espécies e a possibilidade de manejo das florestas. Isso
permite a perpetuação da produção da madeira, sem a decorrente degradação do
equilíbrio ambiental (ESPÍNDOLA, 2010).
No hemisfério norte (Estados Unidos, Canadá, Japão e Europa), a madeira destacase como material estrutural e construtivo com qualidades compatíveis com o concreto, o
aço e o alumínio. Esses locais (geralmente de clima frio) desenvolvem tecnologias
subsidiadas por incentivos governamentais, que consolidam o processo industrial,
assegurando a qualidade da matéria prima com um controle na plantação, o processo
industrial de usinagem, beneficiamento do material até o produto final; ou seja, da
habitação aos componentes construtivos, mobiliário e utensílios (BITTENCOURT, 1995;
MELLO, BITTENCOURT, 2009).
No âmbito nacional, historicamente, o uso da madeira na construção civil se deu no
oeste paulista, no norte do Paraná e na região Sul com a colonização inglesa, italiana,
alemã, japonesa e polonesa. Esse processo de colonização com grandes derrubadas de
matas e formação de núcleos urbanos, sítios e fazendas de café, iniciou-se
aproximadamente entre os séculos XIX e XX (LAROCA, 2002; MEIRELLES et al, 2007; ZANI,
2013). Ainda que o Brasil tenha um quadro favorável para o crescimento do setor
construtivo em madeira, este potencial nacional contrasta com a baixa participação das
edificações as quais utilizam esta matéria prima. Reconhece-se que é decorrência do
pouco entendimento das potencialidades do material por parte dos projetistas, uma vez
que são necessários requisitos específicos. Atualmente, grande parte da construção civil
em madeira adota técnicas inadequadas e insustentáveis, fazendo com que essas
construções sejam associadas a baixa qualidade e a habitações provisórias (MELLO,
BITTENCOURT, 2009; ESPÍNDOLA, 2010).
O preconceito contra habitação em madeira tem origem nos tempos coloniais,
cujas técnicas construtivas, trazidas pelos portugueses, eram vinculadas aos trabalhos com
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pedras e tijolos. Nos EUA, onde o processo colonial foi diferente, quase 80% das casas são
de madeira mesclada com outros materiais. Talvez os problemas relacionados a
consolidação desses sistemas seja o custo do processo fabril de secagem, tratamento,
projeto, especificações e outros, aliados ao meio ambiente tropical, que acelera a
deterioração das madeiras, além de questões relacionadas à segurança contra incêndio
(BENEVENTE, 1995).
A madeira possui propriedades físicas e mecânicas que podem proporcionar
conforto térmico, baixo conteúdo de energia, reuso e reciclagem de habitações, se
devidamente projetada. Se pré-fabricada, também possibilita um maior controle da
qualidade das peças e gestão do processo e mão de obra. Além disso, permite
desenvolver, com qualidade, soluções criativas, inovadoras, robustas para projetos
arquitetônicos e estruturais (HERZOG, 2001; NEFF, NEUFERT, 2007; BRANCO et al, 2013)
No âmbito nacional, a maioria das pesquisas discutem a temática de madeira com o
enfoque voltado para engenharia civil, qualificando o material sob os aspectos técnicos e
caracterização das espécies. No olhar da arquitetura, as pesquisas destacam diretrizes para
as construções de habitações sociais em madeira ou abordam sistemas construtivos
específicos (PINTO, 2014). Dessa maneira, o tema desse trabalho enfoca o uso da madeira
como um redutor do impacto ambiental nas edificações do clima quente e úmido. A
principal motivação é a reintrodução da madeira como alternativa de sistema construtivo
para fomentar a sustentabilidade. O objetivo é desenvolver um método multicritério
aplicável a estudos de caso em madeira para elaborar das recomendações projetuais no
clima quente e úmido.
Logo, os objetivos específicos são:
1. Elaborar critérios de avaliação para analisar os estudos de caso;
2. Identificar os obstáculos no processo de viabilização dos sistemas em madeira;
3. Avaliar as decisões projetuais no desenvolvimento das construções;
4. Identificar os critérios técnico e economicamente viáveis, a partir da análise dos
estudos de caso;
5. Elaborar recomendações projetuais para as fases de programação arquitetônica,
processo projetual e execução e para o sistema construtivo em madeira eficiente.
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O trabalho está dividido em quatro capítulos e os apêndices. O primeiro capítulo
revisa a temática relativa construções de baixo impacto ambiental, vantagens da
arquitetura em madeira com um breve panorama dos sistemas construtivos,
características e propriedades técnicas da madeira. O segundo estrutura a abordagem
multicritério na forma de checklist, os procedimentos de aplicação do mesmo nos estudos
de caso, e o método para o levantamento dados no setor madeireiro de Natal e do Brasil.
O terceiro apresenta resultados das análises dos estudos de caso, após a aplicação do
método multicritério (checklist), do levantamento de dados das madeireiras e da discursão
dos resultados entre os multicritérios e os quatro estudos de caso. No quarto capítulo são
apresentadas as conclusões, limitações da pesquisa, sugestões para trabalhos futuros e as
recomendações projetuais para construir em madeira no clima quente e úmido,
considerando o olhar do projetista e as fases de programação arquitetônica, projeto e
execução.
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A fundamentação teórica articula três temas em subitens que conceituam
construções de baixo impacto ambiental com características da arquitetura em madeira e
as propriedades físicas da madeira. O primeiro subitem aborda as construções de baixo
impacto ambiental e discorre como os sistemas construtivos em madeira podem
responder aos aspectos de sustentabilidade, a partir da abordagem multicritério. Em
seguida, aborda-se os aspectos necessários para elaboração de projetos arquitetônicos em
madeira, a fim de identificar as variáveis projetuais e demonstrar como a edificação em
madeira está adaptada ao clima quente e úmido. Por último, apresenta-se as propriedades
físico-mecânicas que contribuem para o desempenho dos projetos em madeira.

1.1 CONSTRUÇÕES DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL
Considera-se uma edificação de baixo impacto ambiental a que utiliza parâmetros
de sustentabilidade agregados ao processo de concepção do projeto arquitetônico até a
execução. Os principais aspectos para a sustentabilidade na construção civil são: redução
dos gastos energéticos com enfoque nos aspectos técnicos da construção (materiais,
componentes, tecnologias construtivas, etc.); e sua relação com os critérios de
sustentabilidade social, econômica e cultural (BARBOSA E INO, 2001).
Esse subitem trata os parâmetros necessários para projetar uma edificação de
baixo impacto ambiental, iniciando pelos conceitos de sustentabilidade em “Dimensões da
sustentabilidade”, depois pelos quesitos para uma Obra sustentável; o porquê a madeira
pode ser uma alternativa para as habitações; como é possível atestar a qualidade da
madeira pelos selos de sustentabilidade em “Certificação em madeira”; e como
abordagem multicritério atua na análise do projeto arquitetônico.

1.1.1 Dimensões da sustentabilidade
O conceito de sustentabilidade elaborado por Ignacy Sachs (2007), fundamenta-se
na harmonização de oito perspectivas da sustentabilidade (dimensões da realidade): social,
cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política nacional e política
internacional. No Quadro 1 esses conceitos são explicados de forma geral.
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Quadro 1 - Conceitos de Sustentabilidade por Sachs
CONCEITOS
SOCIAL

CULTURAL

ECOLÓGICA

AMBIENTAL

TERRITORIAL /
ESPACIAL

ECONÔMICA

POLÍTICA (NACIONAL)

POLÍTICA
(INTERNACIONAL)

DESCRIÇÃO
Se refere ao alcance de um patamar razoável de homogeneidade
social, com distribuição de renda justa, emprego pleno e/ou autônomo
com qualidade de vida decente e igualdade no acesso aos recursos e
serviços sociais.
Referente a mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre
respeito à tradição e inovação), capacidade de autonomia para
elaboração de um projeto nacional integrado e autoconfiança,
combinada com abertura para o mundo.
Relacionada à preservação do potencial do capital natural na produção
de recursos renováveis, reduzir o volume de resíduos e de poluição,
por meio racionalidade dos recursos naturais (além da reciclagem);
intensificar a pesquisa para obtenção de tecnologias de baixo teor de
resíduos com economia de carbono e no uso de recursos para o
desenvolvimento urbano, rural e industrial; definir normas para uma
adequada proteção ambiental e à limitação do uso dos recursos não
renováveis.
Trata-se de respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos
ecossistemas naturais.
Refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação
das concentrações urbanas nas alocações do investimento público);
melhoria do ambiente urbano; superação das disparidades interregionais; e estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras
para áreas ecologicamente frágeis.
Relaciona o desenvolvimento econômico Inter setorial equilibrado,
com segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos
instrumentos de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa
científica e tecnológica e inserção soberana na economia
internacional.
Refere-se a democracia definindo em termos de apropriação universal
dos direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do Estado para
implementar o projeto nacional, em parceria com todos os
empreendedores e um nível razoável de coesão social.
Baseia-se na eficácia do sistema de prevenção de guerras, na garantia
da paz e na promoção da cooperação internacional, princípio da
igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade de
favorecimento do parceiro mais fraco),controle institucional efetivo da
aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e dos
recursos naturais, prevenção das mudanças globais negativas,
proteção da diversidade biológica (e cultural), gestão do patrimônio
global, como herança comum da humanidade, sistema efetivo de
cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação parcial
do caráter C da ciência e tecnologia, também como propriedade da
herança comum da humanidade.
Fonte: SACHS, 2007; SACHS, 2009.

Embasado nesses conceitos, destaca-se dois parâmetros como pilares da
sustentabilidade atual: a sustentabilidade ecológica e a ambiental. Ressalta-se a
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necessidade da preservação do potencial da natureza para a produção de recursos
renováveis, que há limitação no uso de recursos não renováveis e o respeito a capacidade
de autodepuração dos ecossistemas naturais (VEIGA, 2008). Outro recurso que também
auxilia é a tecnologia voltada para a economia de energia e de matérias primas (desde o
estágio de concepção a fabricação dos produtos), aperfeiçoa as técnicas tradicionais para
preservação do meio ambiente, aprimora os recursos renováveis respeitando as condições
de manejo das florestas, reduz o impacto no meio ambiente e contribui para a reciclagem
e reutilização dos recursos não renováveis (SACHS, 2007).
A fim de medir a sustentabilidade, os pesquisadores das universidade de Yale e
Columbia (EUA) formularam o “Indicador de Sustentabilidade”. Essa ferramenta é
composta por 68 variáveis referentes a 20 indicadores essenciais que medem o Índice de
Sustentabilidade Ambiental em 142 países. Esse índice envolve cinco dimensões: sistemas
ambientais, estresses, vulnerabilidade humana, capacidade social e institucional e
responsabilidade global. Eli Veiga (2008, p.175) os descreve, de forma sucinta:
O primeiro envolve quatro sistemas ambientais: ar, água, solo e
ecossistemas. O segundo considera o estresse algum tipo muito crítico de
poluição ou qualquer nível exorbitante de exploração de recurso natural.
No terceiro a situação nutricional e as doenças relacionas ao ambiente
entendidas como vulnerabilidade humanas. A quarta dimensão se refere
a existência da capacidade sócio institucional para lidar com os
problemas e deságios ambientais. E na quinta entram os esforços e
esquemas de cooperação internacional representativos da
responsabilidade global.

É possível, a partir do uso de indicadores compostos por diferentes critérios,
analisar um objeto e sintetizá-lo em um único resultado. Nesse trabalho, utiliza-se os
conceitos elencados por Sachs (2007) de sustentabilidade ambiental, ecológica e cultural
(sob a ótica da construção civil) para compor os critérios do método multicritério que
avalia os estudos de caso.

1.1.2 Obra sustentável
A construção com baixo impacto ambiental utiliza uma economia eficiente
combinada com a conservação dos recursos naturais e do meio ambiente, visando um
aumento na qualidade de vida. Além disso, necessita-se construir edificações que possam
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ter atitudes reparadoras no meio ambiente, integrando-as em todos os aspectos dos
sistemas ecológicos durante o ciclo de vida da edificação (MATEUS, 2004).
Nesse sentido, Márcio A. Araújo (2015), do Instituto para o Desenvolvimento da
Habitação Ecológica (IDHEA), indica que, para uma obra sustentável, é necessário seguir os
nove passos, listados no Quadro 2:
Quadro 2 – Resumo dos nove passos para ter uma obra sustentável

1

2
3
4
5

6

7

8
9

PASSO
Planejamento
do ciclo de vida
da edificação
Aproveitamento
dos
recursos
naturais
Eficiência
energética
Eficiência
na
gestão e uso da
água
Gestão dos
resíduos

ESTRATÉGIA
Deve ser econômica, ter longa vida útil e conter materiais com
potencial para, ao término de sua vida útil, ser reciclados ou
reutilizados.
Recursos como sol, umidade, vento, vegetação para promover conforto
e bem-estar dos ocupantes e integrar a habitação com o entorno, além
de economizar recursos como energia e água.
Preconizar o uso de energias renováveis e sistemas para redução no
consumo de energia e climatização do ambiente.
Economizar a água; tratá-la localmente e reciclá-la, além de aproveitar
recursos como a água da chuva.

Reduzir geração de resíduos e emissão de resíduos orgânicos;
incentivar a reciclagem.
Criar um ambiente interior saudável aos seres vivos; identificar
Qualidade do ar
poluentes internos a edificação (água, ar, temperatura, umidade,
e do ambiente
materiais); evitar ou controlar a entrada e atuação nociva sobre a
interior
saúde e bem-estar dos indivíduos.
Promover sensação de bem-estar físico e psíquico quanto a
Conforto termo temperatura e sonoridade, através de recursos naturais, elementos de
acústico
projeto, elementos de vedação, paisagismo, climatização e dispositivos
eletrônicos e artificiais de baixo impacto ambiental.
Racionalizar o uso de materiais de tradicionais e prevenir o uso de
Uso racional de
produtos cuja fabricação acarretam em problemas ao meio ambiente
Materiais
ou a saúde humana.
Uso de produtos Prever na obra uso máximo de produtos e tecnologias ambientalmente
e tecnologias
amigáveis.
Fonte: ARAÚJO (2015)

Araújo (2015) acrescenta que, para alcançar o máximo desses parâmetros,
necessita-se da autossuficiência na produção e manutenção da edificação; defende que a
capacidade de se manter deve atender as necessidades do edifício, gerando e reciclando
os recursos que irão compor a construção. Sendo assim, na escolha dos materiais deve-se
verificar alguns critérios, como ele explicita:
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Origem da matéria-prima, extração, processamento, gastos com energia
para transformação, emissão de poluentes, biocompatibilidade,
durabilidade, qualidade, dentre outros-, que permita classificá-los como
sustentáveis e elevar o padrão da obra, bem como melhorar a qualidade
de vida de seus usuários/habitantes e do próprio entorno. Essa seleção
também deve atender parâmetros de inserção, estando de acordo com a
geografia circundante, história, tipologias, ecossistema, condições
climáticas, resistência, responsabilidade social, dentre outras leituras do
ambiente de implantação da obra. (ARAÚJO, 2015 p.4)

A edificação deve ser como a segunda pele do morador, funcionando como um
ecossistema particular dos usuários. No entanto, não há uma receita pronta a ser seguida,
apenas o projeto deve considerar a interação entre o local de implantação, as relações
(ecológicas, sociais, econômicas, biológicas e humanas), o perfil do cliente e as
necessidades do projeto (ARAUJO, 2015).

1.1.3 Madeira como alternativa para as construções
As construções de baixo impacto ambiental são viabilizadas ao se introduzir
materiais alternativos de baixo consumo de energia no processo de produção e
manufatura, que possibilitem a reutilização ao longo do seu ciclo de vida. Nesse sentido, a
madeira deve ser reapresentada à sociedade atual como alternativa a esses materiais
tradicionalmente utilizados, tais quais metais, plásticos, aço e compostos de cimento. A
madeira também se mostra como uma escolha em potencial para a quebra da relação de
“uso - descarte”, de modo que reduza o impacto no meio ambiente (ZENID, 2009).
A madeira deveria ter destaque no cenário da construção nacional, como é dado
nos países do hemisfério norte, onde existe constante desenvolvimento nas pesquisas
sobre madeira e uma busca no aprimoramento da tecnologia para edificações. No Brasil,
atualmente, a madeira é mais utilizada para fins temporários, em fôrmas para estruturas
de concreto armado, andaimes e escoramentos; e, de forma definitiva, em coberturas,
postes, dormentes e estacas. Além disso, também é aplicada na fabricação de detalhes
construtivos da edificação como esquadrias, mobiliário, painéis/divisórias, lambris, forros e
pisos. Ressalta-se que esse uso secundário nas edificações é, muitas vezes, decorrente de
desinformação, preconceito dos usuários e dos construtores. De forma geral, os
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profissionais não empregam de forma eficiente e nem exploram a potencialidade do
material (MELLO, 2007).

1.1.4 Certificação em madeira
Utiliza-se a madeira na construção como alternativa de baixo impacto ambiental
aos outros materiais convencionais, por ser um material natural, renovável, reciclável e
capaz de armazenar dióxido de carbono. O Brasil, com grande extensão territorial, tem na
madeira um grande potencial na construção, graças às suas florestas localizadas do sul ao
norte do país (VALLE, 2011). As florestas reduzem os índices de CO2 no ambiente:
A árvore absorve água e sais minerais do solo e dióxido de carbono da
atmosfera, transformando esses materiais em um polímero básico para
formação de seus diferentes tecidos, liberando oxigênio como resíduo do
processo. Por esse motivo, diz-se que a árvore “sequestra” CO2 da
atmosfera e o armazena na forma de madeira até que esta sofra
deterioração natural ou queima, liberando o CO2 de volta à atmosfera.
Pesquisas apontam que aproximadamente metade do peso da árvore
seja constituído por carbono “sequestrado” (FPL, 2010; VOLZ, 2008 apud
PASSARELLI, 2013 p. 23).

Apesar da vasta dimensão das florestas do Brasil, a forma de extração e
comercialização dessas madeiras, por vezes, é ilegal. A certificação florestal se torna um
requisito necessário para comprovar a origem e o manejo florestal ao qual a madeira foi
submetida. No entanto, esse é um processo voluntário realizado por meio de organizações
independentes que verificam os cumprimentos das questões/exigências ambientais,
econômicas e sociais sob as leis nacionais vigentes e acordos internacionais. No mundo,
existem diversos selos que atestam a qualidade da madeira, dentre eles: Forest
Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest certification Schemes
(PEFC), Canadian Standard Association (CSA). O Brasil possui o selo do Programa Brasileiro
de Certificação Florestal (CERFLoR), sendo um dos selos mais empregados acompanhado
do selo FSC (ABRAF, 2013).
No Brasil, em 2012, aproximadamente 7,2 milhões de hectares de florestas foram
certificadas pelo Selo FSC e 1,3 milhão de hectares certificadas pelo Selo da CERFLoR,
representando 2,1% do total mundial. A área certificada no Brasil cresceu, entre 2011 e
2012, cerca de 37,1% (Figura 1), considerando empresas certificadas pelos dois selos em
questão (ABRAF, 2013).
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Figura 1 - Área certificada de florestas plantadas pelo FSC no Brasil em 2012

Fonte: FSC, 2012 apud ABRAF, 2013

O número pequeno de certificações (Figura 2) decorre da falta de incentivos
governamentais para adesão, difíceis padrões a serem cumpridos, elevados custos da
certificação, baixa conscientização, pouca exigência do mercado e número reduzido de
certificadoras (SOARES et al,2011; ZERBINI, 2014).
Figura 2 – Motivação para a certificação

Fonte: ZERBINI, 2014.

No entanto, as empresas que aderem possuem algumas vantagens, como melhor
imagem institucional, mais acesso a fontes de financiamento, a promoção do manejo
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sustentável, a mercados competitivos para produtos florestais madeireiros e nãomadeireiros e preços diferenciados (Figura 3) (SOARES et al.2011; ZERBINI, 2014). A
ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas) lançou uma campanha para
valorização da madeira certificada, denominada de “Madeira de Verdade”, que procura
valorizar as ações empreendedoras que trabalham com a madeira certificada. A garantia
para que o consumidor adquira um produto de qualidade com conceito de
sustentabilidade leva em conta critérios a que a madeira deve ser submetida (Quadro 3).
Figura 3 - Vantagens e desvantagens da certificação FSC

Fonte: ZERBINI, 2014.
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Quadro 3 – Critérios da campanha "Madeira de Verdade"
 Originalidade da madeira como elemento construtivo;
 Matéria prima de ciclo curto e renovável;
 Exploração sustentável dos recursos naturais baseados nos conceitos:
economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto;
 Reconhecimento pelo consumidor e especificadores das marcas associadas e
comprometidas com a valorização da originalidade e dos reais conceitos de
sustentabilidade;
 Estimular a valorização da madeira de verdade como material devidamente
sustentável e original;
 Recursos oriundo de fontes renováveis;
 Consumir um produto que não gera resíduos danosos ao meio ambiente;
 Produto oriundo de exploração conduzida e certificada.
Fonte: ABRAFATI, 2011

1.1.5 Abordagem multicritério
A abordagem multicritério tem sua origem na crítica à otimização. A otimização
busca uma solução que represente total satisfação a partir de um único critério; essa
abordagem investiga uma solução que melhor concilie múltiplos critérios de decisão.
Ressalta-se que toda a realidade humana é composta por múltiplos pontos de vista, que se
relacionam a distintos sistemas de valores. As diversas formas de enxergar a realidade se
traduzem em critérios durante um processo decisório que contribuem para questões
formais, técnicas e funcionais mais refinadas (SHARLIG, 1985 apud FONTENELLE, 2012). Ao
considerar múltiplos critérios é comum que cada critério aponte uma alternativa diferente
como a adequada. A abordagem multicritério se propõe a estabelecer um nível de
satisfação entre todas as variáveis envolvidas, buscando a solução que melhor concilie os
critérios e neutralize seus conflitos (MIRANDA e ALMEIDA, 2004; FONTENELLE, 2012;
INTERNATIONAL, 2016).
Há outros termos para designar o método multicritério. Alguns pesquisadores
preferem o uso da expressão “apoio multicritério à decisão” (AMD). Embora seja um
neologismo, MCDA (Multiple Criteria Decision Aid) e MCDM (Multiple Criteria Decision
Making) também podem ser entendidos como sinônimos. Há, ainda duas escolas
recorrentes: 1) a Francesa enfatiza a família ELECTRE (Elimination And Choice Translating
Algorithm) composta pelos métodos ELECTRE I, II, III, IV, IS e TRI; e 2) a Americana destaca
os métodos AHP (Analytic Hierarchy Process) e MAUT (Multi-Attribute Utility Theory). E há
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o método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation
Technique) que possui classificação diferente, apesar de ter sido proposto por europeus.
Conceitualmente, situa-se na linha de pensamento estadunidense. A diferença é que essa
escola trabalha métodos baseados na função utilidade enquanto a escola europeia
métodos de subordinação e síntese. O que distingue um método de MCDM dos demais é a
maneira com que os componentes da matriz de decisão são obtidos e processados.
Esses métodos melhoram a transparência do processo de decisão e facilitam o
consenso geral em um grupo multidisciplinar na tomada de decisão. Com o uso da análise
multicritérios, não é necessário que todos concordem com a importância dos critérios ou
classificação das alternativas. Constrói-se apenas uma solução suficiente para ser aceita
como base de discussão por todos os envolvidos no processo (MIRANDA e ALMEIDA, 2004;
SALOMON, 2010; AMARAL, 2003 apud VILAS BOAS, 2016).
Os selos de certificação ambiental consideram uma listagem de critérios para
indicar o nível de sustentabilidade da madeira, de forma que, ao alcançar um determinado
número de itens, essa madeireira terá a classificação ruim, regular, boa ou ótima. O item
1.1.1 (Dimensões da sustentabilidade) aborda como esse processo ocorre nos “Índices de
sustentabilidade”. Esses métodos podem ser utilizados na certificação dos edifícios quanto
a sua qualidade energético-ambiental e destacam-se: o norte-americano LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design), o inglês BREEAM (Building Reserch Establishment), o
japonês CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency), o
francês HQE (Haute Qualité Environnementale) e o correspondente brasileiro AQUA (Alta
Qualidade Ambiental). Em outras áreas, também são aplicados na escolha entre as diversas
opções industriais para resolução da poluição química, na avaliação de alternativas
energéticas públicas para resolver as demandas de eletricidade em diversos países ou na
melhor localização para instalação de uma usina. Dessa forma, aplica-se esse tipo de
método quando as variáveis do problema não podem ser descontextualizadas (SHARLIG,
1985 apud CASTRO, 2005).
Os métodos de abordagem multicritério apresentam quatro etapas básicas que
devem ser seguidas para uma completa análise do problema:
1. Escolha dos parâmetros de projeto e definição das alternativas a serem
testadas;
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2. Definição dos critérios de avaliação das soluções e determinação de sua
importância relativa (pesos/valores);
3. Análises dos critérios: avaliação de desempenho das soluções considerando cada
um dos critérios separadamente;
4. Aplicação de um método de abordagem multicritério para identificação da
solução.
Os três primeiros pontos são idênticos em quase todos os métodos e constituem a
inicialização ou preparação para a aplicação do método propriamente dito. A última etapa
apresenta algumas variações, dependendo de qual método for adotado. Ressalta-se que
não se deve considerar essa sucessão de etapas como rígida e linear. É comum que o
processo se dê de forma cíclica (com refinamento do método), em que constantemente se
retorna à etapa anterior ou se avança a uma etapa seguinte, para que sejam corrigidos
possíveis erros ou resolvidas algumas omissões. Entretanto, para aplicação da etapa 4, é
imprescindível que todos os parâmetros, restrições, critérios e análises estejam
consolidados para que se chegue a um resultado final (SCHARLIG, 1985 e VINCKE, 1989
apud FONTENELLE, 2012).

1.2 ARQUITETURA EM MADEIRA
A madeira possui características tectônicas que favorecem a elaboração do projeto
arquitetônico. Assim, esse subcapitulo demonstra como a madeira é compatível ao clima
quente e úmido, ao uso da modulação, aos procedimentos da racionalidade construtiva,
como a tectônica e a flexibilidade no projeto em madeira pode ser aplicada. Além disso,
exemplifica aplicação da madeira nas técnicas construtivas mais utilizadas.

1.2.1 Compatibilidade com o clima
A relação da madeira com os climas australianos e tropicais é destacada pelo
australiano Glenn Murcutt, prêmio Pritzker de 2002, no livro “Touch This Earth Lightly”
escrito por Drew (2001):
O sistema de madeira em um edifício se expande e contrai dentro de si
mesmo, o tempo todo, porque a madeira está em pedaços e é capaz de
se mover. Considero que isso é parte do clima; temos enormes gamas de
temperaturas ao longo de períodos curtos de tempo. Um edifício deve
responder a isso. Não podemos simplesmente construir da mesma forma
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que eles fazem na Europa. São necessárias coisas que são capazes de
mudar e mover-se, componentes que podem expandir, ela que são
realmente parte do nosso clima. Aqui não é a Europa (DREW, p. 93,
2001).

O clima da cidade de Natal/RN se assemelha aos climas australianos. A temperatura
externa é confortável termicamente na maior parte do ano e o desconforto é
predominantemente por excesso de calor, conforme representação gráfica (Figura 4) das
8.760 horas do ano de 2009 por meio do programa Climate Consultant 6 (LIGGETT et al.,
2016). Consequentemente, as recomendações consistem em trazer o clima (externo) para
o interior da edificação porque é confortável, proteger o ambiente do aquecimento e
promover o movimento de ar para aumentar a sensação de perda de calor nos períodos
em que a temperatura é mais alta, desde que inferior à do corpo (BITTENCOURT et al,
2010).
Figura 4 – Ocorrência de conforto térmico para Natal-RN, com ano climático de 2009.

Fonte: Programa Climate Consultant 6

As estratégias arquitetônicas estão consolidadas na arquitetura vernacular e foram
revisitadas no modernismo, à exemplo do “Roteiro para construir no Nordeste”, de autoria
de Armando de Holanda (1976). O autor destaca a importância de criar sombras, recuar
paredes, continuar os espaços, construir com materiais leves e utilizar a vegetação (Figura
5).
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Figura 5 – Croquis explicativos das estratégias projetuais de Holanda (1976)
Criar sombra

Recuar paredes

Espaços contínuos

Construir com pouco e sem muitos de materiais

Fonte: HOLANDA, 1976.
Nota: Reeditado pelo autora.

Similar conteúdo é apresentado na forma da norma NBR 15.220 (ABNT, 2005) que
classifica o clima quente e úmido como Zona Bioclimática 8 (ZB8), e recomenda o uso de
grandes janelas sombreadas e baixa massa térmica (Figura 6). A NBR 15.575 (ABNT, 2013)
também segue essas recomendações e destaca o uso de cores claras. O regulamento de
etiquetagem do nível de eficiência energética de edificações é mais detalhado (COMITÊ et
al, 2011) porque considera vários aspectos projetuais que convergem para o
reconhecimento da eficácias das estratégias bioclimáticas consolidadas (FERNANDES,
2014).
Figura 6 – Zona Bioclimática 8

Fonte: NBR 15.220-3, 2005.
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O Quadro 4 relaciona os locais de aplicação na edificação (aberturas, paredes,
coberturas e orientação da edificação) com as estratégias mais pertinentes para o clima
quente e úmido e descritas em: NBR 15.220 (2005); Holanda (1976); AGO (2003) e Oscar
Corbellas e Simos Yannas (2009).
Quadro 4 – Estratégias para construções no clima quente e úmido.
PARÂMETRO
Paredes

Aberturas

Coberturas

ESTRATÉGIA







Baixa massa térmica
Sombreadas, utilizando barreiras físicas (beirais ou brises) ou vegetação
Espaços contínuos com poucas paredes
Elementos vazados
Grandes aberturas para ventilação cruzada
Esquadrias grandes e protegidas para maximizar a ventilação natural e a
iluminação natural
 Revestimentos claros no acabamento exterior para reflexão
 Isolamento térmico

Observar:
 Orientação da edificação (fachadas maiores orientadas para norte-sul)
 Implantação no terreno
 Forma do edifício (evitar aberturas em leste e oeste)
 Correta disposição das superfícies envidraçadas

Fontes: NBR 15.220, 2005; HOLANDA,1976; AGO,2003; E CORBELLAS e YANNAS,2009.

Nesse sentido, diversas culturas situadas em lugares com clima tropical e com
disponibilidade de madeira demonstram arquitetura exemplar. Observam-se nas casas em
palafita que a edificação é suspensa para que haja ventilação e remoção de umidade na
madeira (Figura 7). Na arquitetura australiana (Figura 8), o uso de varandas assemelha-se
ao uso de alpendres das casas nordestinas (Figura 9), assim como as grandes aberturas e
conexão da natureza da arquitetura oriental (Figura 10) e a aplicação de beirais e no uso
milenar da madeira nos antigos templos japoneses (Figura 11).
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Figura 7 - Arquitetura em palafitas em
Pantai ora, Maluku, Indonésia

Fonte: Disponível em: < ilmitour.com>.
Acesso em: 25 jun. de 2016

Figura 8 – Arquitetura australiana com varandas
e beirais, elaboradas por Glenn Murcutt –
Murcutt Guest Studio

Fonte: FROMONOT, 2005

Figura 9 – Alpendre das casas nordestinas - Fazenda Penedo/RN

Fonte: BORGES, 2015

Figura 10 – Arquitetura oriental com
grandes aberturas e conexão com a
natureza.

Fonte: Disponível em:
<arquitecturadecasas.info/>. Acesso em: 25 jun.
de 2016.

Figura 11 – Templo Tōdai-ji – Japão. Edificação
milenar em madeira que utiliza beirais como
elemento de proteção

Fonte: Disponível em: <bagagemdevida.com.br/>
Acesso em: 25 jun. de 2016.
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A baixa inércia térmica da envoltória leve reduz o armazenamento de calor durante
o dia e resfria rapidamente ao anoitecer, a exemplo de paredes (Figura 12). Os grandes
vãos e balanços em madeira favorecem os espaços livres para ventilar (diminuem o uso de
materiais para sustentação da edificação) e os beiras amplos para sombrear as paredes e
aberturas (Figura 13 e Figura 14). Estão presentes, respectivamente, na arquitetura de
galpões, espaços desportivos e salões de eventos e nos bangalôs, casas de praia e na
arquitetura contemporânea tropical. O uso de elementos vazados ou transparentes,
contribuem para a permeabilidade da ventilação e como elementos de sombreamento da
edificação (Figura 15) estão presentes na arquitetura com o nome de cobogó e muxarabi.
Figura 12 – Exemplo de elemento leve da
envoltória: CASA MM – Studio MK27

Figura 13 – Grandes vãos em madeira no
Shopping Iguatemi de Fortaleza – Carpinteria.

Fonte: Disponível em:
<studiomk27.com.br/p/casa-mm/>. Acesso em: 15
jun. de 2016.

Fonte: Disponível em: <carpinteria.com.br> Acesso em:
15 jun. de 2016.

Figura 14 – Aplicação de grandes beirais
em madeira: Iporanga 2 - Acayaba

Figura 15 – Exemplo de elementos vazados
em madeira: Casa da Bahia - Studio MK27

Fonte:
Disponível
em: Fonte: Disponível em: <studiomk27.com.br>
<marcosacayaba.arq.br/> Acesso em: 14 jun. Acesso em: 14 jun. de 2016.
de 2016.
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O uso da estrutura para sustentação de telhados em madeira contribui para a
aplicação de cobertas leves, como metálicas, telhas termo acústicas ou painéis solares
(Figura 16).
Figura 16 – Aplicação de cobertas leves: Martin Hetzel Beach House – Troppo
Architects

Fonte: Disponível em: <troppo.com.au>. Acesso em: 14 jun. de 2016.

1.2.2 Coordenação modular
A adoção do sistema de coordenação modular aplicada ao projeto facilita a
execução da obra, a partir da racionalidade no processo de pré-fabricação das peças em
madeira e da simplificação das operações na construção. Fabrica-se apenas os
componentes que irão compor o projeto, garantindo a rapidez e a identificação das peças
na planta auxiliando o processo de montagem. A coordenação modular permite variações
dimensionais de acordo com uma medida múltipla e minimiza as incompatibilidades
construtivas entre elementos (CARVALHO e TAVARES, 2015). Em decorrência disso, há uma
otimização/aproveitamento no consumo de matérias primas, de energia para produção
desses elementos e de maior controle dos resíduos provenientes desses processos. isso
torna possível gerenciar o custo total do projeto e mensurar o tempo de conclusão
(ROSSO, 1976; GREVEN e BALDUF, 2007).
No Brasil, a NBR 15.873:2010 regula o uso da coordenação modular, fixando o
módulo básico de 100mm como medida para compatibilização de componentes na
construção civil. A partir disso, estimula-se a flexibilidade dos ambientes, nas composições
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formais e nos layouts das construções (CALDAS, 2014; SACHS, 2007). Como exemplo, a
empresa TecVerde de Curitiba/PR utiliza o Wood Frame em suas construções. Esse sistema
(abordado no capítulo 1.2.5 – Técnicas construtivas em madeira) utiliza painéis em
madeira com placas de gesso fazendo o fechamento interno e externo (Figura 17) o que
facilita a construção e o uso da modulação. A empresa destaca o uso desses parâmetros
como um diferencial para controle e predição do tempo de execução da obra e do custo.
Figura 17 – Composição dos painéis de Wood Frame da TecVerde

Fonte: Disponível em: <tecverde.com.br>. Acesso em: 4 jun. de 2015.

Dentro desse conceito, a empresa criou a linha “Live” que utiliza conceitos de
modulação e flexibilidade na fabricação das casas personalizadas. São disponibilizadas
quatro plantas arquitetônicas no nível térreo e três plantas no nível superior, que podem
ser combinadas gerando até doze tipos diferentes de casas. (Figura 18).
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Figura 18 – Personalização da edificação na TecVerde

Fonte: Disponível em: <tecverde.com.br>. Acesso em: 4 jun. de 2015.

O processo de customização da edificação é muito difundido nas empresas que
produzem casas pré-fabricadas. Frequentemente, o usuário pode personalizar a própria
casa virtualmente ao utilizar uma base de dados com sistemas de configuração de projetos
e tipos disponíveis (WEINSCHENCK, 2012). A customização em massa para edificações é
destaque na redução do consumo energético da rede ZEMCH (Zero Energy Mass Custom
Home ou customização na produção em massa de habitações com consumo mínimo de
energia) e incorpora conceitos de sustentabilidade social, econômica e ambiental.
Entende-se que a habitação é um sistema que deve acomodar as necessidades dinâmicas
dos indivíduos e da sociedade (NOGUCHI, 2015).

1.2.3 Racionalização construtiva
A fabricação de casas em madeira com elementos pré-fabricados é a alternativa
mais viável para construções de baixo consumo de energia. A racionalidade construtiva
aplica princípios de planejamento, organização e gestão, visando eliminar/reduzir a
casualidade nas decisões e imprevistos. Resulta-se na racional utilização de recursos, cujos
desperdícios são minimizados, e há um aumento da eficiência da produção e mão de obra.
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Para

isso,

o

desenvolvimento

do

projeto

de

madeira

no

nível

de

detalhamento/especificação requer controle dimensional e soluções que não dependam
da subjetividade dos construtores. Se alguma peça tiver dimensões alteradas ou
divergentes, necessita-se mudar o cronograma, desprender tempo para repor a peça e
aumentar o custo para transportá-la (ROSSO, 1976; ROSSO, 1980; BITTENCOURT, 1995;
GREVEN e BALDUF; 2007).
Diante dessa lógica construtiva, surgiu o termo Lean Construction (construção
enxuta) que sintetiza os princípios da “gestão da produção” com as características da
produção enxuta (lean). (ISATTO et al, 2000). Esse termo define-se:
Lean (enxuta) parte do princípio de que há desperdício em todos os
lugares em uma organização e ter a mentalidade enxuta é direcionar a
empresa para fazer cada vez mais com cada vez menos, e sempre com a
finalidade de oferecer aos clientes o que eles realmente desejam no
tempo que necessitarem, tornando as empresas mais flexíveis e capazes
de responder efetivamente às necessidades dos clientes e ainda
conseguir desenvolver, produzir e distribuir produtos com menos esforço
humano, espaço, recursos, tempo e despesas globais (MORAES e SAHB,
2004 apud MANO et al., 2012 p. 283).

Para aumentar a eficiência na produção do projeto arquitetônico em madeira,
necessita-se repensar o planejamento e as etapas de execução. Galinari e Ino (2004)
ilustraram o “método habitual” (Figura 19), e como deve ser o “método ideal” para a
elaboração do projeto. Esse mapeamento das atividades demonstra como a adoção de
algumas soluções construtivas pode influenciar no processo de racionalização da produção
do projeto.
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Figura 19 - “método habitual” de elaboração do projeto e “método
ideal”.

Fonte: GALINARI e INO,2004.

Na etapa A, geralmente, não há uma preocupação com o levantamento de dados
sobre a disponibilidade dos recursos locais, tornando o desenho arquitetônico
independente do contexto da produção local. Os princípios arquitetônicos e construtivos
utilizados no projeto (etapa B) possuem maior ou menor especialização/qualificação de
materiais, equipamentos, mão de obra e técnica construtiva durante a produção (etapa C).
Desse modo, há um maior desperdício, consumo de energia e produtividade ocasionados
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pelas etapas anteriores (etapa D) e, consequentemente, um aumento no custo da
edificação (etapa E), comprometendo o nível de racionalização da edificação. No segundo
método, o projetista busca no mercado o que tem disponível e elabora o projeto. Na etapa
1, há uma busca preliminar de informações sobre os recursos disponíveis para a produção
e as condições de viabilidade. Essa base de dados gera um estudo de viabilidade (etapa 2)
que compatibiliza a capacidade produtiva do local com os condicionantes físicos, sociais e
financeiros visando diminuir as perdas. Determina-se as características espaciais e
construtivas do projeto (3), objetivando diminuir a incidência de custos e aumentar a
racionalidade no processo da obra (4).

1.2.4 Tectônica e flexibilidade
Nos projetos em madeira, geralmente, os encaixes e painéis em madeira são
aparentes, tanto pela estética, partido arquitetônico como pela facilidade na manutenção
posterior. Elabora-se o projeto estrutural de madeira dissociado da envoltória da
edificação e mostra ao projetista como a estrutura de madeira influencia na envoltória,
cobertura e fechamentos (BITTENCOURT, 1995; AMARAL, 2009; e MELLO e BITTENCOURT,
2009)
A madeira, sendo um material de construção, possui uma expressividade
formal própria, a qual, por suas propriedades físicas e
possibilidades de construção, repercute de forma direta na obra
arquitetônica. A arte da carpintaria se desenvolve em torno de quatro
noções constitutivas, a representarem as principais possibilidades de
construção, tendo a madeira como material: (1) o quadro, com seu
preenchimento; (2) a trama ou treliça; (3) os apoios; e (4) a estrutura
(AMARAL, 2009 p.158).

Nos sistemas em madeira, a envoltória possui uma liberdade construtiva que torna
a fachada mais flexível. Além disso, pode rearranjar espacialmente os ambientes a partir da
remoção e redisposição dos painéis em madeira (BITTENCOURT, 1995; AMARAL, 2009)

1.2.5 Técnicas construtivas em madeira
As publicações sobre sistemas construtivos e arquitetura em madeira
frequentemente se atém aos manuais de fabricantes (MELLO, 2007). São abordados os
sistemas construtivos mais utilizados de madeira, dos mais rudimentares, e com menor
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grau de beneficiamento, até os mais especializados que utilizam a fabricação de peças com
cortes computadorizados.
O sistema de toras de madeira é uma das técnicas mais antigas de construção em
madeira empregada em algumas regiões do hemisfério norte. Esse sistema emprega a
madeira maciça na sua forma bruta horizontalmente que são empilhadas para compor
paredes portantes, otimizando a resistência estrutural e atuando como vedação. Essa
disposição confere à edificação uma alta inércia térmica – o que faz essa técnica ser
bastante difundida em regiões com clima de baixa temperaturas (Figura 20 e Figura 21).
Um dos pontos mais frágeis são as juntas e os encontros entre as toras empilhadas. Esses
encontros geram frestas que se constituem abrigos para insetos e fungos, assim como
permitem a passagem da ventilação indesejada. A partir desse sistema algumas melhorias
foram implementadas para melhorar a estanqueidade da edificação. Uma delas foi a
substituição de madeiras roliças por tábuas/pranchões e vigas de madeira maciça
retangular em que puderam ser feitas conexões mais elaboradas (Figura 22 e Figura 23)
(BITTENCOURT, 1995).
Figura 20 – Vista esquemática da parede de uma
casa em toras

Figura 21 – Imagem ilustrativa de uma casa em
toras

Fonte: MEIRELLES et al, 2008

Fonte: Disponível em: <carpinteria.com.br> Acesso em:
5 jan. de 2016
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Figura 22 – Vista esquemática da parede dupla
para edificação em pranchão

Figura 23- Exemplo de edificação pré-fabricada com
estrutura e vedação em pranchão

Fonte: MEIRELLES et al ,2008.

Outra técnica é o Heavy Timber frame, no qual a estrutura é independente do
revestimento exterior e os esforços principais, em geral, atuam na direção paralela às
fibras. Admite maiores aberturas, vãos e alturas de até seis andares (necessita-se combinar
com outros materiais, formando estruturas mistas). Consideram-se dois tipos diferentes: o
sistema porticado,“Post&Beam” e o sistema de entramado, “Timber Frame”. Todos têm
em comum a utilização em estruturas de grandes elementos de madeira com elevado peso
próprio (VAZ e FARIA, 2008).
O sistema de pilar-viga (post & beam) constitui um conjunto composto por peças
com grandes seções que permitem a execução de vãos superiores (Figura 24). Garante-se
a rigidez do pórtico por elementos diagonais, transversais ou estribos a estrutura; além de
cavilhas e cunhas. O revestimento, à exceção dos pavimentos, funciona como elementos
decorativos e de definição de espaços (VAZ e FARIA, 2008). O sistema entramado ou
“timber frame”, é formado por elementos portantes verticais, horizontais e diagonais,
criando uma estrutura estável no próprio plano (Figura 25). Os revestimentos são
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aplicados de duas formas: preenchendo os espaços vazios da estrutura com materiais
adequados (madeira, cerâmica), deixando a estrutura visível ou colocados de forma a
esconder os elementos estruturais, recorrendo, para isso, a compensados (TORRES, 2010).
Figura 24 – Estrutura “post & beam” ou
Pilar- viga

Figura 25 – “Timber Frame” ou Sistema
entramado

Fonte: CASAS ENXAIMEL,2016.

Outro sistema é o Light Timber Frame que divide-se em dois sistemas (Sistema
Platform e Sistema Ballon - Figura 26).
Figura 26 – Sistema Ballon e Plataform

Fonte: MEIRELLES et al 2012

Esses sistemas utilizam quadros em madeira com montantes e chapas de OSB
(Oriented Strand Board), gesso à cartonado ou compensado nas duas faces para vedação.
O Wood Frame utiliza painéis contraplacados que podem ser utilizados em pisos, paredes
ou telhados. Podem ser, ainda, combinados e/ou revestidos com isolantes termo acústicos
ou com materiais que protejam a edificação de intempéries ou de incêndios.
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Esses sistemas se apresentam como uma alternativa favorável a industrialização, a
padronização e a racionalização da construção. A partir disso, algumas vantagens podem
ser relacionadas, tais quais: o emprego racional da madeira plantada, a rapidez de
execução, a menor necessidade de espaço para a instalação do canteiro de obras, o peso
reduzido da estrutura e a consequente economia de fundações (Figura 27) (TORRES, 2010;
DIAS, SANTOS E SZÜCS, 2003 apud WEINSCHENCK, 2012).
Ao utilizar paredes portantes, as cargas verticais são distribuídas sobre o vigamento
horizontal nervurado. As uniões são feitas com pregos, parafusos e cavilhas e para isso
requer uma mão de obra mais especializada (NEFF E NEUFERT, 2007).
Figura 27 – Edificação em Wood Frame

Fonte: Disponível em: <http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacaoconstrucao/146/artigo299692-1.aspx>. Acesso em: 16 jun. 2016

Outra técnica em madeira derivado do processo de industrialização das peças é a
Madeira Lamina Colada (MLC). Neste caso, as peças em madeira são cortadas em lâminas
paralelas. E, posteriormente, coladas, o que lhes garante, entre outros, precisão
dimensional e controle das propriedades mecânicas. Nesse sistema, a vantagem é a
utilização de lâminas com pequena espessura, cujos defeitos que poderiam danificar a
estrutura estão dispersos ao sobrepor e colar as peças (Figura 28).
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Figura 28 - Disposição das Lâminas no MLC

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

A Madeira Laminada Colada é uma alternativa para edificações que necessitam de
grandes vãos (até aproximadamente 100 metros) e com o menor volume de material. Esse
produto é capaz de fazer estruturas orgânicas com qualquer eixo, tendo apenas a forma de
deslocamento como fator limitador para transporte das peças de madeira. A Figura 29
ilustra esquematicamente a cobertura orgânica do escritório Carpinteria/SP localizada no
Shopping em Fortaleza/CE construída no ano de 2014.
Figura 29 – Shopping Iguatemi Fortaleza com estrutura em MLC

Fonte: Disponível em: <carpinteria.com.br >. Acesso em: 4 jun. de 2015.

A partir da Madeira Laminada Colada, desenvolve-se a Madeira Laminada Colada
Cruzada (MLCC), CLT (Cross Laminated Timber) ou X-LAM. O CLT, apesar de ser derivado da
técnica da madeira laminada colada, possui duas importantes distinções, o sentido das
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lâminas, os quais são alternados e o fato de serem painéis. Nesse caso, as lâminas em
madeiras são coladas perpendicularmente uma sobre as outras, sempre em números
ímpares para que haja um eixo simétrico nos painéis (Figura 30).
Figura 30 - Disposição das lâminas no painel de CLT

Fonte: INO E PASSARELLI, 2012.

A vantagem desse sistema é a possibilidade da criação de peças de até 3m de
largura e 16,5m de comprimento, sendo um ponto positivo para o emprego em edifícios
em altura. A partir desses painéis, são formadas as estruturas de piso, parede, cobertura e
vedação externa da edificação (INO E PASSARELLI, 2012). As técnicas pré-fabricadas em
madeira utilizam:
O controle na precisão das peças, pois o erro pode comprometer todo o
conjunto. Embora exista um senso comum na simplicidade construtiva da
madeira, é indispensável a precisão para poder ter os encaixes sem
lacunas ou folgas. Por conseguinte, este rigor da obra em madeira,
impulsiona a um maior detalhamento e definição da exata execução
conforme o projeto de arquitetura, o que reflete no processo de
concepção projetual (MELLO E BITTENCOURT, 2009, p. 156).

Existem outros sistemas construtivos em madeira e variações das técnicas
explanadas postas em prática em todo mundo. Citou-se apenas os métodos mais
difundidos e de maior relevância no desenvolvimento da tecnologia arquitetônica em
madeira. No entanto, no Brasil, para que aconteça a difusão dessas técnicas, necessita-se
de investimento no setor madeireiro e na modernização da aparelhagem e beneficiamento
das lâminas em madeira.

1.3 Propriedades físicas da madeira
A utilização correta da madeira requer entendimento das propriedades técnicas, o
comportamento no projeto e os cuidados para garantir a durabilidade. Esse subitem
aborda as características de acordo com o ciclo de vida da madeira, da umidade, da
estabilidade dimensional e da durabilidade e manutenção.
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1.3.1 Ciclo de vida da madeira
Savalli (2013) contabilizou o valor da energia embutida no desperdício de materiais,
quantificando o valor gasto no transporte dos materiais até o descarte. Essa investigação
teve como referência a cidade de Natal/RN para todos os valores calculados e mapeia-se o
ciclo de vida dos insumos convencionalmente utilizados. Verifica-se que a maior energia
embutida é do cimento com 24,31%, seguido do grupo das cerâmicas com 16,28%, do aço
com 5,56% e as madeiras com o menor consumo de energia embutida com apenas 3,00%.
O baixo consumo da madeira decorre da pouca produção de energia (nos processos de
cultivo, extração, processamento e transporte) nas emissões de gás carbônico quando
comparados aos outros materiais empregados na construção civil.
Ainda nesse sentido, Laroca (2002), aborda que a energia solar necessária para a
fabricação da madeira e para o processo de usinagem são muito baixas em comparação
com os materiais tradicionais. A madeira serrada necessita, apenas, de 1MJ/Kg, enquanto a
fabricação do concreto (2MJ/Kg), do aço (33MJ /Kg) e do alumínio (145MJ/Kg), possuem
maior consumo energético em seu processamento. Outra vantagem da madeira é a
possibilidade de ser reutilizada e reciclada, com a possibilidade de vários usos, uma vez
que, após a demolição de uma casa em madeira, pode-se utilizar a madeira para fabricação
de outra edificação, de móveis ou outros componentes. Isso amortiza o consumo
energético para produção de material ao decorrer do tempo.
Também se ressalta que o uso de concreto causa assimetrias no meio ambiente,
pois a quantidade de recursos naturais necessários para a produção não é compatível com
a capacidade de auto regeneração dos recursos primários. É preferível enfatizar a seleção
dos materiais, à sua capacidade de reutilização e reciclagem em detrimento da energia
incorporada. Quanto mais vezes se utiliza um material, menor será o custo de energia. No
entanto, essa combinação de elementos dificulta no processo de separação dos resíduos e
na reciclagem, o que ao longo do tempo podem deixar de ser competitivos em uma
economia pautada pela sustentabilidade (MATEUS, 2004).

1.3.2 Teor de umidade
O ambiente pode alterar a umidade na madeira. Ao ser exposta em uma atmosfera
com pouca umidade, a madeira tende a perder água e no ambiente úmido está propensa a
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absorção de água. Essa variação influencia diretamente nas propriedades físicas e
mecânicas, na secagem e preservação, na durabilidade natural, trabalhabilidade e nos
acabamentos. O desempenho construtivo do material depende da quantidade de água
presente nas suas cavidades e no ambiente em que ela será utilizada (MELO, 2002).
Esse ponto de equilíbrio entre o teor de umidade da madeira e do ambiente
também varia em função da região em que a madeira se encontra, o que no Brasil
representa uma mudança considerável (BITTENCOURT, 1995). A NBR 7.1901 classifica os
níveis de umidade da madeira de acordo com a Umidade Relativa do Ambiente. A Tabela 1
demonstra quais são os valores possíveis para as propriedades de resistência e de rigidez
da madeira em função das condições ambientais onde estarão instaladas as estruturas.
Tabela 1 – Classes de umidade

Fonte: NBR 7.190, 1997

A umidade pode estar presente na madeira em duas formas: com a água livre e a
água de impregnação. A água livre se encontra no interior das células e a perda dá-se
naturalmente pelas próprias características da madeira em função da umidade do
ambiente. Essa perda acontece facilmente pela higroscopia e porosidade da madeira em
função da umidade do ambiente. A água de impregnação está contida nas paredes dos
vasos e nos raios internos da madeira e a eliminação da água é feita mediante a secagem
artificial. Além disso, a densidade da madeira também pode variar de acordo com cada
espécie, que influencia a densidade do tronco da árvore. Essa diferença se dá pela
diversidade dos tipos de células e proporções de vazios em relação ao tecido lenhoso.
Dessa forma, identifica-se a espécie e o comportamento higroscópico nas condições
climáticas da implantação do projeto (LAROCA, 2002).
1

NBR 7.190:1997 Projetos de Estrutura de Madeira.
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1.3.3 Estabilidade dimensional da madeira
A madeira pode ser um material anisotrópico. Ao perder umidade provoca
reduções dimensionais em três eixos (radial, tangencial e axial) o que altera as medidas das
peças no processo de secagem. Essa deformação varia de acordo com as espécies. Existem
aquelas que deformam menos por serem mais estáveis, sendo mais indicadas para
ambientes externos, e outras que deformam mais. No geral, as espécies folhosas (espécies
hardwood) se retraem mais que as coníferas (espécies softwood) (PFEIL,1989).
As tensões internas resultam na retração na madeira, causando empenamentos,
rachaduras e fendas de secagem que modificam as propriedades físicas-mecânicas das
peças e podem comprometer a estrutura (Figura 31). Para prevenir essas deformações,
necessita-se submeter a madeira a tratamento químico em suas fibras, processos de
secagem natural ou artificial (LAROCA, 2002).
Figura 31 - Defeitos de secagem da madeira
Fendas periféricas,

Abaulamento

Empenamento

Arqueamento

Fonte: LAROCA, 2002

1.3.4 Durabilidade e Manutenibilidade
Necessita-se de precaução com a qualidade da madeira, sendo ela suscetível as
condições do ambiente e a ação de agentes externos. Essas agentes podem ser bióticos e
abióticos e podem afetar as propriedades físico-mecânicas da madeira. Os agentes bióticos
são os seres vivos, como as bactérias e fungos que podem atacar a madeira verde e
facilitar a proliferação. Os fungos, cupins e brocas também podem provocar danos
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estéticos, na resistência e na densidade. As brocas marinhas podem causar danos a
madeira imersa na água salgada. Os agentes abióticos (agentes físicos e químicos)
promovem alterações na madeira, como por exemplo quando esta é exposta aos raios UV,
a abrasão mecânica ou a ação térmica (Quadro 5).
Quadro 5 – Classificação de agentes de deterioração da madeira e os danos causados

Fonte: IPT, Manual de Preservação, 1986 apud INO,1997.

Duas variáveis podem ser controladas para diminuir a ação dos agentes bióticos: a
umidade na madeira e a oferta de alimentos. Ou seja, deve-se manter a madeira sempre
em estado seco ou envenenando com aplicação de produtos fungicidas (SZÜCS, 1979;
INO, 1997). A vulnerabilidade da madeira também depende da camada do tronco em que
foi extraída, da espécie da madeira (algumas são mais resistentes), da taxa de umidade,
das dimensões das peças, da condutibilidade térmica e das condições ambientais. No
projeto em madeira, geralmente, as áreas mais suscetíveis à ação desses agentes são as
uniões dos materiais que compõem a edificação. De forma geral, é necessário analisar os
aspectos biológicos a fim de tomar decisões projetuais coerentes no nível de concepção,
fabricação, uso e manutenção da edificação. (BITTENCOURT, 1995; BENEVENTE, 1995)
Outro fator que influencia na degradação da madeira é a suscetibilidade a
combustão. Precisa-se analisar o tipo de estrutura, dimensão e tratamento da madeira
para se ter um bom desempenho sob a ação do fogo. A espessura da madeira também
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determina a velocidade de combustão. Peças mais robustas oxidam de forma mais lenta
devido à baixa condutividade ao calor, guardando o cerne da peça as propriedades
mecânicas inalteradas por um maior período de tempo. No entanto, as peças esbeltas e as
ligações metálicas requerem uma proteção maior contra a ação do fogo, seja por meio de
tratamentos químicos, pela escolha da espécie ou pela adoção de detalhes construtivos
que favoreçam as condições ambientais. Esses cuidados culminam em estruturas mais
duráveis e com menor ação de intempéries/agentes biológicos (SZÜCS, 1979; PFEIL, 1989).
Para preservar a madeira necessita-se submete-la a produtos:
Entre os preservativos mais eficazes e adequados ao uso, destacam-se os
que contém arsênico, cobre, cromo, boro e amoníaco. De modo geral, os
preservativos devem apresentar as seguintes características: boa toxidez,
oferecer boa proteção por longo tempo, ser econômico, não se
decompor, nem se alterar, não ser volátil, não corroer o ferro ou outros
metais, não ser inflamável, não alterar as características da madeira e
apresentar segurança para a manipulação (SZÜCS, 1979 apud BRASIL
2009, p.8).

1.3.5 Características para garantir a durabilidade da madeira no projeto
Mantêm-se a durabilidade das edificações em madeira a partir de múltiplas ações:
solucionar as questões no processo de concepção de projeto, tratamento preservativo da
edificação e manutenção do edifício. Também se faz necessário a precaução no manuseio
da madeira, os cuidados na execução e a fixação das peças. O Quadro 6 lista alguns
princípios básicos para utilização da madeira, baseados em projetos arquitetônicos de
países com tradição no sistema (INO, 1997).
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Quadro 6 - Princípios para utilização da madeira
1. A madeira deve estar sempre em condição ventilada, garantindo a possibilidade de perder a

umidade quando umedecida
2. A madeira deve ser utilizada sempre em condição seca e em equilíbrio com a umidade do ar
3. Toda e qualquer extremidade (topo) e saliências devem estar protegidas
4. Drenagem de águas pluviais, de maneira permitir o escoamento rápido das águas de chuva
5. Manter distância do solo, evitando a ascensão da umidade por capilaridade
6. Assegurar rápida drenagem de água líquida para evitar o acúmulo em juntas e rachaduras.
Fonte: INO, 1997.

Ainda no sentido de garantir a durabilidade da madeira, necessita-se ter algumas
precauções para garantir a racionalização e a concepção eficaz dos sistemas construtivos
em madeira (Quadro 7).
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Quadro 7 – Etapas que influenciam na racionalização e na concepção de sistemas
construtivos
1. Verificações sobre a disponibilidade de madeira:
 Localização de florestas de manejo existentes na região capazes de oferecer toras com
diâmetro apropriado para a produção de componentes da habitação;
 Distância(s) até o local da obra (em km);
 Potencial de aproveitamento para produção de unidades habitacionais (volume de madeira
disponível em m³)
2. Verificações sobre a disponibilidade de empresas do setor madeireiro:
 Quantidade de empresas existentes na região;
 Distância(s) até o local da obra (em km);
 Tipo e quantidade de equipamentos disponíveis em cada empresa;
 Estado de conservação dos equipamentos disponíveis;
 Classificação dos métodos e produtos químicos utilizados (somente para as empresas de
tratamento preservativo da madeira);
 Classificação das instalações destinadas ao armazenamento e/ou secagem da madeira;
 Capacidade de produção de cada empresa (m³/dia considerando perdas em %);
 Descrição dos produtos comercializados (custo, qualidade, espécie de madeira utilizada,
seções transversais, comprimentos e uso destinado);
 Quantidade de trabalhadores;
 Qualificação dos trabalhadores para as atividades da(s) empresa(s).
3. Verificações sobre a disponibilidade de mão de obra qualificada:
 Estimativa sobre a quantidade de trabalhadores disponíveis;
 Qualificação dos trabalhadores para as atividades de construção em madeira;
 Estimativa sobre o custo da mão de obra disponível.
4. Verificações sobre os materiais e componentes comercializados localmente:
 Quantidade de empresas existentes no local;
 Descrição dos produtos comercializados localmente (tipo, custo, qualidade, materiais,
dimensões, fabricantes e uso destinado) dos sistemas construtivos disponíveis;
 Capacidade de fornecimento das empresas consultadas.
5. Verificações no clima, cronograma, qualidade e manuseio:
 Analisar quais são as estações mais chuvosas e evitar o início da obra nessa época para não
comprometer o cronograma e expor excessivamente a madeira a intempéries.
 Planejar a entrega de peças, de maneira que coincidam com a fase de sua fixação na obra.
Assim, se reduz o tempo de armazenamento.
 Verificar a qualidade, especificação e quantidade de umidade da madeira entregue – se está de
acordo com o contratado para que não comprometa a edificação.
 Ter cuidado com o manuseio das peças (principalmente nas bordas e superfícies) para que não
comprometa o cronograma e o conjunto.
Fonte: GALINARI e INO (2004) e BENEVENTE (1995)

Na fase de concepção projetual, necessita-se conhecer os fatores geográficos
(localização, solo, topografia e vegetação existente) e os fatores climáticos (chuva,
insolação, temperatura, orientação do sol e dos ventos dominantes). Esses condicionantes
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devem influenciar na forma da envoltória e na orientação do edifício, bem como nas
decisões dos fechamentos externos, na implantação da edificação no solo e na definição
do espaço interno. Recomenda-se isolar a madeira do solo para prevenir o umedecimento
do material, realizar estudos para aproveitar a energia solar no condicionamento da
edificação (calefação ou condicionamento de ar), utilizar a vegetação a favor da edificação,
evitando camadas densas e limpar o terreno da implantação para que não haja matéria
orgânica que favoreça o desenvolvimento de insetos. Esses fatores podem comprometer a
condição de conforto e expor a estrutura a degradação das peças, o que pode culminar na
rápida deterioração e prejudicar desempenho final de toda a edificação (LAROCA, 2002;
BENEVENTE, 1995).
No projeto estrutural, necessita-se dimensionar as peças e os elementos, de acordo com o
uso da edificação, para que não desenvolva patologias na estrutura que comprometam a
segurança, tanto pelo esforço excessivo de alguns componentes, quanto pelas aberturas
das juntas. Garante-se a durabilidade da estrutura com a vedação das extremidades das
peças; uma vez que eles absorvam a umidade e ficam vulneráveis ao ataque de fungos e
insetos, esses locais podem ser fontes para o envelhecimento natural da madeira e pela
exposição excessiva à ação de intempéries. Previne-se o desenvolvimento dessas
patologias utilizando o sombreamento das áreas e a adoção de elementos metálicos nas
partes críticas, a fim de isola-la da ação bióticas e abióticas.
Deve-se utilizar estratégias para não acumular água na envoltória da edificação em
madeira, como, por exemplo: emprego de pingadeiras, utilização de fachadas duplas (para
diminuir a exposição da madeira a umidade), cuidados em evitar fendas, fissuras e boa
vedação e ventilação das juntas. A cobertura deve estar de acordo com o caimento da
telha escolhida, a qual deve garantir o rápido escoamento da água da chuva, o local da
caixa de água deve ser ventilado (para que não haja condensação sobre o sistema de forro)
e as instalações hidráulicas precisam estar bem seladas (LAROCA, 2002; BENEVENTE,
1995). Quadro 8 relaciona as medidas preventivas que devem observadas no projeto, a
partir das áreas críticas.
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Quadro 8 – Cuidado nos elementos estruturais da edificação em madeira
ÁREAS CRÍTICAS
MEDIDAS PREVENTIDAS
Elementos estruturais dos pisos Utilizar fundações de concreto tipo sapata corrida, com o piso
térreos das edificações
elevado do solo, provendo drenagem superficial ao redor da
edificação
Locais enclausurados, úmidos e Propiciar ventilação do espaço entre o barroteamento e o solo, com
mal arejados Ex: espaço entre a intoxicação do solo
barroteamento
Canalizações de água e esgoto Propiciar o acesso fácil a rede de água esgoto. Não deixar a madeira
fixado na madeira
em contato com a umidade, colocando uma interface de material
impermeável
Batentes de portas e janelas em Impermeabilização, emprego de espécies mais resistentes e
contato com paredes úmidas
proteção de pintura a óleo
Tacos, assoalhos, assentados Impermeabilização do contra piso em argamassa e a utilização de
sobre pisos em que a água do sarrafos de fixação com pintura impermeável, deixar espaços entre
solo
tenha
acesso
por a última tábua do assoalho e a parede
capilaridade
Peças de madeira em áreas Receber revestimentos impermeáveis, tinta esmalte, tinta óleo,
úmidas como cozinha, banheiros tomando-se cuidado nas extremidades das peças
Lambris externos
Distanciamento mínimo recomendado entre o solo, 30cm; quando
se trata de dois pisos a transição dos lambris externos verticais
devem receber proteção metálica fazendo o papel de pingadeira.
Emenda de topo dos lambris devem sempre deixar espaço na sua
junta.
Elementos
estruturais
em Tratamento por processo de impregnação pressurizada, garantindo
contato direto com o solo ou uma retenção de ingredientes ativos de 9,5kg/m3. Sugere-se que o
embutido em concreto
concreto não seja impermeabilizado, pois normalmente na sua
interface surgem frestas que permitirão infiltrações de águas de
chuva. É importante garantir a drenagem do concreto. A melhor
solução é utilizar dispositivo metálico deixando a extremidade do
pilar ventilado
Peças de telhados, próximas a Devem receber atenção especial no seu detalhamento e as peças
rufos, calhas e telhas.
que ficarão em contato direto com as telhas devem receber
tratamento químico, além de facilitar a substituição das mesmas
Os topos expostos das peças de Detalhes construtivos para proteger estas extremidades; corte em
madeira da cobertura (caibros, angulo reto das extremidades dos caibros, colocação de peças como
terças) absorvem umidade com testeira que evitam a exposição direta das extremidades, e ganha-se
maior facilidade
maior rigidez do beiral
Fendas, juntas e áreas ao redor Além do desenho, poderá fazer uso de borracha, espaçadores de
de conectores como parafusos, maneira não permitir a permanência de água
pregos, etc.
Soleira inferior do diafragma e os Necessitam de cuidados em relação à umidade do solo. Os usuários
topos inferiores dos montantes devem receber uma orientação sobre a prática de limpeza - interna
verticais
da edificação, não lavar o piso por exemplo. Caso o piso for
cerâmico, o rodapé deve ser do mesmo material cerâmico (10cm)
Fonte: INO, 1997.
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Por fim, deve-se ter cuidado ao fazer ligações entre os componentes nas
construções em madeira. Elas podem ser de três tipos: entre elementos, entre seus
elementos adjacentes e entre seus elementos e componentes. Para executar, necessita-se
escolher conectores que não comprometam a estrutura e que possam desempenhar a
função. O Quadro 9 mostra a descrição desses elementos, usualmente empregados,
relacionando o desempenho à durabilidade e à natureza do material de fixação
(BENEVENTE, 1995).
Quadro 9 – Métodos de ligações de peças de madeira e suas características
LIGAÇÕES

TIPOS
Coladas

CARACTERÍSTICAS E CUIDADOS ESPECIAIS
Recomenda-se a utilização de colas capazes de transmitir, sem
enfraquecimento com o tempo, os esforços para os quais a ligação é
concebida para qualquer que sejam as variações hidrotérmicas
previsíveis. Em ligações com função estrutural poderão ser utilizadas
colas com estabilidade físico-química comprovada, estáveis ao calor, à
a agua e outras forma de umidade e por microrganismo. As juntas
realizadas devem conservar indefinidamente sua resistência mecânica
superior à dos materiais ligados, mas mantendo a elasticidade para
acompanhar, sem ruptura, as variações dimensionais dos materiais.

Cavilhas

As fixações por meio das cavilhas devem ser preferidas por não
apresentarem as desvantagens de incompatibilização entre os
materiais e por não apresentarem problemas de oxidação como o aço.
Devem ser de madeira muito durável.
As peças deverão ser perfeitamente complementares, de tal maneira
que não subsistam quaisquer fendas ou cavidades quando as peças
são ligadas, evitando, assim, acumulo de água. Os planos das faces
exteriores das peças ligadas devem coincidir perfeitamente para
permitir o bom comportamento dos acabamentos. As junções do tipo
mata-junta, são bastantes insatisfatórias no quesito estanqueidade. As
junções do tipo macho e fêmea (no sentido vertical) são mais
eficientes quanto à estanqueidade, quando se forma um canal
adequada para escoamento da água.
São encontrados em diferentes tamanhos, cabeças, formas da ponta e
da haste, além de variar no tipo do metal ou liga empregada e no
tratamento de sua superfície. Esses últimos, são indicados para
condições especiais de exposição. No caso da madeira exposta as
intempéries, a recomendação é sempre da utilização de ligas
resistentes tanto à corrosão natural que o aço estará sujeito em
contato com a umidade, como a possível reação com extrativos
presentes na madeira promovendo quase sempre manchas escuras na
mesma. Outra solução é “embutir” as cabeças dos pregos, de maneira
que não fiquem expostos ao intemperismo, ou adotar soluções com
peças sobrepostas permitindo que a linha de fixação fique coberta.
Fonte: BENEVENTE, 1995.

Madeira/
Madeira
Macho/fêmea

Madeira/
Metal

Pregos, anéis,
parafusos; tarugos
metálicos
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2. MÉTODO DA PESQUISA
Utilizou-se o método dedutivo que investiga premissas, a partir da análise do geral
para o particular, com a “pesquisa aplicada” (abordada de forma qualitativa). Os
procedimentos metodológicos utilizados foram pesquisas em bibliografias (normas,
revistas, artigos científicos, dissertações e teses), análise de plantas (projetos
arquitetônicos e estruturais) e estudos de caso (quatro edificações em madeira). A coleta
de dados foi feita por entrevistas com projetistas das edificações; guiadas por um checklist
com multicritérios embasados no referencial desse trabalho.
O método e a abordagem multicritério foram estruturados a partir das quatro
etapas apresentadas no capítulo 1.1.5 - Abordagem multicritério. Iniciou-se a elaboração
do método a partir da revisão bibliográfica que relacionou os temas de construções de
baixo impacto ambiental, arquitetura em madeira e propriedades físicas da madeira.
Baseado nisso, foi realizada uma seleção preliminar dos critérios para compor a
abordagem multicritério, analisar os estudos de caso (etapa 1), e para testar a eficácia dos
critérios selecionados. Os critérios foram testados nos estudos de caso por meio de
entrevista com os projetistas. Após isso, foi estruturada a abordagem multicritério (etapa
2) e, simultaneamente, foi produzido um levantamento da disponibilidade da madeira em
Natal e no Brasil, a fim de compreender o mercado madeireiro. Depois da abordagem
multicritério ter sido estruturada e testada, foi reaplicada (etapa 3) nos quatro estudos de
caso (sendo três edificações construídas e em um caso foi acompanhada desde a
construção) e avaliado os resultados. Também, a partir da aplicação dos critérios foi feito
um refinamento do método multicritério e analisado os resultados dos estudos de caso
(item 4). Os resultados obtidos e o levantamento de dados das madeireiras serviram como
subsídio para elaborar recomendações projetuais para edificações de baixo impacto
ambiental no clima quente e úmido (Figura 32).
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Figura 32 – Fluxograma do método

Fonte: Elaborado pela autora, 2015

2.1 APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO
Os estudos de caso foram escolhidos segundo a disponibilidade dos dados e do
acesso aos projetistas. Desse modo, selecionou-se três edificações construídas (caso 1, 2,
3) e uma habitação que foi acompanhada desde a fase de programação arquitetônica
(caso 4). O Quadro 10 resume os dados principais dos estudos de caso e o Quadro 11
apresenta a síntese dos sistemas construtivos das edificações estudadas.

Quadro 10 - Resumo dos estudos de caso
CASO

IMAGEM

m²

PREÇO/m²
(aproximado)

O’ Norte Oficina de
Criação

225m²

R$617

Natal/RN

Modo
arquitetura

258m²

R$1.240

Casa de
visitas
(2015)

São Miguel
do
Gostoso/RN

Gostoso
Arquitetura

170m²

R$915

HabtØ
(2015)

Natal/RN

Edifício Eficiente

43m²

R$500*

NOME

LOCAL

PROJETISTA

01

Casa Derby
(2004)

Recife/PE

02

Casa Bellini
(2013)

03

04

Fonte: Elaborado pela autora
Nota: *Valor correspondente a estrutura e fundação da edificação

Quadro 11 – Sistema construtivos dos estudos de caso

CASO 01
Casa Derby
(2004)
CASO 02
Casa Bellini
(2013)
CASO 03
Casa de visitas
(2015)
CASO 04
HabtØ (2015)

ESPÉCIE DA
MADEIRA

SISTEMA
ESTRUTURAL

VEDAÇÃO

PISO

COBERTURA

Maçaranduba
e ipê

Pilar – Viga
desmontável

Assoalho em
maçaranduba

Tábuas em
maçaranduba

Telha termo
acústica

Pinus tratado
CA-C

Wood Frame

Alvenaria e
pinus

Porcelanato com
tom de cimento
queimado

Telha em PVC

Maçaranduba e
OSB

Pilar – viga

OSB

Piso drenante

Telha em PVC

Maçaranduba e
Jatobá

Pilar – viga

Painéis
móveis

Tábuas em
maçaranduba

Telha termo
acústica

Fonte: Elaborado pela autora
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Os casos construídos localizam-se em Recife/PE (caso 1), Natal/RN (caso 2), São
Miguel do Gostoso/RN (caso 3) e o projeto em desenvolvimento (caso 4) também se
localiza em Natal/RN (Figura 33).
Figura 33 – Localização dos estudos de caso.
A

B

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.
Nota: (a) Localização no Brasil (b) Recorte espacial da área do Nordeste. Caso 1- Recife, Caso 2 e 4
– Natal, Caso 3 – São Miguel do Gostoso

2.2 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS ESTUDOS DE CASOS
Os critérios foram baseados no referencial bibliográfico e nas questões pertinentes
levantadas em entrevistas realizadas no decorrer desse trabalho. Organizou-os de acordo
com cinco temas para facilitar a compreensão: a) propriedades da madeira; b) construções
de baixo impacto; c) aspectos projetuais do clima quente e úmido; d) custo; e e) tempo.
Esses temas frequentemente se sobrepõem e se relacionam, mas para facilitar o
processo de análise do estudo de caso foram divididos os critérios da seguinte forma: os
critérios de 1 a 5 abordam o tema de “propriedade da madeira” que está representado na
cor verde possui cinco critérios: adequação da madeira, durabilidade, corte da madeira,
madeira certifica nativa e madeira certificada plantada. Os critérios de 6 a 10 aborda o
tema de “aspectos projetuais” (ilustrado na cor azul) e a integração, o aproveitamento da
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luz natural e da ventilação natural, uso de materiais leves e reflexivos e sombreamento da
envoltória. Os critérios de 11 a 14 abordam as “construções de baixo impacto ambiental”
(na cor amarela) e possui os critérios de pré-fabricação, modulação, tectônica da
construção e deposição final dos resíduos. Os critérios de 15 a 19 abordam os parâmetros
relacionados ao custo e tempo (cor laranja) e relaciona esses temas os critérios do projeto
arquitetônico, projeto de fundações, projeto de estruturas, equipamentos e ferramentas,
mão de obra especializada e transporte estão entrelaçados (Figura 34).
Figura 34 – Disposição dos critérios nos temas

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

O critério 1, adequação da madeira na região, se refere à sustentabilidade cultural
dissertada por Sachs (2007) no qual deve haver correspondência entre a edificação
construída e a região de implantação, além da adequação da construção a mão de obra
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local. O critério 2, diretrizes para durabilidade da madeira, consiste nas características e
cuidados necessários com as peças em madeira e com a construção em si, tais quais: teor
de umidade e densidade, durabilidade, diretrizes para durabilidade de projetos e método
de fixação, aspectos necessários no processo construtivo em madeira. O critério 3, corte da
madeira, destaca o cuidado com a uniformidade dimensional nas peças de madeira para
atender o projeto estrutural, prever etapas de beneficiamento e ajustes, a fim de garantir
a conectividade com as outras peças do sistema. Os critérios de madeira certificada nativa
e madeira certificada plantada certificam a qualidade e a origem da madeira, para que
atendam a exigência dos selos ambientais e respondam aos diferentes conceitos de
sustentabilidade listado por Sachs (2007).
No tema “aspectos projetuais”, os critérios 6, 7, 8, 9 e 10 abordam a integração,
aproveitamento da luz natural, aproveitamento da ventilação natural, uso de materiais
reflexivos e claros, sombreamento da envoltória e aberturas envidraçadas foram embasados
nos condicionantes apresentados na NBR 15.220 (2005); Holanda (1976); AGO (2003);
Corbellas e Yannas (2009). O critério 6 se refere ao grau de interação entre a edificação e o
usuário e entre a edificação e o entorno; identificando se a implantação do edifício está
em consonância com o contexto de inserção e se o usuário pode modificar a construção de
acordo com o tempo, como aborda Bittencourt (1995). Os critérios 7 e 8 quantificam como
os recursos de luz e ventilação natural podem ser facilmente empregados se implantados
em edificações em madeira, tais quais aberturas de grandes vãos (o que facilita o
fechamento com painéis móveis e reguláveis), utilização de envoltória flexível, protetores
solares móveis para sombreamento e regulagem da ventilação e iluminação (PFEIL, 1989;
AMARAL, 2009, LAMBERTS et al, 2004); o critério 9, identifica como o uso do material (com
foco na aplicação no piso e na envoltória) pode melhorar o desempenho da edificação.
Sabe-se que as construções no clima quente e úmido devem ter as paredes protegidas da
radiação direta do sol. O critério 10, verifica se a madeira aplicada na envoltória utiliza
protetores solares, beirais ou vegetação para abrigá-la da exposição ao sol, o mau uso
compromete a durabilidade do material e requer manutenções mais regulares.
Em “construções de baixo impacto ambiental”, a pré-fabricação (critério 11),
investiga a racionalidade construtiva na fabricação das peças, a redução dos componentes
e a simplificação das medidas, a fim de facilitar o processo de montagem da estrutura e
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otimizar o tempo e o custo geral da edificação. Esses conceitos são embasados por Trigo
(1978), Espíndola (2010), Greven e Balduf (2007), Isatto (2010) e Bittencourt (1995). O
critério da modulação investiga se, ao utilizar a madeira como elemento construtivo,
implantou-se medidas modulares nas peças e nos ambientes do sistema para agilizar o
processo de entendimento do projeto e a fixação/montagem das peças. O critério 13,
tectônica da construção, embasado pelos conceitos de Mello e Bittencourt (2009), Amaral
(2009) e Bittencourt (1995), destaca como positivo o uso dissociado entre a estrutura em
madeira e a vedação/acabamento que influencia na estética e no partido do projeto e a
possibilidade de identificar o comportamento dos encaixes da estrutura. Embasado pelos
conceitos de Mateus (2004) e Araújo (2015), o critério 14 de deposição final dos resíduos,
analisa a quantidade de resíduos produzidos na edificação em madeira e busca saber se
foram descartados ou puderam ser reutilizados com outra função na própria obra. Essa
avaliação multicritério é qualitativa e está sintetizada no Quadro 12.
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Quadro 12 – Checklist dos critérios

Construções de baixo
Aspectos projetuais
impacto

Propriedades da madeira

CRITÉRIOS
1.

Adequação da madeira na região

2.

Durabilidade da madeira

3.

Corte da madeira

4.

Madeira certificada nativa

5.

Madeira certificada plantada

6.

Integração

7.

Aproveitamento da luz natural
Aproveitamento da ventilação
natural

8.
9.

Uso de materiais leves e reflexivos

10. Sombreamento da envoltória
11. Pré-fabricação

Corresponde à integração entre o usuário, a
edificação e o entorno
Identifica o uso de grandes vãos, envoltórias flexíveis,
protetores solares como forma de facilitar a utilização
desses recursos
Identifica o uso de materiais leves e reflexivos na
envoltória e na cobertura da edificação
Identifica uso de protetores solares, beirais ou
vegetação como forma de proteger a madeira
Racionalidade construtiva, redução dos componentes
e simplificação das medidas da estrutura em madeira
Uso da modulação no projeto

13. Tectônica da construção

Uso da dissociação da estrutura em madeira da
envoltória e identificação dos encaixes da estrutura

14. Deposição final dos resíduos

Destinação dos resíduos gerados

16. Custo do projeto arquitetônico
17. Custo do projeto de estruturas
18. Custo da mão de obra especializada

Custo

Certificar a qualidade e a origem do uso de madeira e
o cadastro em selo de sustentabilidade ambiental

12. Modulação

15. Custo do projeto de fundações

19.
20.
21.

Tempo

FORMA DE AVALIAÇÃO
Identifica se a edificação está adequada à região de
implantação e se utiliza a mão de obra local
Umidade, densidade, dureza, agentes bióticos e
abióticos e estabilidade dimensional
Uniformidade dimensional, necessidade de haver
beneficiamento e garantir o encaixe das peças

22.
23.
24.

Quantificação do custo do projeto de fundações em
relação ao custo geral da edificação
Quantificação do custo do projeto arquitetônico em
relação ao custo geral da edificação
Quantificação do custo projeto de estruturas em
relação ao custo geral da edificação
Quantificação do custo da mão de obra em relação ao
custo geral da edificação
Quantificação do custo dos equipamentos e
ferramentas em relação ao custo geral da edificação

Custo dos equipamentos e
ferramentas
Tempo de proj. de fundação
Tempo de proj. arquitetônico
Quantificação do tempo de realização da atividade em
Tempo de proj. estrutural
relação a tempo geral da obra;
Tempo de transporte
Tempo para beneficiamento
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.
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Os critérios enumerados de 15 a 24 não estão explícitos na revisão bibliográfica,
mas foram identificados na aplicação da abordagem multicritério nos estudos de caso.
Além disso, foram observados no processo de desenvolvimento da edificação e em
entrevistas com os projetistas/construtores da área. Dessa forma, o subtema do custo é
formado por cinco variáveis que compõem o valor total da obra, tais quais o custo do
projeto de fundações, do projeto arquitetônico, do projeto de estruturas (valores
correspondentes a estrutura e conectores), da mão de obra especializada e dos
equipamentos e ferramentas. Cada um desses custos se relaciona com o preço global da
edificação, identificando para o projetista quais são as fases mais onerosas e a de menor
custo na edificação em madeira, a fim de facilitar o processo de construção e eliminar
etapas. O outro subtema é o tempo, composto por cinco variáveis. De forma geral, são
avaliados nesses critérios o tempo de duração desde a elaboração dos projetos até chegar
a obra. Os critérios que compõem são do tempo: de projeto de fundação (do envio até o
retorno do projeto); o de elaboração do projeto arquitetônico (do início do estudo
preliminar até o projeto executivo); do projeto estrutural (do envio do projeto
arquitetônico executivo até o retorno do projeto estrutural); o de transporte (avalia o
tempo gasto em que a estrutura e a envoltória chegaram ao local de beneficiamento ou na
obra); o para o beneficiamento (início e término o processo de usinagem das peças, teste
da estrutura, os conectores e a identificação das peças estruturais).

2.2.1 Avaliação qualitativa dos critérios
A análise qualitativa emprega o checklist como roteiro e em três fases do processo
construtivo: programação arquitetônica, projeto e execução da obra. A quantificação dos
valores de cada critério do checklist foi embasada nas entrevistas com os projetistas e nos
dados apresentados sobre o estudo de caso. A programação arquitetônica enumera os
condicionantes e anseios do cliente para a edificação, reconhecendo quais são
preferências geométricas, do material, plantas, tipologia da madeira, nível de interação
que o usuário quer ter na edificação e etc. A fase de projetação, é caracterizada pela
solução, na qual o arquiteto deve atender o programa, conciliando a realidade do mercado
local, custo e tempo de produção. Na terceira fase, a execução, mostra quais foram as
adaptações realizadas no processo construtivo, se o que foi projetado foi executado ou
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foram tomadas decisões no local da obra para solucionar algum problema que não foi
previsto nas primeiras fases do projeto. Por fim, é feita uma breve análise de como esses
critérios se modificaram nas etapas anteriores, se o que foi almejado foi projetado e
executado com êxito. O Quadro 13 mostra o que deve conter em cada uma das etapas.
Quadro 13 – Etapas de avaliação para a tomada de decisão.

1
2
3

FASES
DESCRIÇÃO
Programação Os aspectos que foram programados pelo cliente e devem ser projetado e
arquitetônica executado.
Projeto
Os elementos que foram projetados pelos projetistas.
Os aspectos que foram construídos na obra e, muitas vezes, não se encontra
Execução
no projeto ou no programa, mas foi a solução encontrada no local.
Fonte: Elaborado pela autora, 2015

Esses critérios são classificados em cinco níveis de intensidade: “INEXISTENTE”,
quando não foi pensado no critério; “NULO”, quando o critério não foi pensado naquela
fase do estudo de caso; “POUCO”, quando há alguma presença; “INTERMEDIÁRIO”,
quando a interação no critério é média; e “MUITO”, quando existe na totalidade (Tabela
2).
Tabela 2 – Níveis de intensidade para avaliação
Nível de intensidade
Inexistente
Nulo
Pouco
Intermediário
Muito

Pontuação
0
1
2
3

Fonte: Elaborado pela autora, 2015

2.2.2 Análise dos estudos de caso pelo checklist
A análise foi feita a partir da submissão do checklist (Quadro 14) aos estudos de
caso. O checklist é uma junção dos itens constantes no Quadro 12 e a forma de
classificação da Tabela 2. Os dados utilizados foram fornecidos pelos projetistas em
entrevistas. Dessa forma, foi possível compreender quais foram os entraves relativos ao
projeto e, portanto, quais modificações a edificação sofreu ao longo do processo de
execução. Em seguida, partiu-se para análise da aplicação de cada critério nas fases
arquitetônicas, estabelecendo qual fase foi feita a tomada de decisão e como isso
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repercutiu no projeto. Com essa análise, qualificou-se quais são os critérios de maior
relevância e quando deve ser tomada a decisão projetual para aplicá-los. Esse
mapeamento serve de apoio aos projetistas, uma vez que propicia agilidade na tomada de
decisões.
Quadro 14 – Modelo de checklist para avaliação dos critérios

Propriedades da
madeira

TEMAS

CRITÉRIOS

22.

Adequação da madeira na região
Durabilidade da madeira
Corte da madeira
Madeira certificada nativa
Madeira certificada plantada
Integração
Aproveitamento da luz natural
Aproveitamento da ventilação natural
Uso de materiais leves e reflexivos
Sombreamento da envoltória
Pré-fabricação
Modulação
Tectônica da construção
Deposição final dos resíduos
Custo do projeto de fundações
Custo do projeto arquitetônico
Custo do projeto de estruturas
Custo da mão de obra especializada
Custo dos equipamentos e
ferramentas
Tempo de proj. de fundação
Tempo de proj. arquitetônico
Tempo de proj. estrutural

23.

Tempo de transporte

24.

Tempo para beneficiamento

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aspectos
projetuais

7.
8.
9.
10.

Const. de
baixo
impacto

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Custo

18.
19.
20.

Tempo

21.

FASES
1 Programação
2
arquitetônica
Projeto

3
Execução

Fonte: Elaborado pela autora, 2015

O checklist gerou um gráfico de caráter qualitativo. A intensidade representada na
Figura 35 varia entre: inexistente (x), nulo (zero) pequeno (valor 1), intermediário (valor 2)
ou muito (valor 3). O gráfico apresenta cada variável relacionada a um eixo e cada eixo
possui uma escala variando de zero, no centro do gráfico, ao valor máximo que é três na
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extremidade oposta. Logo, quanto mais periférica a linha do critério, mais presente em
todas as fases na edificação (programação arquitetônica, projeto e execução) ele foi; e
quanto mais a linha estiver próxima ao centro, menos presente ou é nula foi a presença.

Figura 35 – Exemplo de gráfico radar para análise

Fonte: Elaborado pela autora, 2015

2.3 LEVANTAMENTO DA DISPONIBILIDADE MADEIREIRA
Elaborou-se uma pesquisa nas madeireiras de Natal e do Brasil para avaliar critérios
de disponibilidade de madeira, tempo de entrega e custo de envio das peças. Essa
pesquisa subsidiou a estruturação da abordagem multicritério e a elaboração das diretrizes
projetuais para Natal. Esse levantamento auxiliou nas decisões para a compra dos
elementos para o caso 04.
A pesquisa foi estruturada, inicialmente, para identificar a quantidade de
estabelecimentos que comercializam madeiras e produtos derivados da madeira em Natal.
No entanto, esse recorte foi ampliado e avaliou-se as madeireiras que trabalham com
madeiras certificadas no Brasil (a partir dos estabelecimentos cadastrados no FSC e
CerFlor) e as que poderiam enviar peças para Natal. O levantamento das madeireiras em
Natal (presente no item 3.5.1) comparou os valores obtidos em 2014 com os valores
obtidos por Medeiros e Asevedo em 2011 e por Costa em 2009. Para isso, elaborou-se um
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questionário e produziram-se gráficos comparativos para avaliar os resultados (Quadro
15).
Quadro 15 – Método para identificação das madeireiras em Natal

Fonte: Elaborado pela autora, 2015

As perguntas elaboradas para as entrevistas com os fornecedores foram feitas a
partir de compilação de questões realizadas em 2009 e em 2011, para comparar com os
dados levantadas em 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onde se localiza?
Quais são as espécies comercializadas no estabelecimento?
Qual a espécie de madeira é mais comercializada?
Sob qual forma de beneficiamento?
Qual a origem da madeira?
A madeira vendida é certificada?
O estabelecimento é certificado?

A pesquisa foi baseada na solicitação de orçamento para o projeto HabtØ e foram
feitas no nome do escritório Edifício Eficiente (do qual a autora participa como
colaboradora) para manter a pesquisa fiel ao processo comercial (Quadro 16) e aumentar
as chances de respostas.

71

Quadro 16 – Método para identificação das madeireiras no Brasil

Fonte: Elaborado pela autora, 2015

O projeto orçado trata-se de uma estrutura em madeira com 175 peças que
possuem diferentes tipos de seções e comprimentos, o que totaliza 7,04m³ de madeira. A
Figura 36 ilustra o modelo virtual da estrutura.
Figura 36 - Estrutura da HabtØ

Fonte: Acervo pessoal, 2014.
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Solicitou-se o orçamento para as madeireiras cadastradas nos selos mais utilizados
no Brasil: FSC, CerFlor e Selo Madeira Legal2. Esses selos atestam a qualidade da madeira
que atuam no ramo madeireiro e no ramo de celulose; como o foco dessa pesquisa é o
setor madeireiro, restringiu-se a esse nicho. As empresas cadastradas dividem-se em
estabelecimentos que atuam no seguimento da construção civil e no fornecimento da
matéria prima da indústria. Dentro desse recorte, investigou-se as empresas que fornecem
estruturas em madeira que pudessem orçar e enviar para as peças para Natal. O resultado
desse levantamento está presente no item 3.5.2 Madeireiras certificadas no Brasil.

2

O selo Madeira Legal é concedido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo a pessoas
jurídicas com sede ou filial no Estado de São Paulo, que comercializam produtos e subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira de forma responsável.
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3. RESULTADOS
Nesse capitulo, são apresentados os resultados da aplicação do checklist nos quatro
estudos de caso, com abordagem das características principais e classificação multicritério,
e são comparados os estudos de caso, a fim de gerar as diretrizes projetuais para viabilizar
construções em madeira na cidade de Natal. Os checklists gerados nesse capítulo estão
detalhados no APÊNDICE A - CHECKLIST DOS ESTUDOS DE CASO.

3.1 CASO 01 - CASA DERBY
O projeto da casa Derby localiza-se em Recife/PE e no bairro também chamado,
Derby. Atualmente, é residência do arquiteto Bruno Lima, sócio do escritório O’ Norte Oficina de Criação, responsável pela construção e pelo projeto de arquitetura.
A edificação foi construída em uma área de 360m², onde antes havia uma fazenda
com muita vegetação. O terreno da implantação é bastante visado pelo ramo imobiliário
que exerce pressão por lotes para verticalização. Decorrente dessa influência, o projeto
prevê uma construção desmontável, cujos componentes e estrutura possam ser
remontados, caso o lote seja vendido. Adotou-se um sistema construtivo flexível baseado
em peças pré-fabricadas com peças em madeira para estrutura e vedação (LARSEN e
MARTINS, 2011).
A edificação é dividida em três pavimentos. O andar térreo possui garagem, terraço
coberto, terraço descoberto, banheiro e área de serviços e hall. O primeiro pavimento
possui cozinha, sala de estar, sala de estudo e banheiro e no segundo pavimento dois
quartos, circulação e banheiro (Figura 37). Em entrevista à revista AU, Bruno Lima, explica:
Aqui, a madeira é estrutura, fechamento e revestimento. São três blocos:
o primeiro, de alvenaria, abriga as áreas molháveis como serviço,
sanitários e cozinha e fica no limite sudoeste do lote. O segundo,
suspenso, abriga as áreas privadas como as salas de estar, de estudo e os
quartos. A elevação do andar permitiu que, no térreo, nascessem
espaços cobertos de estacionamento e varanda. A divisão entre essas
duas funções é feita pelo volume da escada, que tem fechamento em
cobogó cerâmico e permite uma integração filtrada de iluminação e
ventilação naturais (LIMA, 2011, p.2).
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Figura 37 – Planta baixa Casa Derby
A

B

C

Fonte: CASA CONTEMPORANEA BRASILEIRA, 2015.
Nota: A – Planta baixa térreo; B – Planta baixa 1º pavimento; C - Planta baixa 2º pavimento.

A edificação possui diferentes níveis de interação. O pavimento térreo possui as
áreas sociais e de serviços (terraços, halls, área de serviços e um banheiro). No primeiro
pavimento há uma predominância de ambientes sociais e, no segundo pavimento, os
espaços íntimos: quartos e banheiro. A Figura 38 mostra imagens dos ambientes
interiores.
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Figura 38 – Imagens do interior da Casa Derby
A

B

C

D

E

F

Fonte: Imagens cedidas à autora pelo O’Norte
Nota: A– Sala de estar / Escada; B- Sala de estar; C- Cozinha; D – Quarto das Crianças. E- Quarto do Casal; G –
Vista interna da passarela para o BWC
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O projeto foi construído em duas fases: a primeira em 2004 e a segunda em 2008
(Figura 39). Na primeira fase, foram construídos 150m² entre jan./2003 e jan./2004, e
possuía, apenas, o andar térreo e o andar superior com quarto, sala e cozinha. A segunda
fase durou nove meses de construção (out/2007 a jun./2008), acrescentando um
pavimento e deslocando o banheiro para um volume separado (ligado por uma passarela)
resultando em 225m² (Figura 39).
Figura 39 – Evolução da Casa Derby
A

B

Fonte: Imagens cedidas à autora pelo O’Norte
Nota: Figura A - construção de 2004; B- Ampliação em 2008

Em 2004, construiu-se o pavimento térreo (com o bloco em alvenaria para área
molhada) e um andar superior com a estrutura em madeira (Figura 40). Iniciou-se pela
fundação em concreto e estrutura em vigas de madeira composta por seis colunas de
madeira que permeiam os dois níveis do piso. Cada piso é formado por duas vigas
longitudinais

que

apoiam

as

vigas

transversais

(vigas

primárias)

espaçadas

aproximadamente 70cm entre si (barrotes). Sobre essas transversais, está fixado o
assoalho de madeira. A vedação lateral foi executada com madeira de Maçaranduba
(Manilkara spp) fixada a montantes que interligam os dois níveis e repetem a modulação
das vigas transversais. Nos montantes verticais, são fixados os fechamentos em assoalho e
sendo alternados ripado de madeira, cujo o espaçamento formam-se brises. O projetista
destaca que, nesse sistema de pilar-viga, foram utilizadas cinco seções diferentes de
madeira, que se combinam e se sobrepõem para possibilitar a racionalização da
desmontagem da edificação (LARSEN e MARTINS, 2011).
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Figura 40 – Processo construtivo da primeira fase em 2004.

Fonte: Imagens cedidas à autora pelo O’Norte

Os pilares estruturais foram encaixados em sapatas de concreto por meio de
conectores metálicos (Figura 41).
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Figura 41 - Conectores dos pilares da Casa Derby

Fonte: Imagens cedidas à autora pelo O’Norte

Na segunda fase de construção, foi adicionado um pavimento à edificação existente
e construído um banheiro anexo com uma passarela em concreto. O banheiro possui
fechamento com materiais recicláveis e serve de apoio ao pavimento construído.
Figura 42 – Processo construtivo da segunda fase em 2008.

Fonte: Imagens cedidas à autora pelo O’Norte

O bloco representado na cor marrom abriga os quartos, sala, escritório e circulação
vertical no segundo e terceiro pavimento, sendo esse o ponto central da organização
(Figura 43). No térreo, existe um bloco retangular menor (em amarelo) apenas nesse
primeiro pavimento e abriga o hall social, de serviços e a circulação vertical. O volume em
verde foi adicionado a lateral sudoeste da edificação e ocupa os dois primeiros
pavimentos. Esse abriga a cozinha, dois banheiros e área de serviços e possui forma
prismática de base retangular com uma face curva. Em vermelho e azul são os apêndices
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instalados na fachada sudeste (fundos da edificação) para abrigar circulação, banheiro e
caixa d’água (CASA CONTEMPORANEA BRASILEIRA, 2015).
Figura 43 - Casa derby - Distribuição esquemática dos ambientes

Fonte: CASA CONTEMPORANEA BRASILEIRA,2015.

A escolha dos materiais buscou a redução do impacto no meio ambiente. Optou-se
pelo uso de telhas termo acústicas para propiciar o adequado conforto térmico e
resistência mecânica, visto que a cobertura também teria que absorver o impacto da
queda dos frutos. Na vedação do banheiro, foram utilizados painéis de chapas produzidas
com o reaproveitamento de embalagens de pasta de dente. Dessa maneira, tem-se o
seguinte quadro síntese (Quadro 17) das informações do Caso 01.
Quadro 17 – Quadro síntese das informações do caso 01
Sistema
construtivo

Caso Pilar-viga
01 desmontável

Madeira

Maçaranduba
e Ipê

Local

Ano

m²

2004

150m²

2008

225m²

PE

Programa
Pavimento
térreo (com
área molhada) e
andar superior.
Segundo
pavimento e
banheiro anexo.

Tempo de
execução
1 ano

9 meses

Fonte: Elaborado pela autora,2016.

3.1.1 Caso 01 | Propriedades da madeira da abordagem multicritério
A análise do caso 01 foi subsidiada pela entrevista (nos dias 08/04/11 e 18/09/15)
com os arquitetos do projeto Chico Rocha e Bruno Lima do escritório O’Norte - Oficina de
criação. Elaborou-se um projeto com uma modulação simples e de fácil encaixe com as
peças em madeira. No mercado de Recife, os arquitetos investigaram: quais espécies de
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madeira eram disponibilidade vendidas, dimensões, preço e o tipo de beneficiamento. A
partir dessas informações, seria (ou foi, dependendo de quem fala) possível elaborar o
projeto arquitetônico e quantificar o tempo necessário para o término da obra. Esse
método de elaboração de projeto do escritório O’Norte corrobora com a “método ideal”
abordado por Galinari e Ino (2004), no qual, ao buscar no mercado as informações sobre
as peças em madeira e depois conceber o projeto, diminui-se o consumo, o desperdício e
aumenta-se a produtividade.
Com isso, o critério 1 foi pensado desde a fase de programação arquitetônica, na
qual buscaram utilizar a madeira por dominarem a forma de projetar e possuírem mão de
obra para executar. Os critérios 2 e 3 foram inseridos na fase de concepção projetual e
investigou-se quais madeiras poderiam ser utilizadas no projeto e qual teria o
comportamento adequado ao longo do tempo. Nesse caso, foram aplicados Maçaranduba
e ipê. Encontrou-se uma madeireira que forneceu a madeira beneficiada, dessa maneira, a
classificação do critério 3 foi máxima (valor três). Os critérios 4 e 5 não foram avaliados
nesse estudo de caso, pois no mercado de Recife não possuía madeiras certificadas. O
Gráfico 1 relaciona os critérios referentes ao tema de “propriedades da madeira” com as
fases de programação arquitetônica, projeto e execução.

Os valores obtidos foram

mediantes a entrevista com os projetistas.
Gráfico 1 – Caso 01: Propriedades da madeira – critérios de 1 a 5
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1
2
3
4
5

Critérios
Programa Projeto
Adaptação da madeira a região
3
3
Durabilidade da madeira
3
3
Corte da madeira
3
3
Madeira certificada nativa
0
0
Madeira certificada ou plantada
0
0
Fonte: Elaborado pela autora, 2015

Execução
3
3
3
0
0

3.1.2 Caso 01 | Aspectos projetuais da abordagem multicritério
Os critérios de 6 a 10 que compõem “aspectos projetuais” alcançaram o nível
máximo de intensidade nas três fases de análise. A edificação foi totalmente integrada ao
terreno (critério 6) por se utilizar das árvores existentes para dispor os ambientes do
projeto e a implantação no lote (Figura 44). Como o terreno está localizado em um cul-desac, a entrada para o lote da edificação acompanha o desenho e o fluxo da rua criando um
espaço que não segrega do entorno existente.
Figura 44 – Integração com o ambiente

Fonte: Imagens cedidas à autora pelo O’Norte

O aproveitamento da luz natural e da ventilação natural (critérios 7 e 8) estão
presentes na envoltória da edificação, na qual para ter permeabilidade foram utilizados
brises, painéis e tabicões móveis (Figura 45).
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Figura 45 – Ventilação e Iluminação natural.
A

B

Fonte: CASA CONTEMPORANEA BRASILEIRA, 2015.
Nota: A - Esquema de ventilação; B- Brises móveis.

O critério 9 é contemplado pelo uso das telhas termo acústicas na cobertura, uso
de madeira na fachada e materiais recicláveis como fechamento do banheiro. O critério 10
justifica-se pelo uso de brises e painéis em madeira que protegem a fachada, além do
entorno com vegetações de grande porte e diversos prédios altos nos lotes vizinhos. O
Gráfico 2 resume os critérios com valores obtidos nas fases arquitetônicas formando uma
linha periférica que representa o valor máximo.

83

Gráfico 2 – Caso 01: Aspectos projetuais – critérios de 6 a 10

Critérios

Programa Projeto
6 Integração
3
3
7 Aproveitamento da luz natural
3
3
8 Aproveitamento da ventilação natural
3
3
9 Uso de materiais leves e reflexivos
3
3
10 Sombreamento da envoltória
3
3
Fonte: Elaborado pela autora, 2015

Execução
3
3
3
3
3

3.1.3 Caso 01 | Construções de baixo impacto ambiental da abordagem
multicritério
Nesse tema, avaliou-se os critérios 11, 12 e 13 que obtiveram o nível máximo de
intensidade nas fases de programação, projeto e execução. No processo projetual
comprova-se que a pré-fabricação e a modulação (5m por 5m) foram baseadas na
disponibilidade das peças do mercado. A tectônica (critério 13) está presente no conjunto
estético e estrutural da casa. Utiliza-se a dissociação entre a estrutura e a vedação,
harmonizando com outros elementos e compondo como partido da edificação. Além disso
está integrada aos condicionantes ambientais e locais da inserção, utilizando materiais
construtivos adequados a esse contexto. O critério 14 aborda a deposição final dos

84

resíduos. Na fase de programação arquitetônica, imaginou-se que não iria haver tanto
resíduo, assim a classificação inicialmente obteve valor máximo (3) e depois decresceu. Os
insumos gerados na construção derivaram dos ajustes das peças para as dimensões do
projeto. O Gráfico 3 compara os valores obtidos nas três fases arquitetônicas com os
critérios que representam esse tema.
Gráfico 3 – Caso 01: Construções de baixo impacto – critérios de 11 a 14

11
12
13
14

Critérios
Programa
Projeto
Pré-fabricação
3
3
Modulação
3
3
Tectônica da construção
3
3
Deposição final dos resíduos
3
2
Fonte: Elaborado pela autora, 2015

Execução
3
3
3
1

3.1.4 Caso 01 | Custo e tempo da abordagem multicritério
Nos temas de custo e tempo, não houve certeza sobre os valores, uma vez que a
edificação foi construída há aproximadamente dez anos atrás. No entanto, alguns aspectos
foram ressaltados pelos arquitetos na entrevista, inclusive que não houve custo para a
produção do projeto arquitetônico, dado que o arquiteto é também proprietário da casa.
Demorou-se cerca de três meses entre a concepção e o projeto arquitetônico final. O
tempo entre a compra do material e o transporte para o local foi cerca de um mês.
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Sobre os custos dos projetos de fundações e estrutural não foi possível comprovar os
valores. Ressalta-se que a edificação é apoiada sobre seis sapatas de 1m por 1m,
exemplificando a simplicidade das fundações e o reduzido custo. A construção utilizou a
mão de obra especializada para a montagem da edificação. Na relação aos custos, a mão
de obra dos carpinteiros apresentou custos seis vezes superior a gasto com os operários
responsáveis pela elevação das alvenaria. Em ambas as etapas de construção da casa (em
2004 e em 2008) a montagem em madeira ocorreu em um mês e duas semanas
amortizando o custo da mão de obra pela rapidez da construção.
A relação entre os custos das partes executadas em madeira foi equivalente a parte
executada em alvenaria somado com toda a instalação elétrica e hidráulica. Porém a parte
em alvenaria em ambas as fases foi construída em quatro meses e resultou em custos
maiores. Na primeira etapa (em 2004) os custos foram de aproximadamente US$15mil
dólares, convertendo esse valor para o Real (com base na cotação de 30/01/04 esse valor
é de R$44.100). Ao fazer a correção pelo IGPM3, esse valor, em 2015, seria de
aproximadamente R$92.500mil reais. Ao final da análise multicritério têm-se a aplicação
do checklist sintetizada no Quadro 18.
Quadro 18 - Casa Derby – Quadro síntese dos critérios
Sistema em pilar-viga
Madeira, telha termo acústica,
1 desmontável;
9 revestimento em material
Mão de obra de Recife
reciclável no banheiro
Maçaranduba e Ipê
Beiral, painéis em madeira e
2 comprados no mercado 10
árvores de grande porte
local
Madeira beneficiada
Projeto concebido a partir da
3
11
pela madeireira
disponibilidade do mercado
4
12 5m x 5m
--5
13 Tectônica aparente
Resíduos gerados pela
6 Integrada ao terreno
14
adaptação das peças
7
15 Sem dados
Brises, painéis, tabicões
Sem custos (o arquiteto é
8 móveis e vidros
16
proprietário)

17

18

Sem dados*¹

19
20
21 Um mês
22 Um mês e duas semanas
23

Um mês - Incluso no tempo de
24 produção do material

Obs: O custo geral da etapa de 2004, seria hoje R$617,00 por m² construídos em 6 meses (madeira e alvenaria).
Esse valor está incluso todo o custo da obra.
*¹Não puderam ser computados por falta de registro dos entrevistados no processo construtivo.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

3

Índice geral dos preços do mercado
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3.2 CASO 02 - CASA BELLINI
A casa Bellini foi projetada pelos arquitetos da Modo arquitetura + design de Porto
Alegre/RS para um casal com três filhos na cidade do Natal/RN. Localiza-se no condomínio
fechado na praia de Cotovelo/RN em um terreno de 360m² e possui três andares
distribuídos em: sala de estar/jantar, cozinha americana, cinco banheiros, quatro quartos
com closet, despensa, lavanderia, escritório, jardim interno e sala de yoga; resultando em
258m² de área construída (Figura 46).
A residência foi baseada em outro imóvel do casal em Fernando de Noronha/PE,
também projetada pelos mesmos arquitetos. Escolheu-se a madeira pela experiência do
proprietário com as características de montagem seca, rapidez, aspectos sensoriais e
sustentáveis. Em entrevista (nos dias 01/10/13 e 29/10/15), o proprietário Claudio Bellini
conta que a principal diretriz do projeto foi a utilização de madeira tratada e originada de
plantios florestais que não possuísse impregnação por metais pesados. Com isso, a
madeira utilizada possui tratamento em CA-C (Cobre Azoles), sendo a obra pioneira no
estado do Rio Grande do Norte. Sobre a edificação em Fernando de Noronha:
Na ilha, o conceito principal para projetar a edificação era a logística.
Devido à falta de acesso a matéria prima de alvenaria (areia e pedra) a
opção foi a madeira. A casa em madeira também em Wood Frame, no
entanto a madeira é tratada de forma tradicional com CCA (Arseniato de
Cobre Cromatado) (QUEBRANDO, 2014, p.72).
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Figura 46 – Plantas baixa da Casa Bellini
A

B

Fonte: Imagens cedidas à autora pelo proprietário.
Nota: A – Planta baixa do andar térreo; B- Planta baixa do primeiro andar

A edificação possui sistema estrutural misto com o uso de alvenaria, Wood Frame e
vigas em MLC (Madeira Laminada Colada) para sustentar a cobertura. Foram empregados
pilares duplos para sustentação das vigas (Figura 47c). Esse sistema possui montantes em
Pinus (Pinus Spp.) espaçados a cada 0,60cm e foram empregadas mantas hidrofugantes
entre o revestimento externo e a estrutura. A Figura 47 ilustra alguns espaços da
residência onde utiliza-se a madeira.

88

Figura 47 – Fotos da Casa Bellini
A

B

C

D

E

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Nota: A- Vista frontal; B – Sala de estar íntima; C- sustentação da parte em wood frame (2); DQuarto no andar superior (destaque para a viga em MLC); E – quarto (2) no andar superior (viga
em MLC).

Na edificação, a parte em alvenaria corresponde a área molhada e abrange grande
parte do andar térreo e a caixa d’água. A parte em madeira abriga o andar superior com os
quartos e a sala íntima. Os proprietários contam que a ideia inicial era ter apenas um
volume em alvenaria e a casa em madeira apoiada sobre ele. Na maquete esquemática
(Figura 48), a área mais escura da edificação representa a madeira e os elementos em
branco a alvenaria, conforme.
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Figura 48 – Maquete da Casa Bellini
A

B

C

D

Fonte: Imagens cedidas à autora pelo proprietário.
Nota: A – Vista frontal; B – Vista posterior; C – Vista aérea frontal; D – Vista aérea posterior.
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Quadro 19 – Quadro síntese das informações do caso 02
Sistema
const.

Caso
02

Wood
Frame

Madeira

Pinus
tratado
com CA-C

Local

Ano

m²

Programa

3 andares: sala de
estar/jantar, cozinha
americana,
5
RN
2013 258m² banheiros, 4 quartos,
despensa, lavanderia,
escritório,
jardim
interno e sala de yoga.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Tempo de
execução

1 ano

3.2.1 Caso 02 | Propriedades da madeira da abordagem multicritério
O critério 01 aborda a adequação da madeira na região. Na fase de programação
arquitetônica o proprietário buscou viabilizar a compra das madeiras e a contratação da
mão de obra em Natal, mas não foi possível porque o mercado não vendia madeira
plantada e não havia mão de obra qualificada para construir em madeira. Com isso, o
critério 1 na fase de programação arquitetônica, projeto e execução foi 1.
O critério 2 aborda a durabilidade da madeira e ressalta-se que a edificação foi
construída a poucos metros do mar. A proximidade com a maresia eleva o teor de
umidade da madeira, acelera o processo de corrosão nos componentes metálicos que
unem as peças de madeira e pode danificar todo o sistema estrutural. Necessitou-se
utilizar tratamento de CA-C no Pinus, fixar o revestimento interno das tábuas em madeira
(Figura 49) com pregos de poliuretano (Figura 50) e elevar a edificação com sapatas de
concreto para isolar os pilares de madeira do solo (Figura 51). O critério alcançou a
classificação máxima nas três fases arquitetônicas.
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Figura 49 – Fixação das peças de
Wood Frame

Figura 50 - Prego em
poliuretano

Figura 51 – Pilares em
madeira com sapata em
concreto

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

Os critérios 3 e 5, “corte da madeira” e “madeira certificada nativa ou plantada”,
justificam-se pelo uso das peças que compõem o sistema construtivo em Wood Frame
(Figura 52). Como umas das diretrizes era a utilização de madeira plantada certificada, o
proprietário trouxe madeira importada do Uruguai e a mão de obra especializada do Rio
Grande do Sul para viabilizar a construção. Esse material foi encomendado, beneficiado e
identificado o que facilitou a montagem do sistema. Os critérios atingiram a classificação 3
em todas as fases analisadas.
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Figura 52 – Construção em Wood Frame da casa Bellini

Fonte: Acervo pessoal

Como a madeira utilizada foi originada de plantios florestais e certificada, o critério
4 (madeira certificada nativa) foi inexistente no checklist desse estudo de caso. O Gráfico 4
representa os critérios e relaciona como eles se desenvolveram nas fases arquitetônicas.
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Gráfico 4 – Caso 02: Propriedades da madeira – critérios de 1 a 5

1
2
3
4
5

Critérios
Programa Projeto Execução
Adaptação da madeira a região
2
1
1
Durabilidade da madeira
3
3
3
Corte da madeira
3
3
3
Madeira certificada nativa
0
0
0
Madeira certificada plantada
3
3
3
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

3.2.2 Caso 02 | Aspectos projetuais da abordagem multicritério
No tema “aspectos projetuais”, o critério 6 que aborda a integração da residência
com o entorno obteve o valor de 2 (intermediário) em todas as fases. A edificação está
localizada em um condomínio fechado e não possui qualquer semelhança com as outras
edificações. No entanto, busca um diálogo com o entorno ao ser voltada para os fundos do
lote, onde existe uma pequena horta e um rio, além de ter sido projetada para
acompanhar o desnível do terreno.
Os critérios 7 e 8 estão presentes na fase de programação e projeto de forma
intermediária (valor 2), mas, na fase de execução, os critérios decresceram para “pouco”
(valor 1). As aberturas da edificação estão bem posicionadas, porém são pequenas e
poderiam aproveitar melhor o potencial da iluminação e ventilação natural da implantação
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(Figura 53). Os proprietários gostariam que a casa tivesse mais aberturas, mas ao tentar
instalar bandeirolas acima das esquadrias, o custo ficou muito elevado e ideia foi
descartada.
Figura 53 – Posicionamento das aberturas nas fachadas
A

B

C

D

Fonte: Imagens cedidas à autora pelo proprietário.
Nota: A – Fachada frontal; B – Fachada posterior; C- Fachada noroeste; D- Fachada Sudeste.

O “uso de materiais leves e reflexivos” estão presentes na utilização da madeira
como parte da envoltória (Figura 54), nas telhas em PVC na cor branca que compõem a
cobertura da edificação (Figura 55) e na parte em alvenaria também pintada na cor branca.
Além disso, empregou-se mantas hidrofugantes entre o forro e a telha e dentro do sistema
que compõe a parede (Figura 56). Desse modo, o critério 9 possui a classificação máxima
em todas as fases de análise.
O critério 10 aborda o sombreamento da envoltória, sendo que esse estudo de
caso não possui. A cobertura é ocultada por uma platibanda em todo o perímetro da

95

edificação e não existe beirais ou vegetação que a protejam. No entanto, os proprietários
começaram a plantar árvores ao redor da edificação para que, no futuro, haja mais
sombreamento. As paredes (ainda) estavam expostas a radiação direta do sol, resultando
em critério 10 com classificação 0 em todas as fases. O Gráfico 5 ilustra o resumo da
análise desse tema e relaciona com os valores obtidos nas três fases arquitetônicas.
Figura 54 –
Envoltória em
madeira

Figura 55 – Telhas de PVC

Figura 56 – Manta
hidrofugante

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

Gráfico 5 – Caso 02: Aspectos projetuais – critérios de 6 a 10
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Critérios

Programa Projeto Execução
6 Integração
2
2
2
7 Aproveitamento da luz natural
2
2
1
8 Aproveitamento da ventilação natural
2
2
1
9 Uso de materiais leves e reflexivos
3
3
3
10 Sombreamento da envoltória
0
0
0
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

3.2.3 Caso 02 | Construções de baixo impacto ambiental da abordagem
multicritério
O critério 11 (pré-fabricação) das peças está presente em todo o sistema
construtivo em madeira. A estrutura foi encomendada para ser montada com as peças
beneficiadas e numeradas (Figura 57). Mas, foi necessário fazer a pré-montagem e
pequenos ajustes pela equipe de carpinteiros e o critério obteve classificação 3 em todas
as fases de análise.
Figura 57 – Pré-Fabricação das peças

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

A abordagem da modulação (critério 12) nas análises dos estudos de caso foi
tratada em planta. Buscou-se relacionar as medidas dos ambientes com uma malha
modular comum. Não foi considerado a modulação impostas pelos montantes de Wood
Frame. Logo, verificou-se que os ambientes não possuem modulação; muitas vezes as
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paredes do andar térreo não correspondem as paredes do andar superior. E isso
inviabilizou a ideia inicial do proprietário de ter visores no corredor do andar superior, para
que pudessem observar o andar térreo. Foi atribuído ao critério 12 o valor de 0 em todas
as fases.
A tectônica dos encaixes e da envoltória da edificação é visível em todos os
ambientes com madeira. O uso do sistema de Wood frame identifica e separa de forma
aparente a estrutura da vedação da edificação (Figura 58). Logo, o critério 13 possui
classificação máxima em todas as fases arquitetônicas.
Figura 58 – Tectônica da edificação
A

B

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Nota: A- Corredor central da residencial; B- Encontro de vigas, pilares e coberturas na edificação.

Sobre a deposição final dos resíduos em madeira da edificação, os proprietários
contam que todas as “sobras” proveniente dos ajustes das peças foram transformadas em
móveis para a própria residência. Produziram-se mesas, estantes, bancos e foram
remodelados outros móveis (Figura 59) e o critério 14 obteve a classificação máxima em
todas as fases arquitetônicas.

98

Figura 59 – Produção de móveis com a madeira restante

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

O Gráfico 6 resume a classificação dos valores obtidos no tema que aborda as
construções de baixo impacto e relaciona-os com as três fases arquitetônicas.
Gráfico 6 – Caso 02: Construções de baixo impacto – critérios de 11 a 14
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11
12
13
14

Critérios
Programa Projeto
Pré-fabricação
3
3
Modulação
0
0
Tectônica da construção
3
3
Deposição final dos resíduos
3
3
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

Execução
3
0
3
3

3.2.4 Caso 02 | Custo e tempo da abordagem multicritério
Os temas de custo e tempo não foram comprovados com dados e sim declarações
durante entrevista. Os proprietários contam que a fundação consumiu grande volume de
ferragem e concreto. Isso foi necessário porque a edificação possui pé esquerdo de 3,60m
e grandes vãos livres, e está implantada em um terreno arenoso (dunas de areia). Segundo
o calculista, não foi possível utilizar uma fundação mais leve e com menor custo. Durante a
construção, trabalharam uma equipe de três pessoas (houve uma variação de até cinco
pessoas) e a construção durou um ano completo (de 14/01/13 até 15/01/14) sendo
construída, nesse tempo, a parte em alvenaria e em madeira (não houve dados suficientes
para dissociar o tempo de construção de cada parte). Para a montagem, não foram
empregados equipamentos mecânicos, somente a mão de obra qualificada (carpinteiros)
trazida do Rio Grande do Sul. Necessitou-se montar uma serraria para que os carpinteiros
pudessem trabalhar e após o término da obra.
A madeira comprada no Uruguai foi transportada para Natal, dentro de dois
containers (Figura 60). Um deles serviu como depósito para estocagem das ferramentas e
materiais e outro foi revestido termicamente para ser usado como escritório (do
proprietário) no processo de construção (Figura 61). Sobre o custo da parte em madeira,
mesmo sendo paga em dólar (na época US$1,00 correspondia a R$2,03) e com os
impostos do governo brasileiro, representou, apenas, cerca de 22,5% do montante gasto
no valor total da obra. Esse valor corrigido pelo IGPM e convertido para dez/2015 gira em
torno de R$108.845,50 do valor total da obra. Relacionando a metragem quadrada da
parte em madeira (87,80m²) e o valor pago (R$), estima-se o m² em aproximadamente R$
1.240,00/m².
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Figura 60 – Containers que trouxeram as peças
em madeira.

Figura 61 – Escritório dentro do
container

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

As instalações elétricas e hidráulicas são embutidas na parte em madeira (Figura
62) e aparentes na parte em alvenaria (Figura 63), o que facilitou a maleabilidade no layout
dos cômodos. Durante a construção, foi necessário unir as vigas em madeira a estrutura
em alvenaria. Foram projetados e encomendados conectores metálicos da cidade de
Recife (Figura 64).
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Figura 62 – Instalações embutidas

Figura 64 –
Conectores
metálicos

Figura 63 – Instalações
aparentes

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

O acompanhamento da obra foi decisivo para ter controle dos custos, desperdícios
e para conseguir superar os entraves. No entanto, isso só foi possível após os proprietários
se mudarem para uma casa ao lado da construção, o que possibilitou acompanhar o
processo construtivo e administrativo. Diferente do projeto atual, no futuro, eles
utilizariam mais elementos em madeira e menos em alvenaria, para ter mais agilidade,
menos resíduos e imprevistos. O Quadro 20 mostra uma síntese dessa abordagem
multicritério com as características importantes.
Quadro 20 - Casa Bellini – Quadro síntese dos critérios
1 Mão de obra do RS

9

Telhas na cor branca e mantas
hidrofugantes

Pinus com CA-C do Uruguai.
2 Prego de poliuretano e sapatas 10 Platibanda
de concreto
Madeira beneficiada para o
3
11 Wood Frame
sistema de Wood Frame
4
--12 Sem modulação
5 Madeira plantada certificada 13 Tectônica aparente
6 Sem diálogo com o entorno
14 Resíduos transformados em móveis
7 Aberturas pequenas, mas bem 15 Sem dados
8 posicionadas
16 O projeto da irmã do proprietário

17
18
19 Sem dados*¹
20
21
22
23
24

Obs: Custo R$1240 por m² em 1 ano de construção (madeira e alvenaria), levou em conta o preço da
madeira e o transporte até Natal.
*¹Não puderam ser computados por falta de registro dos entrevistados no processo construtivo.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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3.3 Caso 03 - Casa de Visitas
A edificação localiza-se em São Miguel do Gostoso/RN (102km de Natal) e foi
projetada pelo arquiteto Ivan Oliveira do escritório Gostoso. Foram realizadas entrevistas
nos dias 30/09/14, 25/10/2014 e 06/11/2015 para coleta de dados. A edificação foi
implantada um terreno de 720m² no qual uma outra edificação (casa de verão da
proprietária), como o próprio nome sugere a construção, se destina a ser uma residência
para visitantes. O projeto possui 170m² (Figura 65) distribuídos em: três suítes, duas salas,
cozinha, área de serviço e varanda coberta (Figura 66).
Figura 65 – Implantação da edificação
A

B

C

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Nota: A- Implantação esquemática; B- Edificação frontal e C – Edificação em madeira (estudo de caso)
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Figura 66 – Planta baixa da edificação

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

O projetista conta que a cliente gostaria de fazer uma edificação para receber
convidados, no entanto, não possuía recursos suficientes. Escolheu-se madeira, visando a
redução do custo e por ser compatível com o terreno arenoso à beira mar (fundações
leves). A estrutura utiliza o sistema pilar-viga em Maçaranduba e fechamento da envoltória
em OSB4 e a área molhada em alvenaria.
A edificação é permeável à ventilação e iluminação. As fachadas frontais e
posteriores foram feitas em ripas de madeira (maçaranduba) com um jardim interno entre
os quartos e ao lado da cozinha. A construção possui uma passarela drenante que
atravessa toda a edificação e regula o calor do piso. A fim de garantir o conforto termo
acústico, entre os quartos foram posicionados os banheiros e um vão para a passagem do
vento (Figura 67).

4

Oriented Strand Board: Chapas fabricadas com material industrializado, a padronização das dimensões
(tolerância dimensional controlada), grande superfície plana e a possibilidade de utilização integral das toras
de pinus spp, com baixa geração de resíduos, se comparada ao processo de serrarias, podem ser indicativos
favoráveis em relação ao aspecto ambiental da sustentabilidade (INO et al, 2007)
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Figura 67 – Vistas da edificação
A

B

C

D

E

F

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Nota: A- Vista frontal; B - Vista interna 1; C - Vista interna 2; D – Cozinha; E – Lavabo, F – área de
serviço.
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O Quadro 21 sintetiza os dados técnicos apresentados sobre o caso 03 e destaca as
informações relevantes.
Quadro 21 – Quadro síntese das informações do caso 03

Caso
03

Sistema
construtivo

Madeira

Pilar-viga

Maçaranduba
e OSB

Local

ANO

m²

Programa

3 três suítes, 2 salas,
cozinha, área de
RN
2014 170m²
serviço e varanda
coberta
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Tempo de
execução
4 meses

3.3.1 Caso 03 | Propriedades da madeira da abordagem multicritério
O critério 1 aborda o uso da madeira na região. Destaca-se que a cidade de
implantação é turística e a madeira está presente em diversas construções a beira-mar,
que dão suporte ao turismo e ao lazer. A mão de obra foi formada por carpinteiros da
cidade; dessa forma o critério possui classificação 3 em todas as etapas.
A durabilidade da madeira (critério 2) é garantida pelo emprego do beiral na
edificação, pela vegetação presente no entorno da residência e pela passarela drenante
que atravessa a edificação. A fim de garantir a durabilidade da edificação, isolou-se os
pilares em madeira do solo para minimizar a ação de intempéries e classificação desses
critérios foi máxima em todas as fases.
Sobre o corte da madeira, o projetista conta que foi necessário cortar e envernizar
a madeira comprada de Natal. Isso agregou valor ao preço da madeira comprada, uma vez
que foi necessário dispor tempo/custo e mão de obra para esse processo e esse critério
obteve a classificação 1 em todas as fases. O critério 4 e 5 não puderam ser avaliados, uma
vez que, não há madeira plantada ou certificada na edificação.
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O Gráfico 7 ilustra a análise dos critérios que abordam a propriedade da madeira.
Observa-se que “adaptação da madeira região” e “durabilidade da madeira” possuem a
classificação máxima. Os critérios de “madeira certificada nativa” e “madeira certificada
nativa” não possuem classificação. O gráfico está concentrado entre os critérios 1 e 2 e
com pequena expressão no critério 3.
Gráfico 7 – Caso 03: Propriedades da madeira – critérios de 1 a 5

1
2
3
4
5

Critérios
Adaptação da madeira a região
Durabilidade da madeira
Corte da madeira
Madeira certificada nativa
Madeira certificada plantada

Programa
3
3
1
0
0

Projeto
3
3
1
0
0

Execução
3
3
1
0
0

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

3.3.2 Caso 03 | Aspectos projetuais da abordagem multicritério
Em “aspectos projetuais” todos os critérios que compõem esse tema tiveram a
classificação máxima. Para a integração da edificação (critério 6) o projeto de fundação foi
composto por uma sapata corrida sem a adição de ferro com três fiadas de tijolos no
sentido horizontal e uma fiada no sentido vertical totalizando 50cm de altura. Entre a
edificação e o entorno observa-se o uso de materiais e estratégias projetuais adequadas
ao clima: piso drenante, fachadas vazadas (feitas com ripas em madeira), jardim interno
que dialoga com lado externo, aberturas pivotantes nos quartos (Figura 68) e uso de
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materiais leves na envoltória e na cobertura. Ademais, apesar das duas edificações
estarem afastadas, aproximadamente 16m, no entorno há a presença da madeira na
edificação principal e na pousada que fica ao lado do estudo de caso. Esse afastamento
entre as edificações contribui para o aproveitamento da luz e da ventilação natural
(critério 7 e 8).
Figura 68 – Integração com o entorno
A

B

C

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Nota: A – Fachada vazada, B – Jardim interno; C – Abertura pivotante
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Observa-se que o critério 9, há uso de materiais leves e reflexivos na cobertura em
PVC e na envoltória em OSB pintadas na cor branca. Ressalta-se que o emprego desse tipo
de telha é altamente poluente e deve ser evitada na construção civil (Figura 69).
Figura 69 – Envoltória em OSB e telha em PVC
Nota: A – OSB na envoltória, B – Telha de PVC e forro em OSB
A
B

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Nota: A – OSB na envoltória, B – Telha de PVC e forro em OSB

No sombreamento da envoltória, critério 10, percebe-se estratégias projetuais com
o uso de beirais, jardins e vegetação de médio e grande porte próximas as faces da
edificação (Figura 70). A fachada oeste é a mais prejudicada pelo alto nível de insolação,
dessa maneira, foram instaladas ripas em madeira que protegem a envoltória e faz um
efeito de luz e sombra na sala.
Figura 70 – Sombreamento da envoltória

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

O Gráfico 8 representa a alta presença desses critérios nas três fases arquitetônicas
formando uma figura com a linha constante e periférica.
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Gráfico 8 – Caso 03: Aspectos projetuais – critérios de 6 a 10

6
7
8
9
10

Critérios
Programa
Integração
3
Aproveitamento da luz natural
3
Aproveitamento da ventilação natural
3
Uso de materiais leves e reflexivos
3
Sombreamento da envoltória
3
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

Projeto
3
3
3
3
3

Execução
3
3
3
3
3

3.3.3 Caso 03 | Construções de baixo impacto ambiental da abordagem
multicritério
O critério 11 aborda a pré-fabricação das peças que está presente nas tesouras da
cobertura e na envoltória (ao utilizar a dimensão completa de fábrica do OSB). No entanto,
em alguns fechamentos foi necessário recortar placas de OSB para obter o pé direito.
Então, como houve uma pré-fabricação parcial das peças em madeira, o critério obteve o
valor 2.
A modulação na edificação está presente na malha de 3,60m x 3,60m que
compõem os quartos (aproveitando as dimensões da envoltória) e os banheiros (em
alvenaria) possuem medidas de 1,30m x 3,60m. Como os outros ambientes são abertos,
não há dimensão fixa. Logo, a classificação do critério 12 é máxima em todas as fases.
A tectônica (critério 13) da madeira está presente em (quase) toda a edificação. É
possível identificar os encaixes das peças em madeira na sala, cozinha e área de serviço.
No entanto, há uma exceção, nos dormitórios: a estrutura da envoltória é oculta com o uso
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de paredes duplas e a estrutura da cobertura pela aplicação de um forro em OSB. Dessa
maneira, a classificação do critério possui o nível de “intermediário” em todas as fases.
Figura 71 – Elementos Pré-fabricados
A

B

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Nota: A – Tesouras do telhado; B- Complemento do OSB na envoltória.

Os resíduos em madeira da construção (critério 14) foram transformados em
móveis para a residência, como estantes, mesas e armários (Figura 72). O critério obteve o
valor 3 em todas as fases.
Figura 72 – Resíduos da madeira transformados em móveis
A

B

C

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Nota: A – Armário dos quartos; B- Mesa de apoio; C – Armário da cozinha

O Gráfico 9 ilustra o resumo da análise desses critérios no tema “construções de
baixo impacto”. Observa-se que os critérios que abordam a “modulação” e “deposição
final dos resíduos” tiveram a classificação máxima em todas as etapas.
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Gráfico 9 – Caso 03: Construções de baixo impacto – critérios de 11 a 14

11
12
13
14

Critérios
Programa Projeto Execução
Pré-fabricação
2
2
2
Modulação
3
3
3
Tectônica da construção
2
2
2
Deposição final dos resíduos
3
3
3
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

3.3.4 Caso 03 | Custo e tempo da abordagem multicritério
Determinou-se o custo da edificação a partir do acesso às planilhas fornecidas pelo
projetista. O custo da obra está representado pelo Gráfico 10, no qual é dividido o valor
em percentual nas categorias: compra de material, mão de obra, madeira,
acompanhamento de obra, equipamento para obra, transporte e projeto arquitetônico.
Observa-se que o valor do projeto arquitetônico representou 6% e o valor da estrutura em
madeira 18% (somando a parte em envoltória e a estrutura) e os menores custos foram
com transporte e equipamento, contabilizando 1% e 2% do montante gasto. A mão de
obra engloba o valor gastos com carpinteiros e pedreiros e com equipamentos como:
betoneira e andaimes. O custo da casa foi aproximadamente R$915,00/m2 corrigido pelo
IGPM de dez/2015. Sobre o tempo de construção, no início houve um planejamento e
programação para ser construída em 14 semanas, mas tiveram atrasos e esse tempo
passou para 17 semanas (4 meses e 2 semanas).
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Gráfico 10 – Caso 03: Custo total

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

Os dados apresentados na análise multicritério do estudo de caso 03 foram
sintetizados no Quadro 22.
Quadro 22 - Casa de Visitas – Quadro síntese dos critérios
Sistema em pilar-viga
1
Mão de obra local
Maçaranduba e OSB
2
comprada no mercado local

9
10

3 Madeira beneficiada na obra

11

4

12

5

---

13

Cobertura em PVC e envoltória
em OSB pintadas na cor branca
Beirais, vegetação, envoltória
protegida com ripas
Utilizou módulos para as placas
de OSB e para as tesouras da
cobertura
3,60m x 3,60m
Tectônica aparente, mas oculta
por forro nos quartos
Resíduos transformados em
móveis

17
18 Não autorizada para
divulgar
19
20 Sem dados*¹
21

1 mês e meio
Piso drenante, fachadas
6
14
22
vazadas (ripas), jardim
7 interno, aberturas pivotantes, 15
23 Sem dados*¹
uso de materiais leves na
Não autorizada para divulgar
Beneficiamento
8
16
24
cobertura e na envoltória
durante a obra
Obs: Custo R$915 por m² em 4 meses e ½ de construção (madeira e alvenaria). Os valores incluídos
nessa análise estão dispostos no Gráfico 10.
*¹Não puderam ser computados por falta de registro dos entrevistados no processo construtivo.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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3.4 Caso 04 – HabtØ
O estudo de caso 04 foi projetado pelos arquitetos do Edifício Eficiente para o
cliente (e chefe do Laboratório de Conforto Ambiental/UFRN), o engenheiro mecânico
Aldomar Pedrini. Delineou-se o projeto a partir da premissa de uma edificação com zero
consumo energético e baixo impacto ambiental. Isso deu origem ao nome do projeto:
HabtØ – Hábito Zero.
O projeto é composto por três blocos separados por usos distintos: um estúdio,
uma residência (duplex) e um anexo (Figura 73). Esse estudo de caso considerou, apenas, o
módulo central que está em processo de construção desde de 2015.
Figura 73 – Projeto completo da HabtØ

Fonte: Acervo Pessoal, 2015

O bloco da residência é composto por dois pavimentos: a sala, cozinha, banheiro,
área de serviço e quarto (Figura 74). Utiliza-se o sistema pilar-viga com a madeira de
Maçaranduba e pranchões na madeira de Jatobá (não foi possível encontrar no mercado
todas as peças em maçaranduba). Projetou-se a partir das premissas: ventilação e
iluminação natural, estrutura aparente, sombreamento dos espaços, utilização de
materiais construtivos leves e refletores, sistemas de reuso de água, paisagismo adaptado
com espécies nativas e energia solar.
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Figura 74 – Módulo central do HabtØ.

Fonte: Acervo Pessoal, 2015

A HabtØ está localizada em Natal/RN no bairro de Mirassol, próximo a UFRN (Figura
75a), em terreno de esquina em frente à praça Claudionor de Andrade (Figura 75b).
Figura 75 – Localização do terreno da HabtØ.
A

B

Fonte: Elaborado pela autora, 2015, com base no Google Earth.
Nota: (a) Localização aérea do terreno; (b) Terreno de implantação.
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O Quadro 23 reúne as informações acerca do caso 04 com o tipo do sistema
construtivo, madeira, local, ano de construção, metragem quadrada, programa e tempo de
construção.
Quadro 23 – Quadro síntese de informações do caso 04

Caso
04

Sistema
construtivo

Madeira

Pilar-viga

Maçaranduba
e jatobá

Local

ANO

m²

Programa

2 pavimentos com a
sala, cozinha,
RN
2015 43m²
banheiro, área de
serviço e quarto
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Tempo de
execução
Em
aberto

3.4.1 Caso 04 | Propriedades da madeira da abordagem multicritério
O acompanhamento desse estudo de caso foi realizado desde a fase de
programação arquitetônica e identificou-se os pontos decisivos para o desenvolvimento e
execução da edificação.
O critério 1, “adequação da madeira na região”, foi um dos norteadores do projeto.
No início observou-se que o mercado não está habituado a construir casas em madeira
com a complexidade exigida pela edificação em questão. Necessitou-se buscar uma mão
de obra que estivesse disposta a entender a execução das peças em madeira unidas por
conectores metálicos e o critério obteve a classificação máxima em todas as fases.
Para os critérios 2 - “durabilidade da madeira” e critério 3 “corte da madeira” foi
realizada uma pesquisa no setor madeireiro natalense (presente em “Levantamento de
dados das madeireiras”). A fim de viabilizar a estrutura em madeira, buscou-se quais
espécies estavam disponíveis, quais dimensões, preço, prazo e forma de entrega do
material.
Como a edificação busca o baixo impacto ambiental, a ideia inicial era utilizar
madeira certificada. Mas esse tipo de madeira não é vendido em Natal/RN. Nas pesquisas
sobre o mercado madeireiro natalense, identificou-se que as espécies mais vendidas são a
Maçaranduba e o Angelim-vermelho (Dinizia excelsa). A partir disso, foram feitos
orçamentos e entrevistas com construtores para identificar qual seria mais adequada a
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essa construção. Sobre os orçamentos, a diferença de preço entre as duas espécies não foi
significativa. As distinções são: a Maçaranduba tende a rachar mais e o Angelim-Vermelho
tem mais facilidade em empenar e um odor característico. Apesar disso, optou-se por
utilizar toda a estrutura em Maçaranduba com beirais para protegê-la. O critério 2 obteve
o valor 3 na fase de programação arquitetônica, por imaginar que seria possível trazer a
madeira certificada e depois esse valor decresceu para 2 pela inviabilidade.
No critério 3, corte da madeira identificou-se que a madeira na forma bruta é a
mais vendida no mercado local. Os estabelecimentos não possuem estrutura para
envernizar, desempenar ou desengrossar as peças e entrega-las diretamente ao cliente.
Também não é possível modificar as dimensões das medidas “pré-estabelecidas” pelo
mercado ou tratar a madeira contra agentes bióticos. As peças compradas precisaram ser
aparelhadas em uma serraria, o que acarretou no aumento do valor pago pela estrutura.
Portanto, a análise desse critério teve valores 3 na fase 1 e 2 e o valor “alto” ao final, por
se ter pensado, no início do projeto, que a madeira seria entregue toda aparelhada e,
depois, viu-se que esse tratamento seria imprescindível para a execução da obra.
Os critérios 4 e 5 abordam a certificação e a origem (plantadas ou nativas) da
madeira. Na primeira pesquisa feita no mercado natalense, notou-se a indisponibilidade
para responder as perguntas relacionadas a esse tema. Observou-se também que não
existiam fornecedores de madeiras plantadas para estruturas, apenas, em menor
quantidade para o setor moveleiro. Os estabelecimentos que poderiam fornecer Eucalipto
(Eucalyptus spp.) tratado não possuíam maquinário adequado para processar a madeira
em toras (mais comum no mercado) em madeira serrada. Dessa maneira, ampliou-se o
espectro da pesquisa para as madeireiras em todo Brasil na tentativa de compreender
como seria o transporte, custo e a logística para trazê-la. Foram contatadas madeireiras
cadastradas nos catálogos da CerFlor e FSC para orçar o projeto estrutural da HabtØ
(Figura 76).
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Figura 76 – Maquete explodida da estrutura.

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

Foram obtidas respostas de sete empresas que enviaram a cotação do orçamento
(Figura 77) nas espécies de Angelim Vermelho, Maçaranduba, Garapa, Roxinho, Itaúba,
Cumaru e Eucalipto tratado. Os valores variaram entre R$9mil até R$86mil reais para a
estrutura (7,04m³ em 175 peças de madeira), no entanto, nem todos os orçamentos
contemplaram o custo de frete para entrega em Natal/RN. Ao tentar encomendar as
peças, dois fatores foram percebidos: A) o preço do frete e B) o tempo de entrega para
montagem na obra. Os orçamentos tiveram o valor do frete semelhante ao que seria pago
apenas pela estrutura. Além disso, alguns estabelecimentos alegaram não ter meios de
enviar o material, motivados pela distância das fábricas ou por não querer se
responsabilizar pelas condições em que as peças seriam entregues. Nessas condições, a
aquisição das peças de fora também foi descartada, uma vez que, se houvesse a
necessidade de repor alguma peça teria de ter o custo com o frete e somar, mais uma vez,
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o tempo da espera; ademais se esse fator não fosse observado, seria possível que, no
futuro, uma mesma edificação tivesse várias tonalidades de madeira.
Figura 77 – Romaneio das peças em madeira

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Diante dessas variáveis que influenciaram o tempo, custo e forma de entrega,
buscou-se utilizar um fornecedor de Natal para ter suporte na execução e manutenção da
edificação. Os critérios 4 e 5 tiveram o valor “3” na fase 1 e 2 do projeto, dado que os
projetistas imaginavam que seria possível comprar a madeira certificada e última fase o
valor mais alto (0) pela dificuldade em encontrar uma madeireira que pudesse enviar as
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peças para a obra. O Gráfico 11 ilustra os critérios de avaliação e demonstra que somente
o critério 1 obteve a classificação máxima nas três fases.
Gráfico 11 – Caso 04: Propriedades da madeira – critérios de 1 a 5

1
2
3
4
5

Critérios
Programa
Projeto Execução
Adaptação da madeira a região
3
3
3
Durabilidade da madeira
3
2
2
Corte da madeira
0
0
3
Madeira certificada tropical
3
3
0
Madeira certificada plantada
3
3
0
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

3.4.2 Caso 04 | Aspectos projetuais da abordagem multicritério
O critério 6 trata da integração da edificação com o terreno e com o entorno. Para
amenizar o impacto no terreno foram realizadas sapatas para suspender a edificação e
diminuir a movimentação de terra. Também se instalou reuso e tratamento de água (a
partir do sistema de leito de raízes) e aplicou-se materiais com cores claras os quais
ajudam na reflexão da radiação direta do sol (Figura 78). Esses parâmetros estão presentes
desde a fase de programação arquitetônica e o valor é o máximo em todas as fases.
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Figura 78 – Obras do processo construtivo da residência
A

B

C

D

E

Fonte: Acervo pessoal, 2015
Nota: A, B, C – Processo de construção da fundação e das sapatas; D – Construção do reservatório
de reuso de água; E- Construção do leito de raízes.

Os critérios 7 e 8 abordam o uso da ventilação e da iluminação natural. Integrou-se
esses aspectos em toda edificação sendo mais visível na aplicação da envoltória flexível
(painéis móveis e aberturas reguláveis). Assim, pontua-se com o valor máximo em todas as
etapas.
O critério 9 está presente na escolha dos materiais da edificação: os painéis e
estruturas em madeira (sistema leve) e a cobertura na cor clara (telha com isolamento
termo acústico). Para avaliar a sombreamento da envoltória (critério 10) foram realizadas
simulações computacionais (no software DesignBuilder) para garantir que a cobertura e a
implantação da edificação protegessem a envoltória da radiação solar. Projetou-se beirais
compridos e pérgolas laterais para que a radiação difusa estivesse nos ambientes. Logo,
como esses critérios foram pensados na fase de programação e concretizados na
execução, o valor é 3 em todas as fases arquitetônicas. Os critérios que compõem os
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“aspectos projetuais” receberam a classificação máxima e estão representados no Gráfico
12 por uma linha sólida e periférica.

Gráfico 12 - Caso 04: Aspectos projetuais – critérios de 6 a 10

6
7
8
9
10

Critérios
Programa
Integração
3
Aproveitamento da luz natural
3
Aproveitamento da ventilação natural
3
Uso de materiais leves e reflexivos
3
Sombreamento da envoltória
3
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

Projeto
3
3
3
3
3

Execução
3
3
3
3
3

3.4.3 Caso 04 | Construção de baixo impacto ambiental da abordagem
multicritério
Os critérios foram pensados desde o início do processo de programação. Na préfabricação, critério 11, buscou em Natal madeireiras que fornecessem peças aparelhadas,
porém isso não foi possível. Foram encontradas dificuldades para conseguir peças com as
dimensões propostas no projeto, uma vez que os fornecedores não tinham ou, se
possuíam, tinham qualidade inferior ao necessário para estrutura (Figura 79). Outra
dificuldade foi encontrar peças com uniformidade dimensional. As dimensões das peças
variaram em até 2cm ao longo das peças serradas (Figura 80). A falta de precisão das
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controle das dimensões causou o retorno de algumas peças a madeireira. O critério 11
teve a classificação 3 nas duas primeiras fases, mas na terceira decresceu para 2, uma vez
que, o processo de pré-fabricação não ocorreu como esperado.
Figura 79 – Qualidade das peças

Figura 80 – Variação dimensional das peças

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

A modulação (critério 12) foi aplicada no projeto desde a fase de programação
arquitetônica. O grupo de projetista determinou que a malha modular seria de 1,20m e
esse critério perdurou na concepção projetual, no processo projetual e estrutural (Figura
81). Dessa forma, o critério de modulação obteve o nível máximo (3).
Figura 81 – Modulação do projeto

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

Desde a fase da concepção projetual, o uso da estrutura em madeira dissociada da
vedação foi uma diretriz para compor o sistema estrutural e a estética da edificação. O
critério 13 está presente nesse sistema estrutural independente, nos encaixes entre as
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peças em madeira sem mascaramento e na possibilidade de identificar todos os elementos
da edificação (Figura 82). A avaliação desse critério manteve-se constante com valor três
em todas as fases.
Figura 82 – Representação das vistas internas da edificação
A

B

Fonte: Acervo pessoal, 2015

Em “deposição final dos resíduos”, a etapa de programação arquitetônica e
projetual, estimou-se não haver nenhum desperdício de madeira, o que levou a
classificação 3 nas duas fases. Na fase execução da obra, necessitou-se aparelhar as peças
em madeira, demandando um gasto de tempo para aplainar e desempenar. Além disso, no
processo de entrega, a madeireira incluiu peças que não seriam possíveis de utilizar como
estrutura, gerando resíduo na construção. Ao reporem as peças, no ato de descarregar do
caminhão, os trabalhadores derrubaram e danificaram o material, o que mais uma vez
gerou resíduos, demandou mais tempo e a classificação com valor 1 nessa fase. O Gráfico
13 ilustra a classificação dos critérios, na fase de programação e projeto com o valor
máximo e na última fase houve uma variação para 1.
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Gráfico 13 – Caso 04: Construções de baixo impacto – critérios de 11 a 14

11
12
13
14

Critérios
Programa
Pré-fabricação
3
Modulação
3
Tectônica da construção
3
Deposição final dos resíduos
3
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

Projeto
3
3
3
3

Execução
2
2
3
1

3.4.4 Caso 04 | Custo e tempo da abordagem multicritério
Nos quesitos que compõem o tema de “custo”, houve uma dificuldade em
dimensionar qualitativamente. Buscou-se uma relação entre o custo geral da edificação e
as partes, a fim de identificar quais seriam os custos elevados ou baixo. O projeto de
fundação da HabtØ, de um escritório de São Paulo (indicado pelo escritório que
compatibilizou a estrutura), superestimou o dimensionamento. O responsável da
construção questionou a quantidade de concreto das sapatas pois acarretaria em elevados
custos. Supõem-se que o primeiro dimensionamento estava fora da realidade local, talvez
pela pouca experiência com o tipo de terreno ou ter pouca familiaridade com estruturas
em madeira.
O desenvolvimento do projeto arquitetônico foi pautado no programa de
necessidades do cliente. Os arquitetos que elaboraram o projeto eram vinculados a UFRN
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e o desenvolvimento da edificação serviu para produção acadêmica da instituição. A
edificação foi utilizada para comprovar o desempenho energético, a partir de técnicas
computacionais, testar possibilidades de paisagismo tropical e aplicar forma alternativas
de reuso e tratamento da água. O projeto não teve custo para o cliente obtendo o valor de
zero nas três fases arquitetônicas. O projeto estrutural foi elaborado por um escritório
especializado em estruturas em madeira de São Paulo que adequou o projeto a estrutura
ao projeto arquitetônico, adicionando conectores metálicos e adaptando-as as espécies de
madeiras nativas e as dimensões disponíveis no mercado de Natal.
O critério 18 (custo da mão de obra especializada) adicionou 20% ao custo da
estrutura original. Esse valor cobrado pela serraria engloba aparelhamento das peças
(Figura 83). Para facilitar a montagem da estrutura e revisar as dimensões das peças, elas
foram separadas e etiquetadas (Figura 84).
Figura 83 – Peças aparelhadas

Figura 84 – Peças etiquetadas para
montagem

Fonte: Acervo pessoal, 2015.

A concepção projetual durou cerca de quatro anos. Nesse tempo, o cliente
modificou o programa de necessidades e o projeto foi se adaptando às suas necessidades
(Figura 85).
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Figura 85 – Esboços do projeto

Fonte: Acervo dos projetistas,2015

O projeto estrutural durou cinco meses devido à alta demanda do escritório. O
transporte das peças durou seis meses, contabilizando desde o orçamento/pagamento até
a entrega da última peça de madeira na serraria. Nesse processo, tiveram peças quebradas
e repostas. O Quadro 24 sintetiza dos dados obtidos até essa etapa de construção da
estrutura.
Quadro 24 - HabtØ – Quadro síntese dos critérios
Sistema em pilar-viga
1
Mão de obra local
Maçaranduba e Jatobá
2
compradas no mercado local
Madeira beneficiada na
3
serraria
4
--5
6 Fachadas flexíveis, uso de
7 materiais leves na cobertura e
8 na envoltória

Cobertura com telha termo
acústica
Beirais, vegetação, envoltória
10
protegida
9

11

---

12 1,20m x 1,20m
13 Tectônica aparente
14
15
Sem dados*¹
16

17
18
19

Sem dados*¹

20
21
22
23
24

Obs: Custo R$500 por m² edificação não concluída. Os valores incluem o valor pago pela fundação, projeto de
fundação, projeto estrutural e estrutura.
*¹Não puderam ser computados, uma vez que, a edificação ainda está em processo de construção.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

3.5 Levantamento de dados das madeireiras
O levantamento de dados da madeireira em Natal e no Brasil foi realizado para
quantificar o tempo e o custo de envio de peças em madeira nativa e plantada para
Natal/RN. Esses dados subsidiam a abordagem multicritério e as diretrizes projetuais para
construir em madeira no clima quente e úmido.
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3.5.1 Madeireiras em Natal
A identificação de fornecedores de madeira parte da investigação realizada por
Medeiros e Asevedo (2011), que teve uma amostragem de trinta estabelecimentos que
comercializavam madeira. A mesma pesquisa foi realizada pela autora no mercado no ano
de 2014, a fim de comparar os resultados. Descobriram-se 14 novos lugares e constatou
que três madeireiras tiveram suas atividades encerradas, o que totalizou 44
estabelecimentos comercializando madeira na cidade. Apesar desse aumento, algumas
lojas fundiram com outras maiores e tiveram a sua razão social alterada. Contudo, os locais
de venda da madeira permanecem inalterados e distribuem-se em três avenidas da cidade:
Av. Bernardo Vieira, Av. Antônio Basílio e Av. Dr. João Medeiros Filho, ilustrado na Figura
86.
Figura 86 - Localização das madeireiras

Fonte: Reeditado pela autora, com base no Google Maps, 2015.

A maior parte dos locais de fornecimento vende a madeira na forma serrada por
possuir maior versatilidade na aplicação em projetos. Apenas uma pequena porcentagem
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(2%) dos estabelecimentos comercializa na forma roliça; esse tipo de madeira possui papel
complementar na variedade do estoque e não é o produto central do estabelecimento.
Nesse sentido, existe uma demanda de mercado que visa atender o consumo de materiais
derivados de madeira. Esses materiais abastecem, principalmente, mercado do setor
moveleiro e estruturas temporárias para o canteiro de obras. O Gráfico 14 representa essa
variabilidade do mercado.
Gráfico 14 - Tipologia comercialização da madeira em Natal/RN

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Ainda nessa pesquisa, identificou-se as espécies disponíveis para a comercialização,
o Gráfico 15 mostra a variação tipológica e a expressividade da Maçaranduba (20%) e do
Angelim vermelho (26%) nos estabelecimentos natalenses.
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Gráfico 15 – Presença das espécies nos estabelecimentos comerciais.

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

No Gráfico 16 percebe-se que as espécies mais comercializadas são: Angelimvermelho (Dinizia excelsa), Maçaranduba (Manilkara spp), Ipê (Tabebuia sp.), Jatobá
(Hymenaea sp) e Timborana (Piptadenia suaveolens). Sobre a origem dessa madeira, o
Gráfico 16 ilustra e destaca as regiões que mais fornecem: Pará, Amapá, Amazonas,
Roraima e Maranhão e, apenas, uma pequena parte vem do sul (madeira originada de
plantios florestais). Esses dados divergem dos fornecidos em 2009, nos quais as madeiras
eram provenientes apenas dos Estados do Pará, Acre e Rondônia.
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Gráfico 16 - Estados que fornecem madeira para Natal em 2014

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Observou-se que as madeiras utilizadas possuem papel secundário na construção.
O maior fluxo concentra-se para a utilização em móveis planejados, esquadrias,
escoramento no canteiro de obras e em estruturas para áreas externas. Constatou-se
também que em Natal não há madeireiras certificadas ou que tenham disponibilidade para
vender madeiras plantadas na forma serrada. Também não foi encontrado
estabelecimentos especializados em aparelhar a madeira em dimensões específicas, mas
em tamanhos tabelados. A Tabela 3 mostra essas medidas praticadas pelo mercado:
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Tabela 3 – Dimensões comercializadas em madeira
Tipo
RIPA
CAIBRO
FRECHAL
BARROTE

Dimensões (cm)
5x1
5x3
5x4
5 x 5,5
5 x 6,5
LINHA
5x9
5 x 11
5 x 13
5 x 18
5 x 24
5 x 29
Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

As questões 6 e 7 (que tratam da certificação do estabelecimento) do questionário
da pesquisa não foram respondidas por todos os locais pesquisados. Essa questão é mais
“sensível” e passível de problemas futuros. Assim, muitos entrevistados se recusaram a
responder, encerrando a conversa no telefone e desconfiando do propósito da pesquisa.
Desse modo, não é possível confirmar a existência de estabelecimentos certificados em
Natal.

3.5.2 Madeireiras certificadas no Brasil
Nessa pesquisa, a autora contatou 87 madeireiras certificadas distribuídas no Brasil
sendo São Paulo o estado com maior número de estabelecimentos (Figura 87). Dentre as
empresas contatadas, 23 unidades constavam no catálogo da FSC, 6 possuíam o certificado
da CerFlor, 37 empresas com o Selo Madeira Legal e 19 estabelecimentos foram
investigados por serem fruto de indicações das outras empresas e que poderiam atender a
demanda do projeto.
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Figura 87 - Localização espacial das madeireiras pesquisadas

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

Dentre as 87 madeireiras contatadas, algumas enviaram o orçamento; outras
prometeram, mas até o término dessa pesquisa não o fizeram; outras negaram a
possibilidade e, por último tiveram estabelecimentos que não atenderam a chamada ou
responsável do setor não estava disponível. O Gráfico 17 mostra em porcentagem essa
pesquisa.
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Gráfico 17 – Porcentagens das empresas contatadas

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

Buscou-se madeireiras certificadas e que tivessem espécies nativas e/ou originadas
de plantios florestais para que o espectro dos orçamentos fosse o mais amplo possível.
Igualmente, ao pedir o orçamento, foi questionado quais espécies poderiam ser enviadas.
O Quadro 25 lista as espécies disponíveis no mercado brasileiro.
Quadro 25 - Lista de espécies de madeiras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ESPÉCIES
Angelim-pedra
Angelim-rajado
Arura-vemelho
Breu-vermelho
Cedrinho
Cumaru
Cupiuba;
Eucalipto Tratado
Garapa
Garapeira
Guariuba;

12 Itaúba
13 Ipê
14 Jatobá
15 Jutai-pororoca
16 Louro-aritu
17 Louro-faia
18 Louro-gamela
19 Louro-preto
20 Mandioqueira
21 Maçaranduba
22 Peroba
23 Pequiá
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Pinus Elliotti
Sucupira-amarela
Sucupira-preta
Sucupira-vermelha
Roxinho
Taeda
Tauri
Taxi-Amarelo
Tanibuca
Tauari-Vermelho
Timborana
Uchi

Apesar da variedade de espécies de madeira, a maioria dos estabelecimentos
comentou a dificuldade de transporte. Por ser um material frágil, o deslocamento deve ser
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cauteloso e as transportadoras devem possuir infraestrutura para isso. Além disso, as
empresas questionaram sobre o Documento de Origem Florestal5 (D.O.F.) que regulariza o
transporte de madeira no Brasil e declara que a extração foi feita de forma legal. Na
compra/venda de peças em madeira, o fornecedor e o cliente devem possuir esse
documento. No entanto, apesar de ser exigido o D.O.F. nas transações, esse documento
não garante a procedência da madeira. Há cargas de madeira que falsificam o documento
para burlar a fiscalização e a verdadeira origem das peças. Necessita-se olhar com mais
cuidado e ter uma análise mais crítica nesse processo de compra e da certificação que
madeira é legal.

3.6 Discussão dos resultados
Os resultados da aplicação do checklist nos quatros estudos de caso foram
sintetizadas no Quadro 26, a síntese apresenta o cruzamento entre os quatro temas: tema
01 – propriedades da madeira, tema 02 – aspectos projetuais, tema 03 - construções de
baixo impacto ambiental, dados de custo/tempo.

5

O Documento de Origem Florestal – DOF – instituído pela Portaria n° 253 de 18 de agosto de 2006 do
Ministério do Meio Ambiente – MMA. Esse documento é expedido pelo IBAMA e representa a licença
obrigatória para o controle do transporte de produto e subproduto florestal de origem nativa.
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Quadro 26 - Síntese dos gráficos dos estudos de caso
Tema 01
Propriedades da madeira

Tema 02
Aspectos projetuais

Tema 03
Construções de baixo
impacto ambiental

Custo e
Tempo

Caso 01
Casa
Derby

R$617/m²
6 meses em
2004

Caso 02
Casa
Bellini

R$1.240/m²
1 ano em
2013

Caso 03
Casa de
visitas

R$915/m²
4 meses e 2
semanas em
2015

Caso 04
HabtØ

R$500/m²
Não
finalizada

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

No tema de propriedades da madeira, o critério 01 que aborda a adaptação da
madeira a região atingiu a classificação máxima nos casos 1, 3 e 4. Esses estudos de casos
conseguiram adaptar o projeto para a realidade local e obtiveram a classificação 3 em
todas as fases. Ressalta-se que, antes de projetar a edificação do caso 01, os arquitetos
foram ao mercado de Recife e buscaram as dimensões, peças e condições de entrega
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disponíveis e após isso, conceberam o projeto. No caso 03, a madeira foi comprada em
Natal, transportada para o município de São Miguel do Gostoso e construída com a mão de
obra local (que possui experiência com as diversas construções de lazer e turismo da
cidade). O caso 04 adaptou o projeto para as dimensões das peças, as espécies disponíveis
no mercado madeireiro e utilizou a mão de obra local. No entanto, foi necessário esperar
cerca de seis meses para que todas as peças beneficiadas pudessem ser utilizadas na
estrutura. O caso 02 obteve um gráfico diferente, em que os valores variam de 0 a 2. Pelo
desejo do morador, a edificação deveria ser em Wood Frame com Pinus tratado em CA-C.
No entanto, em Natal ou no Brasil não há essa madeira tratada, sendo necessário importar
a madeira do Uruguai. Para a montagem dessa edificação, buscou-se mão de obra no
mercado local; no entanto, descobriu-se que ela não era capacitada, necessitando trazer
carpinteiros do RS. Observa-se que a solução mais adequada para ter agilidade no
processo projetual e na execução foi do caso 01. A estratégia de ir ao mercado buscar as
peças disponíveis e depois projetar a edificação corrobora com o método ilustrado por
Galinari e Ino (2004) e conflui para um planejamento mais coerente da obra.
Os critérios 2 e 3 que abordam a durabilidade e o corte da madeira tiveram
classificações variadas em todos os estudos de caso. O caso 01 e 02 tiveram a classificação
máxima em todas as fases analisadas. O caso 01 possuía as informações do mercado
Recife. Buscou-se uma madeireira que pudesse entregar as peças de Maçaranduba e Ipê
beneficiadas. O caso 02 trouxe a madeira pré-fabricada, beneficiada e tratada do exterior e
para conservação das peças diante da maresia. Essas foram fixadas com pregos de
poliuretano e utilizadas sapatas de concreto para isolar a madeira do solo; logo, esse
critério obteve a classificação máxima em todas as fases. No caso 03, a durabilidade da
madeira foi garantida pela estratégias projetuais como beirais compridos e aplicação da
tinta anti-mofo. No caso 04, pensou-se que poderia comprar madeira tratada e beneficiada
em Natal, porém isso não foi possível e a classificação decresceu ao longo das fases. Para
ambos os casos (03 e 04), o critério 3 foi desenvolvido ao longo da obra e esse processo de
beneficiamento agregou valor ao preço da madeira comprada. Logo, indica-se buscar uma
madeireira local que possa entregar a madeira beneficiada e, se possível, tratada, para que
não seja necessário depender da mão de obra e tempo na obra para realizar a tarefa de
cortar e envernizar as peças.
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Sobre os critério 4 e 5, o único caso que alcançou o critério máximo foi o caso 02
(madeira certificada plantada do Uruguai). Apesar disso, o caso 04 recebeu a classificação
máxima nas primeiras duas fases por imaginar que seria possível trazer/comprar a madeira
tratada e certificada para Natal. No entanto, isso não foi possível pelo preço do transporte
que era superior ou igual ao que seria pago apenas pela estrutura. O valor decresceu para
0 na fase de execução. Recomenda-se encontrar um fornecedor de madeira tratada e
certificada que possua um preço competitivo e que seja perto do local da edificação, para
seja possível repor as peças caso haja alguma avaria.
No tema 2 “aspectos projetuais” os casos 01, 03 e 04 conseguiram o nível máximo
nos critérios de integração (6), aproveitamento da luz natural (7), aproveitamento da
ventilação natural (8), uso de materiais leves e reflexivos (9) e sombreamento da
envoltória (10). No caso 01, o projeto está totalmente integrado ao terreno da edificação,
ao entorno e as árvores existentes. Os ambientes foram dispostos sobre uma estrutura de
pilotis e entre a cobertura vegetal existente no terreno (critério 6). Distribuiu-se as
aberturas (de vidro e com molduras em madeira) de forma a aproveitar o potencial de
iluminação e ventilação natural (critério 7 e 8). Aplicou-se telhas termo acústicas para
diminuir a sensação térmica dentro do ambiente e materiais recicláveis nas paredes do
banheiro anexo ao segundo pavimento (critério 9). Também foram utilizados beirais
compridos e as árvores do terreno servem para proteger e sombrear a envoltória de
assoalho de madeira (critério 10). No caso 03, foi construído sobre uma estrutura de
alvenaria que isola o contato da madeira com o solo. Nas fachadas (em três das quatro
fachadas) aplicou-se um ripado em Maçaranduba para permitir a ventilação/iluminação
natural na edificação. Esse diálogo entre a edificação com o entorno possibilitou que os
critérios de integração (6), aproveitamento da luz natural (7) e ventilação natural (8)
alcançassem a classificação máxima. Os critérios 9 e 10 justificam-se pela escolha da
proprietária em diminuir os custos da edificação, uma vez que o caso 03 serve de apoio
para a casa da proprietária. O projetista sugeriu utilizar OSB na envoltória, mas alertou que
teria que fazer a manutenção em poucos anos. À fim de ter uma envoltória que refletisse a
radiação direta do sol, foram pintadas as placas em OSB e as telhas em PVC, que
contribuíram para o uso de materiais leves e reflexivos (critério 9). Sobre o sombreamento
da envoltória (critério 10), os brises e a vegetação existentes contribuíram para a
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classificação máxima. No caso 04, a integração (critério 6) ao terreno é garantida pelo uso
de sapatas isoladas, instalação de um sistema de reuso de água (sistema leito de raízes) e
pela aplicação de painéis móveis que permite um diálogo como terreno. O aproveitamento
da luz natural (7) e da ventilação natural (8) justifica-se pela envoltória flexível com
aberturas reguláveis. O critério 9 (utilização de materiais leves e reflexivos) está presente
na escolha da madeira como elemento predominante na edificação e pela escolha das
telhas termo acústicas para a cobertura. No sombreamento da envoltória (critério 10),
foram realizadas simulações computacionais com o software DesignBuilder para garantir
beirais adequados na proteção da envoltória. De todos os casos apresentados, apenas o
caso 02 teve um resultado diferente. Nesse caso, o critério 6 teve classificação 2, pela
implantação ser em um condomínio residencial fechado e não possuir qualquer
semelhança com as outras edificações. No entanto, há uma tentativa de relacionar com o
rio e com a horta que estão nos fundos do lote e, também, uma preocupação em
acompanhar o desnível natural do terreno para a construção da edificação. Os critérios 7 e
8 possuem pouca expressão na edificação, pois as aberturas são pequenas e não
aproveitam todo potencial da iluminação e da ventilação natural. Constata-se que o
escritório do RS que projetou a obra não considerou o clima, ventilação e a insolação do
local. O critério 9 é o único que recebeu a classificação máxima, a envoltória em madeira
com alvenaria pintada de cor clara e a telha em PVC garantem o uso de materiais leves e
reflexivos na edificação. O critério 10, que aborda o sombreamento da envoltória, não
pontuou em nenhuma das fases. A cobertura é feita com platibandas, expondo todas as
fachadas em madeira à radiação direta do sol. No entanto, os proprietários tiveram
iniciativa e plantaram árvores para o sombrear a edificação, mas demorará alguns anos
para que essa vegetação poder desempenhar essa função.
Sobre o tema de “construções de baixo impacto ambiental” os quatro casos
tiveram classificações diferentes de acordo com alguns critérios. Os casos 01 e 02 tiveram
classificação semelhante e obtiveram o valor máximo na pré-fabricação (critério 11), mas
utilizaram soluções diferentes. No caso 01, a pré fabricação (11) e a modulação (12) foram
itens elaborados a partir da disponibilidade do mercado e pensados desde a fase de
programação arquitetônica. Foram compradas peças nas dimensões que seriam utilizadas,
com beneficiamento e disponíveis no mercado de Recife, a fim de diminuir os resíduos na
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obra. No segundo estudo caso, a pré-fabricação (11) está presente em todo sistema
estrutural, uma vez que, as peças estruturais em madeira encomendadas do Uruguai
foram produzidas nas dimensões corretas, com beneficiamento e numeradas para facilitar
a montagem. A distinção ocorre no caso 03 e no caso 04, no qual a pré-fabricação (11) foi
feita posteriormente a compra da madeira em Natal. Na casa de visitas, caso 03, o
beneficiamento da madeira foi feito na obra com corte das peças para produção das
tesouras dos telhados e para fechamento da envoltória em OSB. Desse modo, como houve
perdas e recortes, o critério obteve a classificação 2. No caso 04, tentou-se comprar as
peças nas dimensões e beneficiadas (como no caso 01), no entanto, isso não estava
disponível no mercado local e tampouco o mercado possuía as peças nas dimensões que
seriam necessárias para executar o projeto. Houve contatos com diversos fornecedores a
fim de viabilizar a estrutura, mas não foi possível. A solução foi enviar as peças para que
uma serraria fizesse o beneficiamento e pudesse entregá-las na obra. O critério de préfabricação teve a classificação de 3 nas duas primeiras fases, por considerar que poderia
ser feito pelo mercado local e depois esse valor decresceu.
Sobre a modulação (12), os casos 01, 03 e 04 se assemelham e foi utilizada desde a
fase 1 do processo projetual. Nesses três casos, a modulação foi de 5m por 5m; 3,6m por
3,6m e 1,20m por 1,20m, respectivamente. No entanto, no caso 02, apesar do projeto
utilizar o sistema de Wood Frame, não houve modulação (12) em planta. Os ambientes
não correspondem entre os pavimentos e não há uma sobreposição das paredes da
edificação.
O critério 13, tectônica da edificação, obteve classificação máxima nos casos 01, 02
e 04. Na casa Derby, a tectônica está presente no uso dissociado da estrutura da vedação;
também percebe-se todos os encaixes entre as peças em madeira, as instalações
hidráulica e elétrica. No caso 02, a tectônica está presente na dissociação da estrutura da
vedação da edificação no Wood Frame e nas ligações estruturais (entre a madeira/madeira
e madeira/alvenaria). No caso 04 (não finalizado), o projeto arquitetônico indica que a
estrutura (aparente) também será independente da envoltória. Essa será composta por
painéis móveis que irão se deslocar nas fachadas com aberturas reguláveis O caso 03 teve
um resultado distinto dos outros com a classificação 2, apesar das três fachadas serem
permeáveis e na envoltória dos quartos ser possível observar os encaixes da madeira.
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Houve um mascaramento da estrutura e da cobertura com o uso de paredes duplas nos
dormitórios e de forros de OSB para ocultar o madeiramento das telhas em PVC,
respectivamente.
O último critério aborda a deposição final dos resíduos (14) e os casos 02 e 03
tiveram a classificação máxima. No caso 02 todos os resíduos gerados na obra foram
reaproveitados em móveis, servindo para estar em consonância com a madeira da
envoltória. No caso 03 as sobras das madeiras também foram utilizadas com armários fixos
(cozinha), estantes e mesas (quarto) e no caso 01 houve surpresas no decorrer das fases
analisadas. No início, pensou-se que não haveriam tantas “sobras” de madeira, pois as
peças foram compradas sob medida. No entanto, ocorreram ajustes na estrutura e
sobraram peças que não puderam ser reaproveitadas. Dessa maneira, o nível de
intensidade de avaliação do critério decaiu de 3 para 1. Por fim, no caso 04, houve
resíduos gerados no processo de beneficiamento da madeira na serraria. Nesse
estabelecimento o projetista não teve controle do que seria descartado e não pode fazer
um planejamento para reutilizar as “sobras” da madeira como elementos da edificação.
Além disso, houve resíduos gerados no ato de descarregar as peças dos caminhões para a
serraria, danificaram-se diversas vigas e que foram necessário fazer a reposição.
Na última coluna, foram relacionados os custos e o tempo gasto em cada
edificação. De forma geral todas as edificações tiveram o tempo de construção parecido,
variando de quatro meses e duas semanas (caso 03), seis meses (caso 01) e um ano (caso
2). Sobre o tempo, ressalta-se que no caso 01 foi analisada a primeira etapa da obra em
2004; no caso 02 foi contabilizado o tempo de montagem da estrutura de madeira e da
parte em alvenaria juntas, pois o proprietário não havia dados que pudessem separá-las;
no caso 03 foi contabilizada a construção da sapata corrida e toda a estrutura em madeira
da edificação e no caso 04, esse dado não existe pela edificação ainda se encontrar em
construção. Sobre o custo, os valores variaram de acordo com a disponibilidade de mão de
obra e do tipo de madeira comprada. Percebe-se, também, que o caso 04 apresenta um
valor elevado e que constitui apenas do projeto de fundações, execução das fundações,
projeto estrutural e compra/beneficiamento das peças em madeira. Ainda serão
contabilizados os custos da envoltória, cobertura e a mão de obra para executá-las. Não foi
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comparado nenhum dado ao caso 01, por estar com uma realidade de, aproximadamente,
12 anos e com dados da realidade de Recife/PE.
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4. CONCLUSÕES
A partir das análises elaboradas por essa dissertação, comprovou-se que a
abordagem multicritério de avaliação do impacto ambiental do sistemas de madeira é
aplicável em estudos de caso e suficientes para a determinação de recomendações
projetuais para o clima quente e úmido. A abordagem multicritério resultante é a síntese
de aspectos diversos da literatura com as entrevistas e os estudos de caso. A literatura
proporcionou a identificação dos critérios com maior potencial de avaliação do impacto
ambiental, as entrevistas contribuíram com a articulação dos critérios considerando os
aspectos práticos e os estudos de caso contribuíram para refinar os critérios e sua
organização. As recomendações surgiram com base na análise dos critérios, considerando
o desempenho do sistemas estrutural, cobertura e piso, quanto às fases de programação,
projeto e construção.
A inter-relação dos critérios possibilitou identificar os obstáculos no processo de
viabilização para construir em madeira em Natal. Após a análise dos resultados do
checklist, observou-se que não há estabelecimentos com variedades de espécies de
madeira (em especial de madeira plantada). Essa baixa variação das espécies decorre pelo
abastecimento do mercado natalense ser prioritariamente com madeiras originadas do
estado do Pará. Como, nessa região, não há significativo plantio de espécies, a
considerável produção é obtida da extração e venda de espécies nativas. O outro motivo é
a distância entre Natal e os grandes centros produtores (sul e sudeste) que resulta no
encarecimento devido ao transporte da madeira. O frete, na maioria das vezes, possui um
valor semelhante ou superior ao que seria pago apenas pelas peças transportadas. Além
disso, deve-se analisar o risco de avaria no transporte da madeira e buscar fornecedores
com boa procedência. Uma vez que seja necessário devolver uma peça em madeira, isso
acarretará um aumento no custo e no tempo da obra.
Necessita-se que as peças passem por um processo de beneficiamento
(desempenar e desengrossar). Esse processo uniformiza as dimensões das peças e
possibilita a utilização em encaixes milimétricos (em conectores metálicos ou entre si) para
as construções em madeira. No mercado local, não há estabelecimentos e demanda para
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que beneficie a madeira antes de entregar ao cliente. Avalia-se um adicional de
aproximadamente 20% no preço da estrutura após o beneficiamento. Caso seja
necessário, indica-se comprar madeira em dimensões maiores para que, ao beneficiá-la, se
possa ter mais rigor nas medidas. Também deve-se quantificar o tempo gasto na serraria
para a execução do aparelhamento e registrar no cronograma da obra.
O desenvolvimento e (re)aplicação do checklist nos estudos de caso, foi possível
identificar os critérios de maior relevância a serem incorporados no processo projetual e
os menos viáveis, que não dependem da capacidade do projetista. Os critérios de
“integração”, “aproveitamento da luz natural”, “aproveitamento da ventilação natural”,
“uso de materiais leves e refletivos”, “modulação”, “tectônica” e “deposição final de
resíduos” são viáveis de serem incorporados no processo projetual, uma vez que
dependem da habilidade do projetista em incorporar esses aspectos no projeto
arquitetônico, adaptá-los ao terreno e clima da região de implantação. Os critérios com
menor interação no processo projetual são os que dependem de terceiros, no caso: do
setor industrial madeireiro e da mão de obra local. Não há logística e nem custo viável para
entrega de peças pré-fabricadas em madeira. A “adequação da madeira”, “durabilidade da
madeira”, “corte da madeira” e “mão de obra especializada” são prejudicados pela falta de
industrialização na região. As peças certificadas e tratadas (“madeira certificada nativa”,
“madeira certificada plantada”) não são comercializadas a um preço viável e possuem
pouca expressão na arquitetura madeireira da região.
Necessita-se que os custos das edificações em madeira sejam competitivos frente
aos sistemas convencionais. Busca-se uma relação favorável entre o preço, o metro
quadrado e o tempo de construção para que os pré-fabricados em madeira sejam mais
viáveis. As edificações em madeira podem ser projetadas para serem desmontáveis e
transportadas para outra região. Essa possibilidade de reuso diminui a necessidade de
gasto energético para novas construções e é um ponto positivo em relação aos outros
sistemas convencionais.
A pré-fabricação em madeira é a chave para a difusão dessa técnica construtiva. No
mercado de Natal, há potencial para a difusão, mas pouco investimento no setor industrial.
Necessita-se criar uma cultura nos projetistas para que tenha demanda e possa modificar
o mercado. Uma alternativa é a instalação de polos de desenvolvimento de tecnologia
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madeireira para diminuir os custos de produção e agilizar o processo construtivo. Ao
divulgar o uso da madeira, tem-se que propor soluções construtivas criativas, responsáveis
e acessíveis com uma arquitetura leve e adequada ao clima de Natal/RN.
As recomendações projetuais para edificações de baixo impacto ambiental no clima
quente e úmido são (organizadas no APÊNDICE B – ILUSTRAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES
PROJETUAIS):
 O sistema estrutural:
o O pilar-viga com encaixes das peças utilizando:
 conectores metálicos galvanizados;
 barra rosqueada;
 parafusos e espaçamentos adequados de acordo com a NBR 7190.
 as

espécies

de

maçaranduba

ou

angelim

vermelho

pela

disponibilidade no mercado local;
o adequa o projeto as dimensões disponíveis no mercado local para agilizar a
entrega e reposição das peças;
o utiliza a mão de obra local e busca fomentar a capacitação de outros
carpinteiros.
 A envoltória:
o utiliza combinações a partir de:


painéis móveis para uma fachada flexível;



molduras em madeira com fechamento opaco, translúcido ou
transparente, tais quais: madeira plantada ou maciça, OSB, Madeirit,
compensado naval, vidro ou policarbonato;



painéis bipartidos na horizontal com fechamento independente,
podendo servir como peitoril ventilado;

 parede dupla para embutir as instalações elétricas e hidráulicas e os
isolantes térmico nas paredes;
o todas as opções devem ter tratamento contra intempéries e devem estar
abrigadas da radiação direta do sol.
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 O piso:
o peças de fácil encaixe para facilitar a remoção e manutenção:
 peças em madeira com encaixe macho-fêmea;
 tábuas em madeira em forma de deck;
o suspenso do solo para preveni-lo da umidade;
o assentado de forma que evite ao acúmulo de água, resultando em danos a
durabilidade.
 Na cobertura indica-se:
o telhas leves para que diminuir o madeiramento;
o telhas termo-acústicas brancas para aumentar a refletividade da incidência
solar e prover mais conforto térmico ao ambiente;
o pé direito alto para facilitar a ventilação natural e a retirada do calor do
ambiente.
As recomendações, de acordo com as fases de programação arquitetônica,
processo projetual e execução são (organizadas no APÊNDICE B – ILUSTRAÇÃO DAS
RECOMENDAÇÕES PROJETUAIS):
 Na fase de programação:
o conheça o mercado para:
 otimizar a execução: tipos de peças, dimensões madeira,
acabamentos, tratamentos, serviços, tempo de entregas e preços;
 tirar partido de soluções regionais;
 reduzir impacto ambiental com recursos locais;
 selecionar os sistemas construtivos disponíveis de acordo com o
programa de necessidades
 fomentar o mercado madeireiro local.
o evite peças com grandes dimensões (largura, altura ou comprimento)
devido ao seu custo, transporte, dificuldade de reposição, de manuseio, de
logística para construção.

146

o considere as estratégias bioclimáticas para preservar a integridade da
madeira, reduzindo sua exposição à água/chuva e facilitando sua secagem
por meio da ventilação natural.

 Na fase de processo projetual é necessário que:
o se atenha rigorosamente às metas, fatos, necessidades, obstáculos e
problemas identificados na fase de programação;
o tire partido do(s) sistema(s) construtivo(s): tectônica, estética e
flexibilização;
o adote a modulação no sistema local escolhido para diminuir tempo e
resíduos;
o repouse o sistema construtivo em madeira sobre o terreno, sem alterar o
local;
o evite o acúmulo de umidade na madeira: afaste a edificação do solo, utilize
a ventilação natural, tenha espaços permeáveis e use pingadeiras;
o proteja a madeira exposta da radiação solar direta com brises, cobogós,
alpendres, painéis reguláveis, beirais e vegetação;
o prefira instalações hidráulicas e elétricas acessíveis para facilitar a alteração
e a manutenção;
o opte por madeira plantada ao invés de nativa, respeitando as condições de
trabalhabilidade de cada espécie;
o contrate um projetista que realmente entenda de madeira para evitar o
super ou subdimensionamento das estruturas.
 Na fase de execução é necessário que:
o planeje a compra e entrega da madeira de acordo com o tempo, custo
financeiro e custo ambiental;
 verifique o teor de umidade da madeira comprada e considere o
tempo de secagem antes de utilizá-la com o auxílio de
equipamentos eletrônicos:
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- que medem por contato (é posto o equipamento em cima da
madeira e medida a quantidade de umidade naquela
superfície);
- por um instrumento termo higrômetro (baseado na variação
da condutividade elétrica, utilizando o princípio de que
existe relação fixa entre resistência elétrica e o conteúdo da
umidade da madeira. Quanto maior o teor de umidade,
menor a resistência).
- comparar com o valor de 12% a 25% (de acordo com as
classes da madeira) recomendado pela NBR 7190.
o prefira

mão

de

obra

especializada

local

e

fomente

sua

capacitação.
o planeje com equipe:
 as etapas de montagem para reduzir custos e tempo;
 organização do canteiro;
 destino dos resíduos da obra.

4.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
A falta de registros e do processo construtivo dos estudos de caso tornou a análise
multicritério condicionada a comparativos quanto ao tempo gasto em cada etapa de
construção, a quantidade de mão de obra e o modo de execução das atividade ou decisões
tomadas na execução das estruturas em madeira. Seria adequado acompanhar cada
construção desde a programação arquitetônica para mapear o processo construtivo.
Não foi possível identificar uma forma recorrente, popular ou regional de projetar
com madeira. Cada estudo de caso aborda uma forma específica de processo construtivo
com madeira e, por isso, as análises estão limitadas a cada estudo de caso.
Não houve caracterização das propriedades físicas das madeiras empregadas visto
que a maior parte das edificações foram concluídas ou porque não há regularidade tantos
dos fornecedores quanto das dimensões e procedência das madeiras.
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Os critérios analisados estão condicionados pelos registros dos estudos de casos. A
análise é específica para a região litorânea do Nordeste e podem variar de acordo com o
lugar, o clima, o tipo de edificação.

4.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
As sugestões para futuras pesquisas são:


análise comparativa entre os estudos de caso em outros climas para ampliar
o número de critérios e resultados;



comparação com sistemas construtivos convencionais quanto ao custo e
benefício e a viabilidade para Natal/RN;



avaliação do ciclo de vida da madeira para Natal, São Miguel do Gostoso e
Recife;



avaliação pós ocupação para analisar as modificações espaciais e as
patologias apresentadas nos estudos de caso no decorrer do tempo;



influência de softwares de simulação e modelagem computacional softwares
BIM (Building Information Modeling) como ferramenta nas customização de
edificações em madeira e no auxílio do processo construtivo em todas as
etapas projetuais.
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APÊNDICE A - CHECKLIST DOS ESTUDOS DE CASO
CASO 01 - CASA DERBY
Entrevista realizada no dia 18 de setembro de 2015 com o arquiteto Chico Rocha
do escritório responsável pela construção da obra no Laboratório de Arquitetura da UFRN.
CASA DERBY

Const. de
baixo
impacto

Aspectos
projetuais

Propriedades da
madeira

TEMAS

CRITÉRIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adaptação da madeira a
região
Durabilidade da madeira
Corte da madeira
Madeira certificada tropical
Madeira certificada plantada
Integração
Aproveitamento da luz natural
Aproveit. da ventilação natural
Uso de materiais leves e
reflexivos
Sombreamento da envoltória
Pré-fabricação
Modulação
Tectônica da construção
Deposição final dos resíduos

FASES
PROGRAMAÇÃO PROJETO
3
3

EXECUÇÃO
3

3
3
0
0
3
3
3
3

3
3
0
0
3
3
3
3

3
3
0
0
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
2

3
3
3
3
1
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CASO 02 - CASA BELLINI
Entrevista realizada dia 01 de outubro de 2013 e dia 29 de outubro de 2015 na
residência do proprietário e administrador da obra Claudio Bellini.
CASA BELLINI

Const. de
baixo
impacto

Aspectos
projetuais

Propriedades
da madeira

TEMAS

CRITÉRIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

Adaptação da madeira a região
Durabilidade da madeira
Corte da madeira
Madeira certificada tropical
Madeira certificada plantada
Integração
Aproveitamento da luz natural
Aproveit. da ventilação natural
Uso de materiais leves e
reflexivos
Sombreamento da envoltória
Pré-fabricação
Modulação
Tectônica da construção
Deposição final dos resíduos

PROGRAMAÇÃO
2
3
3
0
3
2
2
2
3

FASES
PROJETO
1
3
3
0
3
2
2
2
3

0
3
0
3
3

0
3
0
3
3

EXECUÇÃO
1
3
3
0
3
2
1
1
3
0
3
0
3
3
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CASO 03 - CASA DE VISITAS
Entrevista realizada dia 13 de junho de 2015 com o arquiteto e gerenciador da obra
Ivan Oliveira da Gostoso arquitetura em São Miguel do Gostoso/RN.
CASA DE VISITAS

Const. de
baixo
impacto

Aspectos
projetuais

Propriedades da
madeira

TEMAS

CRITÉRIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adaptação da madeira a
região
Durabilidade da madeira
Corte da madeira
Madeira certificada tropical
Madeira certificada plantada
Integração
Aproveitamento da luz natural
Aproveit. da ventilação natural
Uso de materiais leves e
reflexivos
Sombreamento da envoltória
Pré-fabricação
Modulação
Tectônica da construção
Deposição final dos resíduos

PROGRAMAÇÃO
3

FASES
PROJETO
3

3
1
0
0
3
3
3
3

3
1
0
0
3
3
3
3

3
1
0
0
3
3
3
3

3
2
3
2
3

3
2
3
2
3

3
2
3
2
3

EXECUÇÃO
3

161

CASO 04 - HabtØ
O checklist ilustra o acompanhamento da obra pela autora durante os anos de
2014 e 2015.
HabtØ
TEMAS

CRITÉRIOS

Const. de
baixo
impacto

Aspectos projetuais Propriedades da
madeira

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adaptação da madeira a região
Durabilidade da madeira
Corte da madeira
Madeira certificada tropical
Madeira certificada plantada
Integração
Aproveitamento da luz natural
Aproveit. da ventilação natural
Uso de materiais leves e
reflexivos
Sombreamento da envoltória
Pré-fabricação
Modulação
Tectônica da construção
Deposição final dos resíduos

PROGRAMAÇÃO

FASES
PROJETO

EXECUÇÃO

3
3
0
3
3
3
3
3
3

3
2
0
3
3
3
3
3
3

3
2
3
0
0
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
2
2
3
1

Aplicação do checklist do caso 04 (HabtØ) na serraria responsável pelo
beneficiamento da madeira da construção no dia 27.10.2015.

Fonte: Acervo Pessoal 2015

162

APÊNDICE B – ILUSTRAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES PROJETUAIS
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