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RESUMO 

A situação das indústrias brasileiras de construção de habitações em madeira 
encontra-se defasada. Sua infra-estrutura e seus equipamentos estão obsoletos e não 
acompanham o progresso tecnológico apresentados pelos países mais desenvolvidos. A 
baixa qualidade do produto ofertado ao consumidor é um dos motivos para esta 
estagnação. Há necessidade de rever as técnicas, os processos e os sistemas construtivos 
a fim de proporcionar a modernização do setor e ofertar produtos com qualidade. 

Os sistemas leves em madeira oriunda de floresta plantada constituem uma opção 
viável para a prática construtiva habitacional, haja vista o grande potencial madeireiro 
nacional. As florestas plantadas têm sido utilizadas como uma alternativa pelo setor 
madeireiro para obter uma maior produtividade de madeira por hectare, bem como 
diminuir pressões ambientalistas e não perder o mercado de exportação. Os sistemas 
leves em madeira, entre estes o Sistema Plataforma, caracterizam-se como sistemas 
abertos especialmente pela flexibilidade da construção. Como todos os sistemas abertos, 
o Sistema Plataforma em madeira deve aplicar os princípios da coordenação modular a 
fim de permitir a conectividade entre seus componentes e componentes de outros 
sistemas construtivos também coordenados. 

No entanto, o Sistema Plataforma em madeira é pouco difundido no Brasil e ainda 
pode ser considerado inovador, o que coíbe seu emprego e disseminação. O principal 
objetivo deste trabalho é aplicar o conceito da coordenação modular decimétrica em 
elementos construtivos do Sistema Plataforma, para que os mesmos possam ser usados 
com outros elementos construtivos que respeitem esse mesmo princípio de 
modularidade. Como resultado, este trabalho propõe elementos construtivos do Sistema 
Plataforma coordenados e aplica-os em um projeto de uma habitação de interesse social. 
Dessa forma, espera-se contribuir para com as indústrias brasileiras de construção de 
habitação em madeira, por difundir o Sistema Plataforma e seu funcionamento global. 
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1. INTRODUÇÃO 

A situação da desigualdade sócio-econômica brasileira influi diretamente nas 
condições habitacionais da população, resultando no aumento do déficit habitacional e 
das condições precárias de habitação. Apesar da tentativa de diversas políticas 
governamentais em busca de soluções nesse sentido, os resultados não se revelam muito 
positivos. Em 2005, segundo as estimativas da Fundação João Pinheiro (2006), o déficit 
habitacional brasileiro foi de aproximadamente 7,9 milhões de moradias. 

Para minimizar esta situação, os sistemas abertos em madeira oriunda de floresta 
plantada constituem uma opção viável para a prática construtiva habitacional, haja vista 
o grande potencial madeireiro nacional. As florestas plantadas têm sido utilizadas como 
uma alternativa pelo setor madeireiro para obter uma maior produtividade de madeira 
por hectare, bem como diminuir pressões ambientalistas e não perder o mercado de 
exportação de madeira. O manejo das florestas permite a perpetuação da produção de 
madeira, sem a necessária destruição. 

No Brasil, a área de floresta plantada vem crescendo em média 2,5% a 3,0% a.a. nos 
últimos anos. Em 2007, ocorreu um aumento da demanda de madeira oriunda de 
florestas plantadas, especialmente de eucalipto e pinus que totalizam 5.560.203 ha. 
Além da contribuição para a sustentabilidade ambiental, as florestas plantadas geram 
recursos e empregos. Por exemplo, em 2007, este setor gerou 4,6 milhões de empregos 
e, neste mesmo ano, as empresas associadas à Associação Brasileira de Produtores de 
Florestas Plantadas (ABRAF) investiram R$ 6 bilhões no setor florestal (ABRAF, 
2008). 

Todavia, o grande potencial madeireiro do Brasil contrasta com a baixa participação 
das edificações em madeira no mercado da construção civil. Enquanto a madeira é 
utilizada com sucesso na construção de habitações em países norte-americanos, 
europeus e no Japão, no Brasil ainda permanece o preconceito sobre esse material. De 
fato, isto se deve ao baixo desenvolvimento tecnológico dos produtos ofertados, o que 
acaba gerando preconceito com relação ao uso da madeira para a construção de 
moradias. O receio da sociedade em empregar a madeira como material construtivo é 
referente principalmente à madeira de reflorestamento. Uns dos principais fatores que 
contribuem para esta discriminação são a sua durabilidade, quando se trata de madeira 
de florestas plantadas, e seu desempenho em relação ao fogo. 

Os sistemas leves em madeira podem colaborar para a melhor aceitação da madeira 
como material de construção e podem contribuir para a implantação de novas técnicas 
de construção em madeira no Brasil, pois estes sistemas apresentam parâmetros que 
permitem a execução de edificações com qualidade ao empregar técnicas 
industrializadas com solução racionalizada. Entre os sistemas leves em madeira destaca-
se neste trabalho o Sistema Plataforma, um sistema desenvolvido como um sistema de 
construção coordenada que consiste em elementos padronizados pré-fabricados e 
montados facilmente. 

Este trabalho apresenta como o Sistema Plataforma em madeira apresenta 
características próprias que o tornam uma alternativa promissora e condizente com a 
realidade brasileira, na medida em que possibilita a construção de moradias com rapidez 
e qualidade, empregando materiais simples e facilmente encontrados no mercado 



nacional. No entanto, o Sistema Plataforma em madeira é pouco difundido no Brasil e 
ainda pode ser considerado inovador, o que coíbe seu emprego e disseminação. 

O Sistema Plataforma em madeira, sendo um sistema aberto de construção, baseia-
se nas técnicas da coordenação modular, a fim de viabilizar os requisitos de 
intercambialidade e combinabilidade dos seus elementos e de flexibilidade da 
construção. A flexibilidade da construção é interessante por dois motivos especiais: 
satisfazer o usuário pela composição espacial adaptada a sua necessidade; e, possibilitar 
a aplicação de materiais disponíveis regionalmente. No entanto, essa flexibilidade só é 
garantida por se aplicarem os princípios da coordenação modular. 

A coordenação modular visa organizar as dimensões da construção por estabelecer 
um módulo padrão como unidade de medida de referência. A permutabilidade de 
diferentes sistemas construtivos para uma mesma edificação é possível caso estes 
obedeçam a critérios definidos por um módulo comum proposto. A utilização de 
módulos dimensionais de referência é fundamental para a racionalização do processo 
construtivo, ao reduzir o custo e as perdas com desperdício de material, tempo e mão-
de-obra. Mas, os princípios da coordenação modular raramente são aplicados pelas 
indústrias de construção no Brasil.  

Por difundir o Sistema Plataforma e seu funcionamento global segundo os princípios 
da coordenação modular, conforme as condicionantes e as normas técnicas brasileiras, 
este trabalho espera contribuir para com as indústrias brasileiras de construção de 
habitação em madeira a fim de proporcionar-lhes a possibilidade de modernização do 
setor e de ofertar produtos com qualidade. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é aplicar o conceito da coordenação modular 
decimétrica em elementos construtivos do Sistema Plataforma, para que os mesmos 
possam ser usados em sistemas abertos, aplicando soluções de conectividade nas 
interfaces com outros subsistemas e componentes construtivos. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

 fazer um diagnóstico do emprego da modularidade na cadeia produtiva de 
edificações em madeira na região da Grande Florianópolis; 

 adequar o Sistema Plataforma às normas de coordenação modular decimétrica e 
de desempenho vigentes; 

 analisar a conectividade do Sistema Plataforma com os sistemas elétrico e hidro-
sanitários e outros sistemas construtivos; 

 elaborar guia com soluções de conexões a serem utilizadas pelo Sistema 
Plataforma e sistemas mistos; 

 disseminar o conceito de coordenação modular para projetos de edificações com 
o Sistema Plataforma em madeira. 

 



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS DA COORDENAÇÃO MODULAR 

A coordenação modular é uma “técnica que permite definir e relacionar dimensões 
de materiais e componentes em projeto e obra, através de medidas modulares 
organizadas por meio de um reticulado espacial de referência” (LUCINI, 2001, p. 23). 
Estabelecer um módulo é o princípio fundamental para possibilitar a coordenação dos 
componentes e elementos de um sistema construtivo. 

Para entender os princípios da coordenação modular, é necessário primeiramente 
entender o significado do módulo. A definição para o termo módulo parece um pouco 
confusa, pois varia conforme o período histórico e o contexto em que está aplicado. Na 
Antigüidade, o módulo era uma unidade de medida utilizada como referência para 
técnicas construtivas. Com o passar dos anos, pela necessidade de produção em massa e 
em série, o conceito de módulo foi incorporando outros significados principalmente 
pelas indústrias de manufatura. Atualmente, o conceito mais difundido é o do contexto 
da manufatura, na qual o módulo é um componente ou uma unidade independente que 
possibilita a padronização e intercambialidade, e assim permite a criação de variedades 
de produtos. 

Atualmente, as definições para módulo na visão da manufatura influenciam as 
definições de módulo na visão da construção civil, pois logo se associa módulo aos 
componentes padronizados utilizados na construção. Hoje, existe uma confusão sobre o 
conceito de módulo na arquitetura. Não se sabe se o módulo refere-se à repetição de 
uma dimensão ou à repetição de componentes e elementos construtivos padronizados. 
Como citado anteriormente, na Antigüidade, o módulo primariamente significava uma 
unidade de medida de referência. Geralmente, essa medida partia de elementos 
conhecidos e de fácil acesso, como as próprias medidas humanas de pés, polegadas, 
palmos e côvados. Com o passar do tempo, estabeleceram-se outra unidades de 
medidas, como a usual escala métrica. Indiferente da unidade, o módulo sempre esteve 
diretamente associado a um dimensionamento de uma medida básica. 

Porém, nos períodos pós-guerras, a situação emergente dos países afetados trouxe a 
necessidade de produção em massa de edificações. Logo, o processo de construção 
artesanal deu espaço para os adventos da industrialização. A solução para alcançar uma 
habitação com o mínimo de desperdícios e de custos foi vista em um processo de 
construção industrializado e racionalizado. Para melhor atender esses critérios, a 
edificação foi separada em componentes e elementos que deveriam ser padronizados e 
produzidos em série nas fábricas e montados no canteiro, reduzindo também o tempo de 
construção. Muitas vezes tais componentes padronizados e repetitivos na edificação são 
chamados de módulo, seguindo a mesma intenção dos critérios conceituais de módulo 
da visão da manufatura. Estes componentes dependem dos fatores precisão dimensional 
e interface para realizar uma montagem bem sucedida e manter a qualidade da 
edificação. Porém, não necessariamente estes componentes padronizados respeitam o 
módulo como medida básica estabelecida em um projeto arquitetônico, e por isso a 
rigor conceitual não poderiam ser chamados módulos. 



Outro conceito de módulo, no contexto da arquitetura, são as chamadas casas 
modulares. Estas casas são constituídas por volumes individuais totalmente produzidos 
nas fábricas e transportados ao canteiro, onde são unidos. Neste caso, estes volumes 
espaciais são os considerados módulos. Ou ainda, há casas inteiramente montadas nas 
fábricas e depois transportadas ao canteiro já finalizadas. Estas últimas são em si os 
módulos. 

Interessante observar que nestes casos envolvendo a pré-fabricação total ou parcial 
de componentes construtivos, o que é considerado módulo é a parte física que sai da 
fábrica. Talvez, isso se deva por esta parte ser o fator que implica repetição e 
combinação na edificação, determinando os critérios que os outros componentes da 
edificação devem seguir. Ou talvez, o contexto da construção apropria-se da visão do 
módulo na manufatura, tendo a casa como produto final composto por partes modulares 
conectadas entre si. 

Então, a fim de evitar os conflitos conceituais no decorrer do estudo, o presente 
trabalho adota a definição original de módulo para o contexto arquitetônico, como uma 
unidade de medida. Segundo Rosso (1976), o módulo é a unidade básica de medida 
usada para quantificar e medir um espaço. Agora resta saber quanto equivale um 
módulo básico. 

3.1.1. Valor do módulo básico 

A utilização de módulo na arquitetura não é recente. O Tratado de Arquitetura, 
escrito pelo arquiteto-engenheiro Vitrúvio no século I a.C., constata a aplicação do 
módulo nas concepções arquitetônicas da época (VITRÚVIO, 2007). Nesse tratado, ele 
descreve como os gregos e os romanos daquele período aplicavam os módulos para 
garantir a proporção e a simetria na criação de efeitos plásticos das formas 
arquitetônicas. 

Em épocas próximas à Revolução Industrial, o conceito do módulo integra a 
concepção de projeto e a produção industrial. Nesse contexto, destaca-se o edifício 
Crystal Palace, projeto de Paxton construído em 1851. Este edifício baseou-se num 
reticulado modular de 8 pés (244 cm) condicionado pelas dimensões máximas das 
chapas de vidro (ROSSO, 1976; BYRNE, 1970). 

Em 1936, o americano Alfred Farewell Bemis expõe em seu livro “The Envolving 
House” uma técnica de coordenação modular voltada para as necessidades da 
industrialização, denomindada “método modular cúbico”. Ele é considerado o pioneiro 
no domínio da teoria da coordenação modular (ROSSO, 1976). Suas idéias repercutiram 
nos primeiros estudos realizados sobre coordenação modular na Europa e nos Estados 
Unidos. 

Os percussores de Alfred Farewell Bemis adotaram o módulo-dimensão de 4 
polegadas, conforme havia sido sugerido em 1925 pelo engenheiro Fred Head. No 
motivo da escolha é explicado que esta dimensão daria uma flexibilidade adequada e 
também porque estava relacionada com a dimensão utilizada nos estudos das casas em 
madeira americanas (BYRNE, 1970). 



A utilização do módulo na arquitetura foi intensificada após a 2ª Guerra Mundial, 
quando muitos países, passando por processos de recuperação dos efeitos da guerra, 
necessitavam suprir a carência habitacional por meio de métodos construtivos 
simplificados, rápidos e de custo baixo. Novas idéias sobre eficiência construtiva foram 
introduzidas na produção industrial. Isso resultou na criação de regras e critérios 
dimensionais para os elementos construtivos. 

Especialmente no período pós-guerra, muitos países se esforçaram para definir 
sistemas de coordenação modular que adotassem um módulo universal que permitisse a 
combinação de produtos nacionais e internacionais. Após recolher as experiências e 
opiniões dos países sobre a teoria da coordenação modular, e após a aplicação prática 
para verificar e desenvolver a teoria definiu-se a adoção do módulo decimétrico 
(BYRNE, 1970). E hoje, através da atuação de várias entidades internacionais, 
incluindo a International Standard Organization (ISO), definiu-se o módulo básico de 
10 cm. No entanto, os Estados Unidos ainda não aplicam o módulo de 10 cm. Em 1946, 
foi publicado nos Estados Unidos, o projeto A62 - Guide for Modular Coordination, que 
define um módulo básico de 4 polegadas. 

No Brasil, inicialmente, a normalização não interessou o setor de construção civil 
que estava direcionado às classes mais abastadas e não preocupadas com a redução de 
custo. No entanto, na década de 70, quando houve necessidade de produção maciça de 
habitação de interesse social, o país carecia de uma solução tecnológica voltada para a 
racionalização construtiva e a redução de custos. A tecnologia apresentada era precária, 
e, conseqüentemente, relacionou-se pejorativamente o tema coordenação modular com 
as construções econômicas de baixa qualidade. Todavia, atualmente, devido às 
mudanças econômicas na produção de edificações e à competitividade de mercado, a 
coordenação modular surge como instrumento necessário para o aumento da 
produtividade e a redução de custos (LUCINI, 2001). 

3.1.2. Normas brasileiras e princípios da coordenação modular 

No Brasil, em 1946, foi formada uma comissão para tratar da coordenação modular 
das construções. Em 1947, foi concluído o primeiro projeto de norma sobre o tema e, 
em 1950 foi publicada a norma NB-25R: Modulação das Construções. Esta foi revisada 
pela Comissão de Coordenação Modular da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) resultando na norma NB-25: Coordenação Modular da Construção, publicada 
em 1969 (GREVEN, BALDAUF, 2007). 

O país conta com aproximadamente 25 normas vigentes há mais de 30 anos. 
Entretanto, as suas regras não são usadas pelo meio técnico da construção, seja pelos 
projetistas quanto pelos produtores de insumos. Como conseqüência, há um aumento do 
desperdício da indústria pela baixa correlação entre os projetos e os materiais de 
construção. O projetista não usa coordenação modular porque não recebeu esta 
informação e porque o mercado não exige. E o mercado não exige porque não conhece 
as normas e porque o projetista não especifica. Neste jogo, quem perde é o consumidor 
com a oferta de habitações de menor qualidade e de maior preço. Por isso, este trabalho 
visa retomar a discussão e disseminação da coordenação modular no setor habitacional 
brasileiro. 



A coordenação modular utiliza um vocabulário técnico específico. No Brasil, estes 
termos estão definidos na norma técnica NBR 5731 (ABNT, 1982) (Tabela 1). 

Tabela 1: Termos empregados na coordenação modular segundo a NBR 5731 (1982) 

Módulo Unidade básica, “1M” equivale a distância padrão 10 cm. 
Multimódulo Múltiplo inteiro do módulo básico. 

Reticulado espacial de referência 

Reticulado tridimensional formado por planos ortogonais, 
configura uma malha espacial com linhas dispostas em distâncias 
de um módulo (1M), nessa malha serão posicionados os 
componentes de construção. 

Medida modular Referente ao tamanho do módulo ou multimódulo, sempre valores 
inteiros. 

Medida modular fracionária Segue a fórmula n.M/4. 
Medida de projeto Determina-se no projeto para qualquer componente da construção. 
Zona neutra Zona não modular que separa reticulados espaciais de referência. 
Ajustes modulares Relacionam as medidas de projeto com a medida modular. 

A coordenação modular utiliza um sistema de referência que apresenta dois 
elementos básicos: o reticulado modular espacial de referência e o quadriculado 
modular de referência (Figura 1). Este sistema auxilia no dimensionamento, 
posicionamento e conectividade dos materiais e componentes. Conhecer previamente os 
componentes de construção, com suas dimensões e características físicas permite 
posicioná-los de forma mais adequada. Assim, o domínio dos materiais não 
comprometerá na criação do projeto arquitetônico, nem limitará sua composição 
espacial apenas por ser modular. 

 
Figura 1: Sistema de Referência Modular  

Além dos parâmetros de posicionamento e dimensionamento, outro auxílio da 
coordenação modular ao processo de montagem é o ajuste modular. Esse ajuste inclui 
folgas e tolerâncias dimensionais, que são estabelecidos de acordo com os materiais 
aplicados e sistemas construtivos utilizados. O objetivo dos ajustes é prevenir possíveis 



casualidades decorrentes de erros de fabricação, de posicionamento na obra ou também 
de deformações no material. 

Listam-se as principais vantagens da prática da coordenação modular, segundo 
Parizotto Filho (2004):  

  simplificação e a compatibilização dos projetos e das operações de execução, 
com maior precisão dimensional e locação da obra, facilitada pelo reticulado 
modular;  

  padronização dos materiais e componentes, facilitando a produção em série, 
evitando quebras e a substituição;  

  redução dos problemas de interface entre os componentes, elementos e 
subsistemas; 

  facilidade na utilização de técnicas pré-definidas;  
 possível intercâmbio nacional e internacional das tecnologias de construção e 

inovações nos materiais. 
 

3.2. NORMAS BRASILEIRAS DE MADEIRA E DERIVADOS 

As normas brasileiras referentes às dimensões padrões para componentes de madeira 
podem ser divididas em três categorias: madeira serrada e beneficiada; chapas de 
madeira; e, portas e esquadrias de madeira. 

Até o momento, avaliou-se as normas de madeira serrada e beneficiada. 

Madeira serrada é toda aquela peça que não sofre algum tipo de aplainamento; ao 
contrário da madeira beneficiada que recebe um acabamento por ser aplainada. 

Após conceituar madeira serrada como a “madeira resultante do desdobro de toras, 
por meio de cortes longitudinais, com auxílio de serra ou outro equipamento 
semelhante”, a NBR 12551 (2002) conceitua as seguintes terminologias, que segundo a 
mesma, são usualmente empregadas na especificação de peças de madeira serrada: 

 caibro – peça de madeira de topo retangular ou quadrado, normalmente usada 
em armações de telhados, soalhos, forros, entre outros. 

 pontalete – peça de seção geralmente quadrada, utilizada principalmente para a 
escora de vigas e lajes de concreto nas construções. 

 prancha – peça de madeira de grandes dimensões usada para fins estruturais ou 
para a obtenção de peças menores. 

 quadradinho – tipo de sarrafo com a seção quadrada. 
 ripa – peça de madeira com topo retangular, de dimensões reduzidas, sendo a 

espessura bem menor que a largura. 
 sarrafo – peça de madeira com topo de dimensões reduzidas, porém sem 

diferença marcante entre a largura e a espessura. 
 tábua – peça de madeira serrada com menos de 50 mm de espessura, mais de 50 

mm de largura e comprimento bem superior à largura. 
 viga – peça de madeira com grandes dimensões usada em estrutura. 



Observa-se que os conceitos elaborados pela norma NBR 12551 (2002) são muito 
genéricos e pouco informam sobre as diferenças e possibilidades de uso e aplicação de 
cada peça na construção. Todos os conceitos dos termos fazem referência a dimensões. 
Portanto, com o intuito de suprir o conflito da terminologia das peças, acrescenta-se 
nessa análise, a norma brasileira NBR 7203 (1982) que fixa a nomenclatura para as 
peças de madeira serrada e seus respectivos padrões de dimensão. Segundo essa norma, 
essas bitolas são valores que buscam obter um aproveitamento racional da matéria-
prima (Tabela 2). 

Tabela 2: Nomenclatura de peças de madeira serrada e padrões de dimensões (NBR 7203, 1982) 

Peças Espessura (cm) Largura (cm) Seção transversal (cm) 
15,0 x 23,0 
10,0 x 20,0 Pranchão > 7,0 > 20,0 
7,5 x 23,0 

Prancha 4,0 - 7,0 > 20,0  
15,0 x 15,0 
7,5 x 15,0 
7,5 x 11,5 
5,0 x 20,0 

Vigas > 4,0 11,0 - 20,0 

5,0 x 15,0 
Vigota 4,0 - 8,0 8,0 - 11,0  

7,5 x 7,5 
7,5 x 5,0 
5,0 x 7,0 Caibros 4,0 - 8,0 5,0 - 8,0 

5,0 x 6,0 
2,5 x 23,0 
2,5 x 15,0 Tábuas 1,0 - 4,0 > 10,0 
2,5 x 11,5 
3,8 x 7,5 Sarrafos 2,0 - 4,0 2,0 - 10,0 2,2 x 7,5 

Ripa < 2,0 < 10,0 1,2 x 5,0 
Tolerância admitida nas dimensões da seção transversal: ±1% 

A norma NBR 14807 (2002) especifica esses mesmos valores das peças de madeira 
serradas para uso geral, porém os organiza por meio de intervalos de dimensões, 
escritos na Tabela 3. 

Tabela 3: Intervalos das dimensões das peças de madeira serrada (NBR 14807, 2002). 

Nome da peça Espessura (cm) Largura (cm) 
Pranchão De 7,1 a 16,1 16,1 e acima 
Prancha De 3,9 a 7,0 16,1 e acima 

Pranchinha 3,8 10,0 e acima 
Viga De 4,0 a 8,0 De 8,1 a 16,0 

Caibro De 4,0 a 8,0 De 5,0 a 8,0 
Tábua De 1,0 a 3,7 10,0 e acima 
Sarrafo De 2,1 a 3,9 De 2,0 a 9,9 

Ripa De 1,0 a 2,0 De 2,0 a 5,0 
Ripão De 1,5 a 2,0 De 5,1 a 7,0 

Pontalete De 7,0 a 8,0 De 7,0 a 8,0 
Quadradinho 2,5 2,5 

Quadrado Lado: 10,0 e acima 
 

No entanto, notam-se algumas diferenças entre as dimensões estabelecidas pelas 
normas NBR 7203 (1982) e NBR 14807 (2002), conforme mostra o comparativo na 



Figura 2. Enquanto a primeira norma assume, para as peças pranchão e prancha, a 
largura com bitola mínima de 20 cm, a outra reduz esse mínimo para 16,1 cm. E as 
dimensões da viga diferem na especificação da largura, pois na primeira norma a largura 
máxima é 20 cm e na segunda norma é de 16 cm no máximo. E na viga de seção 
transversal 15×15 cm da NBR 7203 (1982) a espessura ultrapassa o limite da espessura 
máxima de 8 cm, estipulada pela NBR 14807 (2002). 

Figura 2: Comparativo entre dimensões estipuladas pelas NBR 7203 (1982) e NBR 14807 (2002) 

A madeira beneficiada é a madeira aplainada, ou seja, a madeira é “submetida a um 
processo de acabamento em plaina ou em outro processo equivalente, para se obter 
uniformidade de dimensões e/ou um melhor acabamento superficial em uma ou mais 
faces e/ou bordas” (NBR 12551, 2002). Entre as peças de madeira beneficiada 
destacam-se: soalho, forro, batentes, rodapé e tacos (Tabela 4). 

Tabela 4: Dimensões padrões das seções transversais de madeira beneficiada (NBR 7203, 1982) 
Nome da peça Seção transversal (cm) 

Soalho 2,0 x 10,0 
Forro 1,0 x 10,0 

Batentes 4,5 x 14,5 
1,5 x 15,0 Rodapé 1,5 x 10,0 

Tacos 2,0 x 2,1 
Tolerância admitida nas dimensões da seção transversal: ±0,5% 

 
A NBR 7203 (1982) não faz menção da necessidade dessas peças beneficiadas 

serem adequadas dimensionalmente para ambientes coordenados modularmente. As 
dimensões de largura das peças soalho e forro são múltiplas do módulo 1M, equivalente 
a 10 cm, e por isso podem ser aplicadas em espaços coordenados, desde que os 
comprimentos dessas peças também respeitem o mesmo módulo. Já os tacos de madeira 
apresentam na largura de 2,1 cm , uma dimensão não exata do módulo. Porém, tal 
adição de 1 mm ao módulo 2M pode parecer mínima para influenciar a composição 
final de um espaço. No entanto, no conjunto dessas peças, a soma final desses 



milímetros restantes pode significar o recorte de alguma peça para encaixe adequado no 
espaço modular. 

Em contrapartida, uma norma adicional é específica sobre tacos modulares de 
madeira, a NBR 5724 (1982). Esta norma diz que o comprimento e a largura do taco de 
madeira ou um conjunto de tacos de madeira devem ser modulares, e sugere 10 cm para 
a largura e 10, 20 e 30 cm para o comprimento dessa peça. E observa que as peças de 
10×10 cm devem ser usadas apenas para os arremates da composição. 

 
Figure 3: Exemplo de composição com tacos de madeira de 10×20 cm 

Já, em relação às peças de madeira serrada não faz sentido compará-las aos critérios 
de coordenação modular, pois raramente são utilizadas como elemento final de uma 
construção, mas são utilizadas comumente como componentes combinados a outras 
peças. Com exceção das pranchas, que podem ser utilizadas como elementos de vedação 
de edificações. Para as pranchas seria interessante adotar largura e comprimento de 
dimensões múltiplas de 10 cm, a fim de evitar recortes e retrabalho das peças. 

   

3.3. SISTEMA PLATAFORMA EM MADEIRA 

O sistema leve em madeira mais avançado é empregado em países como Estados 
Unidos, Canadá, Japão, países escandinavos e europeus. Nestes países, este sistema 
construtivo possibilita a construção de edificações seguras, confortáveis, duráveis e com 
grande versatilidade de estilos e soluções para os espaços construídos. Segundo Sánchez 
(1995), tais países apresentam essa tradição em resposta à necessidade de um sistema 
rápido para a colonização desses locais e também por disporem de produtos industriais 
inéditos e padronizados, como madeira serrada e pregos. 

São dois os principais sistemas abertos em madeira: o Balloon-frame e o Sistema 
Plataforma. O Balloon-frame surge no final do século XVIII, nos Estados Unidos 
(Figura 4). As primeiras construções são em Chicago, em 1840. Este sistema 
construtivo é marcado pela fabricação industrial de peças mais esbeltas, geralmente de 
seção 5 × 10 cm, em maior quantidade. A estrutura do Balloon-Frame é composta por 
inúmeras peças esbeltas, pouco espaçadas entre si e longas, a altura dos montantes 
acompanha desde a fundação até a cobertura. Essa ossatura é fechada por painéis 
estruturais de madeira (BENOÎT, PARADIS, 2007). No entanto, o Balloon-frame 
possuía limitantes por causa de seus montantes de altura do tamanho da edificação, 
como a dificuldade com o manuseio e montagem das peças. 



 

Figura 4: Sistema estrutural do Balloon-frame (KUCKER, 2002). 

Após o Balloon-frame sofrer modificações, chegou-se ao sistema construtivo que 
geralmente é empregado atualmente, o Sistema Plataforma – Platform System. Este 
sobrepujou seu antecessor por apresentar maior facilidade e rapidez de execução com os 
seguintes avanços: a altura dos montantes é restrita à altura de cada pavimento; a 
estrutura de piso se apóia sobre as paredes e se estende até o contorno da edificação, 
servindo de base, ou plataforma, para a montagem das paredes do pavimento superior, 
simplificando o processo de execução das estruturas; e este sistema apresenta melhor 
desempenho perante o fogo. Então, o Sistema Plataforma, atualmente, constitui o 
padrão para a maioria das construções pré-fabricadas em madeira na América do Norte 
(DIAS, 2005). 

O Sistema Plataforma permite a construção no canteiro-de-obras, a pré-fabricação 
parcial e a industrialização completa. Ele pode utilizar elementos pré-fabricados e 
normalizados passíveis de serem montados facilmente. A escolha do grau de 
industrialização depende dos fatores relacionados com a realidade da técnica da 
construção local e da qualidade da mão-de-obra. Todavia, ressalta-se que a mão-de-obra 
deve ser treinada para evitar problemas de execução e conexão de componentes deste 
sistema construtivo, pois apesar de ser constituída por peças simples pregadas, deve-se 
ter cautela na execução para que os erros não afetem a integridade total da edificação. 

3.3.1. Níveis de industrialização para casas em madeira 

Segundo Martucci (1990 apud SZÜCS et al, 2007), os processos construtivos 
podem ser classificados pela sua complexidade das etapas produtivas como não-
industrializados, semi-industrializados ou industrializados. 

Os processos não-industrializados apresentam baixa escala de produção e baixa 
produtividade no canteiro. Nessa classificação, encontram-se os métodos artesanais, que 
geralmente utilizam materiais disponíveis no local sem transformação ou 
beneficiamento; e os métodos tradicionais,  que utilizam materiais já beneficiados 
através de uma mão-de-obra semi-qualificada que opera ferramentas simples na 
produção da construção (SZÜCS et al, 2007).  

Os processos semi-industrializados utilizam equipamentos mais sofisticados na 
linha de produção e transformação dos componentes. Estes processos podem ser 
caracterizados como um processo tradicional racionalizado, no qual os componentes são 
fabricados segundo as especificações de projeto, transportados e montados no canteiro; 
ou então, podem ser qualificados como um processo parcialmente pré-fabricado, no 



qual os componentes são transformados em elementos construtivos ainda nas fábricas, e 
depois levados ao canteiro, onde serão montados (SZÜCS et al, 2007).  

Finalmente, os processos industrializados são os totalmente pré-fabricados. 
Diferencia-se especialmente pela produção em série, altamente automatizada. Nesse 
processo, geralmente não somente os componentes, elementos e subsistemas 
construtivos são pré-fabricados, mas sim o sistema construtivo total, o qual é 
transportado para o canteiro já finalizado. A mão-de-obra deve ser especializada para a 
montagem no canteiro, no entanto, os prazos de construção são reduzidos nessa etapa 
(SZÜCS et al, 2007). 

Após a 2ª Guerra Mundial, os países nortes americanos defrontaram-se com a 
necessidade de produção em massa de casas. A industrialização sobreveio e a pré-
fabricação em madeira foi intensamente explorada como sistema construtivo viável 
nesse período. Os sistemas construtivos realizados em fábrica tinham como finalidade 
as reduções do custo, da energia gasta na produção, do tempo total despendido na 
construção e da necessidade de mão-de-obra especializada no canteiro. 

Na América do Norte, o sistema de construção em madeira caracteriza-se pela 
praticidade, flexibilidade de modulação, industrialização das peças e tempo de 
construção reduzido. Segundo O’Brien, Wakefield e Beliveau (2000), os principais 
sistemas industrializados de casas de madeira são: casa modular (modular home), casa 
composta por painéis (panelized home) e casa em kits (kit home ou pre-cut home). 

Para caracterizar a casa modular (Figura 5), retoma-se a definição do módulo 
segundo a visão da manufatura, como um componente ou unidade independente que 
possibilita a padronização e intercambialidade, e assim permite criação de variedades. 
Na casa modular, módulos múltiplos são construídos nas fábricas como unidades 
individuais, utilizando as técnicas do Sistema Plataforma em madeira. Depois de 
finalizados, os módulos são transportados por caminhões ao canteiro, onde são 
instalados e unidos sobre as fundações permanentes (Figure 6). A fundação deve ser 
executada de forma rigorosa a fim de encaixar os módulos sobre a mesma sem 
problemas de execução e montagem. Uma das principais vantagens da casa modular é a 
montagem rápida e redução total do tempo de construção. No entanto, esta deve ser bem 
planejada e projetada, já que não permite alterações de projeto no canteiro. O 
detalhamento e a precisão das dimensões dos módulos individuais são rigorosos, 
objetivando a facilidade na montagem final e conexões entre módulos. 

 

Figura 5: Casa modular na etapa de fabricação (PATH, 1998). 

 



 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 6: Casa modular na etapa de montagem (a) e finalizada (b) (PATH, 1998). 

Na casa composta por painéis, os subsistemas da construção, tais como os painéis 
de paredes e pisos, são precisamente cortados e montados em seqüência na fábrica 
(Figura 7). Posteriormente, são enviados ao canteiro onde são unidos sobre uma 
fundação permanente. Os painéis de parede podem ser abertos ou fechados. São 
considerados abertos quando a ossatura da parede é revestida por chapas apenas no lado 
exterior, enquanto o interior permanece sem vedação para a adição da instalação elétrica 
e hidráulica no canteiro (Figura 8). E os painéis fechados são aqueles em que a parede é 
inteiramente montada na fábrica, inclusive as partes elétricas e hidráulicas (Figura 9). 

 

Figura 7: Etapa de fabricação dos painéis (CMHI, 2007). 

 

 
                                                     (UFPI, 2005) 

  
                                       (PATH, 2005) 

Figura 8: Montagem da casa composta por painéis aplicando painéis abertos 

 



 

Figura 9: Exemplo de painel fechado com instalações hidráulicas (BENSONWOOD, 2006). 

Por fim, nas casas em kits, todas as peças são cortadas na fábrica conforme 
especificação da dimensão de projeto. O conjunto total de peças é transportado até o 
canteiro e montado a seguir. Os conjuntos podem ser diferenciados por função de 
componente na construção, como sistemas de vedação, piso, cobertura e esquadrias. 
Esse sistema é o menos industrializado dos três citados anteriormente, e requer maior 
esforço e tempo para montar no canteiro. No entanto, permite maior diversidade de 
formas. Pode ser visto também como os kits “do-it-yourself” (faça-você-mesmo). 

 

Figura 10: Etapa de execução da casa por kits (pre-cut home) (TOPPING et al, 2004). 

A execução de unidades completas nas indústrias não permite a sua alteração 
posterior no canteiro. No sistema de casas modulares, o cliente seleciona, na etapa de 
projeto, unidades de ambientes que, unidas no canteiro, irão compor a edificação. No 
estágio atual, esses ainda são sistemas fechados, pois não há permutabilidade e 
disponibilidade de unidades de diferentes empresas construtoras para compor uma 
mesma edificação. No entanto, com o avanço da indústria, estes podem ainda tornar-se 
sistemas abertos, permitindo a anexação de unidades de diferentes procedências de 
acordo com a necessidade e escolha do cliente.  

Nas casas modulares e em kits, em casos de alterações necessárias ocasionadas por 
danos em alguma peça ou por desejo pessoal do cliente, não haverá disponível 
comercialmente um elemento pré-fabricado para substituição, então o trabalho de reparo 
deve ser maior e deve utilizar técnicas tradicionais. 



Em contrapartida, o sistema de casa composta por painéis permite a montagem de 
painéis coordenados em obra. Quando necessário estes painéis podem ser substituídos 
por outros que se encaixam no seu vão modular. Este sistema apresenta as 
características básicas de um sistema construtivo aberto, como flexibilidade, 
permutabilidade, intercambialidade e combinabilidade. Poder alterar a composição 
espacial é preponderante na construção de habitações de interesse social no Brasil, pois 
as alterações pós-ocupacionais fazem parte da cultura local dos usuários. São alterações 
tanto de rearranjo de ambientes, como de evolução da edificação com a adição de novos 
ambientes construídos. 

A coordenação dimensional está presente na construção de casas modulares, casas 
compostas por painéis e casas em kits, como um instrumento de projeto, organização e 
sistematização. A coordenação e precisão dimensional são significantes na etapa de 
montagem das partes da edificação no canteiro, a fim de facilitar a união dos 
subsistemas e componentes de construção. 

Todavia, existe uma diferença entre os países europeus e norte-americanos e o 
Brasil em relação às tomadas de decisões e investimentos para a inovação do uso da 
madeira na construção de edificações eficientes e confortáveis. Os países europeus e 
norte-americanos utilizam sistemas construtivos mais avançados, como o sistema leve 
em madeira – Sistema Plataforma, que possibilita a construção de edificações seguras, 
confortáveis, duráveis e com grande versatilidade de estilos e soluções para os espaços 
construídos. Enquanto, as empresas brasileiras estão estagnadas nesse processo de 
evolução tecnológica, contribuindo para a continuação do preconceito relativo à 
qualidade da construção em madeira, devido o emprego inadequado da madeira e das 
técnicas construtivas. 

O Sistema Plataforma em madeira apresenta características próprias que o tornam 
uma alternativa promissora e condizente com a realidade brasileira, na medida em que 
possibilita a construção de moradias com rapidez e qualidade, empregando materiais 
simples e facilmente encontrados no mercado nacional. 

3.3.2. Composição do Sistema Plataforma em madeira 

O Sistema Plataforma em madeira foi desenvolvido como um sistema de construção 
coordenado. Os espaçamentos e posicionamento dos montantes devem ser coincidentes 
com os espaçamentos das vigas do piso e das vigas da cobertura, um sistema 
coordenado. 

O Sistema Plataforma não apresenta o sistema estrutural na forma de pilares e vigas, 
mas é formado por um entramado estrutural composto de montantes e travessas de 
madeira maciça de pequenas dimensões e chapas estruturais. Os montantes têm 
comprimento restrito à altura de cada pavimento, são pouco espaçados entre si e unidos 
por parafusos autoatarrachantes, pinos especiais ou pregos em aço. Essa ossatura é 
enrijecida por chapas estruturais em madeira compensada ou OSB, “Oriented Strand 
Board”, que dão estabilidade ao painel. 

O Sistema Plataforma em madeira apresenta as seguintes vantagens (SÁNCHEZ, 
1995; DIAS, 2005): 



− pré-fabricação dos componentes padronizados em madeira, com destaque para o 
potencial de uso de madeira proveniente de florestas plantadas; 

− racionalização no processo construtivo com aplicação da coordenação modular, 
reduzindo o desperdício de material; 

− apresenta um alto grau de flexibilidade, tanto em relação ao projeto inicial, como 
também em modificações futuras, se necessárias; 

− rapidez de execução devido à pré-fabricação; 
− racionalização da mão-de-obra nas etapas de montagem; 
− a união entre peças é bastante simples, sem juntas ou encaixes especiais, 

bastando o emprego de pregos ou parafusos, melhorando a produtividade; 
− menor necessidade de espaço para instalação do canteiro de obras; 
− menor espessura das paredes e conseqüente ganho de área útil interna da 

edificação; 
− peso reduzido da estrutura e conseqüente economia na execução das fundações; 
− facilidade de impermeabilização e isolamento térmico e acústico da edificação, 

pois as cavidades existentes na ossatura permitem a passagem de instalações 
elétricas e hidráulicas e o preenchimento com materiais isolantes; 

A seguir, explica-se a composição do sistema construtivo Plataforma em madeira 
subdividindo em subsistemas: fundação, piso, vedação vertical e cobertura. 

3.3.2.1. Fundação 

As fundações dos sistemas leves em madeira de edificações compostas de um ou 
dois pavimentos estarão sujeitas a carregamentos relativamente reduzidos, e por isso 
apresentam soluções mais simples e econômicas. No entanto, as fundações devem ser 
bem executadas, niveladas, no esquadro, com medidas precisas, do contrário o restante 
da obra será afetado negativamente, necessitando trabalhos de correção e ajustes (DIAS, 
2005). 

As fundações devem considerar as condições específicas de cada terreno, e segundo 
DIAS (2005, p. 15), podem ser adotas soluções do tipo: 

− Laje do tipo radier, que forma uma superfície plana sobre a qual são assentados 
e fixados os elementos de parede; 

− Fundações com sapatas de pescoço alongado e cintas de amarração, permitindo 
elevar do nível do solo a estrutura de piso do pavimento térreo, sendo uma boa 
opção no caso de terrenos em declive, por exemplo; 

− Fundações em sapata corrida, com vigas baldrame sob o alinhamento das 
paredes; 

− Estacas de concreto ou postes de madeira tratada. 

3.3.2.2. Pisos 

Os pisos aéreos são muito utilizados e indicados principalmente para ventilação 
adequada das peças em madeira. A estrutura do piso é composta por vigas travadas 



transversalmente, paralelas entre si, apoiadas e fixadas na fundação. As vigas podem ser 
de madeira maciça, treliças de banzos paralelos ou compostas em T ou I. O 
espaçamento das vigas deve ser o mesmo que o espaçamento entre os montantes. E nas 
vigas de grandes vãos é necessário aplicar peças de travamento entre estas, para 
enrijecer a estrutura de piso, evitando assim a perda de estabilidade lateral (APA, 2005; 
AWC, 2001 apud CAMPOS, 2006). 

O revestimento final dos pisos pode ser feito com diversos materiais, que são 
assentados sobre a superfície plana formada pelas chapas de fechamento, tais como 
assoalho de madeira, elementos cerâmicos e carpete (BREYER et al, 2003 apud DIAS, 
2005). 

3.3.2.3. Vedação vertical 

A vedação vertical é composta praticamente por montantes e travessas superior e 
inferior, unidos por pregos, e fechados por chapas estruturais de madeira que dão 
estabilidade e rigidez ao painel (Figura 11). Essa ossatura suporta e transfere as cargas 
atuantes para a fundação. Segundo Santos (2005), geralmente, os painéis chegam à obra 
parcialmente montados e pesam até 40 kgf, o que permite serem manuseados facilmente 
por duas pessoas. 

A concepção dos painéis é estabelecida através de uma coordenação dimensional, 
onde os espaçamentos entre montantes são 30 cm, 40 cm ou 60 cm, de acordo com a 
carga suportada pelos painéis (Tabela 5). 

Tabela 5: Espaçamentos entre montantes das paredes externas (adaptado de WEYERHAEUSER, 2007) 

Carga Dimensões mínimas do 
montante 

Espaçamento 
máximo Altura máxima 

4 cm × 7 cm 40 cm 2,4 m Suporta apenas cobertura 
(telhado e forro) 4 cm ×  9 cm 60 cm 3,0 m 

4 cm ×  9 cm 40 cm 3,0 m Suporta um pavimento e 
cobertura 4 cm ×  14 cm 60 cm 3,0 m 

4 cm ×  9 cm 30 cm 3,0 m 
4 cm ×  14 cm 40 cm 3,0 m Suporta dois pavimentos e 

cobertura 
7 cm ×  9 cm 40 cm 3,8 m 

Suporta três pavimentos 4 cm ×  14 cm 30 cm 1,8 m 
 

Nos painéis com aberturas de portas e janelas, a disposição regular dos montantes 
deve ser alterada para a inclusão das aberturas. Há necessidade de incorporar 
determinados elementos especiais à ossatura em madeira, tais como vergas, umbrais e 
contravergas (SZÜCS et al, 2007). 

Atualmente, as chapas OSB são comercializadas em dimensões de 1,22 m × 2,44 m. 
A seleção da espessura das chapas de OSB deve respeitar os esforços solicitantes, a 
direção de aplicação, o espaçamento máximo entre os montantes e o tipo de 
revestimento a ser aplicado sobre ela. O mesmo critério é seguido para a dimensão das 
chapas de madeira compensada. Para vedação externa, estas devem ter espessura 
mínima de 12 mm e 5 lâminas no mínimo, respeitando as normas NBR 9531 e NBR 
9532 (ABNT, 1986). 



As chapas de madeira compensada ou OSB podem ser aplicadas horizontal ou 
verticalmente (Figure 12). Estas devem ser revestidas externamente por materiais 
protetores (“siding”) para garantir proteção contra as intempéries. Internamente, o 
painel pode receber revestimento de chapas de gesso acartonado, as quais garantem 
acabamento estético e também proteção contra incêndio. 

 

Figura 11: Detalhe da ossatura de vedação externa do Sistema Plataforma em madeira 
(adaptado de APA, 1997) 

 

 

Figure 12: Detalhe da parede externa no Sistema Plataforma em madeira (adaptado de APA, 1997) 

3.3.2.4. Cobertura 

A cobertura dos sistemas leves em madeira pode ser executada em diferentes 
formatos, utilizando as diversas telhas disponíveis comercialmente. A estrutura da 
cobertura pode ser com treliças em madeira maciça ou peças de madeira de seção I. 
Sobre este madeiramento, é aplicada uma chapa estrutural de madeira que recebe 
material para isolante térmico e para impermeabilização. E sobre esta chapa são 
aplicadas as ripas e as telhas. A inclinação da cobertura corresponde ao tipo de telha 
aplicada. 

 



3.4. SISTEMAS ABERTOS E A FLEXIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO 

O sistema de produção da construção pode ser classificado como fechado ou aberto. 
As idéias dos sistemas fechados foram as primeiras a serem difundidas no processo da 
introdução da industrialização na construção. Nestes sistemas, os componentes 
produzidos por uma empresa não são intercambiáveis e compatíveis com componentes 
de outra empresa. A compatibilidade existe apenas entre componentes, elementos e 
subsistemas de uma mesma indústria. A aplicação dos princípios dos sistemas fechados 
não é muito aceita, pois sua rigidez é conflitante com a situação do mercado de 
edificações que busca a aplicação da variedade de produtos disponíveis comercialmente 
(DORFMAN, 2002).  

Os sistemas abertos, em contrapartida, caracterizam-se pela flexibilidade na 
construção. Nestes sistemas, a produção de componentes para o edifício não está 
limitada a um único fabricante e os componentes de diferentes fabricantes são 
intercambiáveis entre si  (SABBATINI, 1989). Em outra definição diz-se que o sistema 
aberto consiste no encaixe de componentes que não foram concebidos por uma mesma 
pessoa (BLACHÈRE,1977 apud CÉSAR, 2002).  

Nos primeiros anos após a 2ª Guerra Mundial, o sistema aberto era apresentado 
como solução racional para habitações mínimas. Ele consiste em pré-fabricar elementos, 
acrescendo as possibilidades de especialização, de padronização e de produção em 
massa. As características básicas de um sistema aberto são definidas por: peças 
substituíveis por outras de diferentes origens; peças intercambiáveis, podendo assumir 
diferentes posições na composição espacial arquitetônica de uma mesma obra; peças 
combináveis entre si, formando conjuntos múltiplos e maiores; e peças permutáveis 
por uma peça maior ou por um conjunto de peças menores (BRUNA, 2002). Os 
sistemas abertos baseiam-se nas técnicas da coordenação modular, a fim de viabilizar os 
requisitos de intercambialidade e combinabilidade dos seus elementos e flexibilidade da 
construção. 

A flexibilidade de um sistema construtivo é a capacidade de compatibilizar o maior 
número possível de combinações de componentes, elementos e subsistemas. “O 
conceito de flexibilidade está relacionado com a possibilidade de se produzir diferentes 
edificações a partir de um conjunto de subsistemas e com a possibilidade de se alterar a 
edificação facilmente durante o tempo de usa utilização” (BONIN, 1987, p. 48). Além 
da satisfação do usuário pela composição espacial adaptada a sua necessidade, a 
flexibilidade é também interessante para possibilitar a aplicação de materiais 
disponíveis regionalmente.  

3.4.1. Conectividade e compatibilidade 

A indústria da construção está mudando a forma de construir em canteiro usando 
materiais básicos para um processo de montagem: partes completas e complexas de 
edifícios são manufaturadas nas fábricas e montadas no canteiro de obras. Essa 
evolução tem resultado em processos construtivos mais eficazes, com a redução do 
tempo de construção e o aumento da qualidade das partes. Entretanto, a qualidade 
global do edifício não é determinada somente pela qualidade das partes componentes, 
mas principalmente pela maneira com que elas são unidas (PEREIRA, 2005). 



A intercambialidade e a versatilidade dos sistemas abertos dependem da viabilidade 
de união e conexão entre subsistemas, elementos ou componentes. As interfaces entre as 
partes são as áreas de contato, união ou interferência entre estas.  

Em alguns países, a ênfase da coordenação, que antes era focada apenas na posição 
e dimensão das partes da edificação, agora é focada também na conectividade dessas 
partes. Na coordenação conectiva, como chama Cuperus (2001), a importância não está 
apenas na quantidade de elementos construtivos a serem utilizados, mas também na 
possibilidade de conectividade entre os diversos elementos e subsistemas. Com esse 
pensamento, a qualidade em geral da edificação não é apenas determinada pela 
qualidade das suas partes, mas também na forma em que estas são reunidas e conectadas 
entre si. Para manter elevado o nível de qualidade, tais conexões devem estar bem 
definidas e coordenadas, pois só assim dois ou mais componentes caberão na edificação 
sem a necessidade de adaptações ou retrabalho. 

Nos sistemas abertos, devem-se seguir regras de dimensionamento, posicionamento 
e interface de elementos. Os elementos produzidos, inclusive quando de procedências 
distintas, podem se relacionar e gerar diversas combinações entre si, desde que estes 
respeitem um padrão dimensional e qualitativo. Este critério de coordenação 
dimensional possibilita a utilização polivalente dos elementos, e, conseqüentemente, 
uma diversidade de composição espacial arquitetônica com qualidade. A aplicação da 
coordenação modular é requisito essencial nos sistemas abertos (BRUNA, 2002; 
CÉSAR, 2002). 

A adoção do sistema de coordenação dimensional e a normalização de elementos e 
componentes visam organizar as dimensões da construção, de maneira a reduzir a 
variedade de tamanhos de componentes produzidos, permitindo seu uso sem 
modificações no canteiro-de-obra e garantindo flexibilidade de composição 
arquitetônica. 

No entanto, a maioria das indústrias de materiais de construção limita-se a produção 
de suas unidades sem a menor preocupação em oferecer um produto que seja 
coordenado em relação aos demais. Não há preocupação com a pesquisa dimensional e 
com a oferta de material de catálogo, ou seja, de material aplicado aos sistemas abertos. 
Cada empresa, ou grupo de empresas, orienta-se segundo critérios próprios, 
direcionadas à fabricação dos produtos finais e não para a fabricação de componentes 
coordenados (BRUNA, 2002). 

Esta situação é percebida na dificuldade, encontrada por muitos, de combinar no 
canteiro produtos provenientes de diferentes fábricas. Para solucionar estes constantes 
conflitos, é necessário estabelecer critérios e condicionantes que asseguram a 
conectividade e compatibilidade das partes da edificação. Apesar dos produtos serem 
fabricados a partir de diferentes materiais, processos, técnicas e precisões dimensionais, 
deve haver uma coordenação similar destes que permitam sua permutabilidade na 
construção. 

A integração das partes da construção pode ser conseguida através de três condições 
de compatibilidade: geométrico-dimensional, mediante a aplicação dos princípios da 
coordenação modular; associativa ou mecânica, através da normalização das juntas; e 



funcional, relacionada ao desempenho da edificação como um todo e de suas partes 
(ROSSO, 1976). 

Todavia, em face da existência de uma variedade de componentes construtivos, a 
questão de padronizar juntas, conforme citado na compatibilidade associativa ou 
mecânica, é um processo complicado de solucionar, haja vista a composição específica 
de cada componente e sua precisão dimensional de fabricação em função do processo 
tecnológico envolvido. 

Na compatibilidade geométrico-dimensional, um dos princípios da coordenação 
modular prevê a existência de ajustes e tolerâncias dimensionais objetivando tratar as 
dificuldades de conexão entre componentes a fim de permitir a intercambiabilidade. 
Tais folgas de prevenção são estabelecidas contra as possíveis casualidades decorrentes 
de erros de fabricação, erros de posicionamento na obra, ou também de deformações no 
material. 

Cada componente inserido na quadrícula modular de referência tem uma medida 
modular “nM”, ou seja, é a distância entre os eixos de referência, por isso sempre 
apresenta valores inteiros múltiplos do módulo básico (Figura 13 – detalhe 1). 
Entretanto, este componente geralmente apresenta uma medida de projeto diferente de 
tal medida modular. O ajuste é a diferença entre a medida modular e a medida de 
projeto (Figura 13). Ele destina-se a articular a união entre componentes e entre estes e a 
quadrícula de referência (NBR 5725, 1982; ROSSO, 1976). 

Já a junta de projeto é a distância prevista no projeto entre os extremos adjacentes 
de dois componentes da construção (Figura 13 – detalhe 2). É um espaço deixado de 
forma suficiente para não haver quebras de componentes, permitindo montagem, 
colocação e posicionamento sem dificuldade e respeitando a quadrícula modular de 
referência. As variações dimensionais, efeito de fenômenos físico-químicos e as 
necessidades especiais de montagem determinam as folgas (ROSSO, 1976). 

Figura 13: Diferença entre medida modular e medida de projeto  

 

Na produção de componentes, nem sempre se consegue que a medida real siga 
exatamente a medida de projeto. A diferença admissível existente entre a medida real e 



a medida de projeto é a chamada tolerância de fabricação. Pode variar conforme as 
características do material e processo de fabricação. Quanto mais preciso e sofisticado o 
processo de fabricação menor será essa diferença de medidas. A tolerância prevê 
também limites para possíveis erros de execução de posicionamento, esquadro e prumo 
no canteiro. Quanto menor a tolerância, maior o nível de industrialização da produção 
dos componentes e mais fácil é de compatibilizar tais componentes entre si. No entanto, 
uma vez que os processos de fabricação no Brasil não são totalmente industrializados, 
querer obter um componente de tolerância dimensional mínima pode não ser 
conveniente, pois acresce seu custo e assim pode ser rejeitado pelos clientes.  

Tal coordenação entre as partes da edificação visando sua conectividade e 
compatibilidade inclui também a previsão do processo de montagem. Quanto melhor 
definidos os elementos e subsistemas da construção e quanto mais claro é o 
entendimento sobre o processo de montagem destas partes, mais qualidade terá a 
edificação em razão do alcance da conectividade destas partes. 

A montagem é simplificada, facilitada, mais rápida e confiável se os componentes a 
serem montados podem ser identificados facilmente, se as instruções de montagem 
podem ser seguidas fácil e prontamente, se nenhum ajuste tem que ser repetido e se a 
remontagem dos componentes anteriormente montados é evitada. Outros aspectos que 
influenciam as operações de montagem são: o armazenamento ordenado das partes a 
montar; o manejo das peças referentes a identificação, capacitação e movimento destas; 
posicionamento; e união das peças (OLIVEIRA, 1990). 

 

3.5.  REQUISITOS DE PROJETO PARA HABITAÇÕES EM 
MADEIRA 

No projeto tomam-se decisões sobre a composição espacial da edificação e sobre a 
escolha de materiais, processos e técnicas empregados. Este deve ser orientado e 
coordenado com todas as outras fases da construção, desde a produção à execução, 
refletindo diretamente sobre todos os envolvidos no percurso da construção. A etapa de 
concepção do projeto é fundamental para implementação de todos os requisitos de 
desempenho requeridos pelo cliente.  As decisões estabelecidas nessa etapa mostram-se 
importantes para a eficiência da fase de execução e, portanto, para a qualidade da 
edificação finalizada. Para garantir a qualidade, o projeto deve estabelecer 
especificações precisas de detalhes e técnicas construtivas mais eficientes e adequadas 
para obter um produto que melhor atende às expectativas do usuário.  

Segundo Franco (1996), o projeto não deve ser encarado como finalidade, mas sim 
como meio de se atingir um bom resultado na execução do edifício. Para isso, o projeto 
de habitações em madeira deve incluir detalhes construtivos específicos que propiciem a 
prolongação da durabilidade do material. 

A durabilidade da madeira é a conservação das suas características ao longo da vida 
útil da edificação ao passo que cumpre sua função. A durabilidade da madeira está 
associada principalmente com suas propriedades naturais de resistência e com as 
condições do ambiente onde está inserida. A durabilidade natural varia de uma espécie 
para outra, e o IPT (2003) classifica este item conforme os graus de resistência natural à 



ação de cupins e fungos, que podem ser: resistência alta, resistência moderada, 
resistência baixa e resistência nula. Isso deve ser notado nas fichas técnicas de 
especificações de cada espécie de madeira, disponibilizado pelo IPT (2003). 

A deterioração da madeira pode ser descrita como a alteração indesejável no 
material em uso pelo homem, e quando é produzida pela ação de seres vivos, chama-se 
biodeterioração (VALLE, 2007). Com a ação de agentes deterioradores a madeira passa 
por um processo de perda das suas características iniciais, como mudança na sua 
coloração, perda da resistência, presença de rachaduras, empenamento de peças, 
decomposição do material, entre outras. Entre os agentes deterioradores naturais da 
madeira encontram-se os agentes biológicos e o intemperismo. 

Os agentes biológicos são microorganismos, como fungos e insetos, que destroem a 
madeira. Estes podem ser divididos entre os xilófagos, quando se alimentam da 
madeira, e aqueles que utilizam a madeira apenas como alojamento. Os principais 
agentes biológicos degradadores da madeira são: fungos emboloradores ou mofos, 
fungos apodrecedores, fungos cromógenos, insetos coleópteros, xilófagos marinhos 
(VALLE et al, 2008). A ação destes é favorecida por determinadas condições 
ambientais de inserção do material. Por exemplo, os fungos emboloradores, fungos 
cromógenos e fungos de podridão agem nas seguintes condições: existência de 
oxigênio, ausência de raios solares, teor de umidade acima de 20%, ph entre 2,0 e 7,0 e 
faixa de temperatura entre -3ºC e 50ºC (VALLE, 2007). 

O intemperismo é a exposição da madeira às intempéries, como variação térmica, 
raios solares e precipitação atmosférica. Nessas situações de exposição, a madeira pode 
apresentar, com o passar do tempo, mudanças na sua textura, fendilhamento, a peça 
pode sofrer empenamento, a superfície mudar de cor e criar situações propícias para o 
ataque por fungos. Sobre os principais intemperismos e suas respectivas causas 
descreve-se (GONZAGA, 2006; LEPAGE, 1986): 

− variação térmica: causa fendilhamento da superfície, aprofundamento das fendas 
e colapso. 

− raios solares (infravermelho e ultravioleta): causam retração, descoloramento, 
trincas e fendas. 

− precipitação atmosférica (umidade): a madeira é um material higroscópico, pois 
tem a capacidade de manter uma relação de absorção e expulsão de água, um 
processo que varia conforme temperatura e umidade relativa do ambiente. Se a 
madeira não contiver mais água livre na sua estrutura, a água que está ganhando 
ou perdendo é de impregnação, e nesse caso a madeira incha ou retrai 
respectivamente, provocando alterações dimensionais e possíveis deformações 
na peça. Além de causar deformações, a umidade excessiva e constante nas 
peças de madeira é propícia para a degradação do material por ataques de 
agentes biológicos, como os fungos. A umidade na edificação pode aparecer 
tanto nos estados líquido ou gasoso (condensações).  

Para minimizar as deformações da madeira em função das variações de umidade, o 
teor de umidade da madeira deve estar o mais próximo possível do teor de umidade das 
condições ambientais. O processo de equilíbrio entre o teor de umidade da madeira e do 



ambiente está relacionado com a temperatura e com a umidade relativa do ar, conforme 
a região. 

As Classes de Risco tentam avaliar a probabilidade da ocorrência de ataques por 
agentes xilófagos em função do local a madeira será aplicada.  As Classes de Risco 
dependem do teor de umidade que a madeira pode apresentar durante a vida útil da 
construção, do contato da madeira com o solo; do contato com água doce ou água do 
mar, e da exposição às intempéries (exterior com ou sem proteção, interior) (NBR 7190, 
1997). 

As situações de riscos de biodeterioração, segundo a NBR 7190 (1997), estão 
especificadas nas Tabela 6 e Tabela 7. 

Tabela 6: Classes de risco segundo a NBR 7190 (1997 apud MARAGNO, 2004) 

Classes 
de 

Risco 

Condições da madeira 
(local/emprego) 

Condições de 
exposição 

Duração da 
exposição 

Umidade de 
Equilíbrio da 

Madeira 

1 Inteiramente protegida 
das intempéries 

Não sujeita à 
reumidificação 

Permanente (vida 
útil da construção) 12% a 18% 

2 Inteiramente protegida 
das intempéries 

Sujeita à 
reumidificação 

ocaional 

Reumidificação de 
curta duração 

(menos de uma 
semana) 

12% a 18% 

3 
Não protegida ou 

protegida, mas sujeita 
às intempéries 

Sujeita à 
reumidificação 

freqüente 

Reumidificação de 
longa duração (mais 

de seis meses) 
≥ 25% 

4 Em contato com o solo 
ou com água doce 

Umidificação 
permanente 

Permanente (vida 
útil da construção) ≥ 25% 

5 Em contato com a água 
salgada 

Umidificação 
permanente 

Permanente (vida 
útil da construção) ≥ 25% 

 

Tabela 7: Agentes biodeterioradores em função das classes de risco (NBR 7190, 1997 apud MARAGNO, 
2004). 

Agentes biodeterioradores Classes 
de 

Risco 

Condições da madeira 
(local/emprego) 

Condições de 
exposição Fungos Brocas Cupins Perfuradores 

marinhos 

1 Inteiramente protegida 
das intempéries 

Não sujeita à 
reumidificação NÃO SIM SIM NÃO 

2 Inteiramente protegida 
das intempéries 

Sujeita à 
reumidificação 

ocaional 
SIM SIM SIM NÃO 

3 
Não protegida ou 

protegida, mas sujeita às 
intempéries 

Sujeita à 
reumidificação 

freqüente 
SIM SIM SIM NÃO 

4 Em contato com o solo 
ou com água doce 

Umidificação 
permanente SIM SIM SIM NÃO 

5 Em contato com a água 
salgada 

Umidificação 
permanente SIM SIM SIM SIM 

A partir da classificação por situação de risco deve-se escolher o tipo de madeira 
apropriada para aplicação em cada situação. Essa seleção é uma decisão importante a 



ser tomada na etapa de concepção do projeto. Deve-se selecionar a madeira segundo seu 
uso e aplicação na construção (estrutura, piso, forro, esquadria), e também de acordo 
com sua área de implantação (externa, interna, protegida, desprotegida). Considerando 
essas questões, o projetista deve avaliar em fichas técnicas seguras as propriedades das 
madeiras que são apropriadas para sua necessidade pontual de projeto e construção. 
Uma das propriedades listadas em tais fichas, que deve sempre ser observada no 
momento da seleção da espécie, é a tratabilidade química da madeira, que informa o 
quanto a madeira é permeável às soluções preservantes. 

Além da escolha do material, devem-se adotar medidas construtivas preventivas e, 
ainda quando for necessário, escolher preservantes químicos que auxiliem a 
durabilidade da madeira. 

3.5.1. Medidas construtivas preventivas 

Ter conhecimento dos agentes deterioradores da madeira e como eles atuam sobre a 
mesma, permite combatê-los por medidas preventivas de proteção da madeira. A 
introdução de detalhes que especificam parâmetros para a construção está diretamente 
relacionada com o desempenho futuro da edificação. Estes detalhes devem ser definidos 
baseados em um conhecimento prévio do material. Especificar medidas construtivas 
também tem como principal objetivo a prevenção da durabilidade das estruturas de 
madeira, por minimizar as possíveis formas de agressão. Conforme Melhado (1994), a 
prevenção é válida, pois serve como investimento ao diminuir os gastos que 
futuramente seriam despendidos com as falhas resultantes das lacunas de projeto. 

Segundo Lepage (1986, p. 379), “o projeto construtivo de uma edificação deve levar 
em consideração a deterioração de madeiras. As situações favoráveis à deterioração 
devem ser contornadas no projeto arquitetônico”. Entre as recomendações para 
satisfazer as exigências de durabilidade e habitabilidade das construções em madeira, 
destaca-se a necessidade de soluções construtivas de proteção (BITTENCOURT, 1995). 

As medidas preventivas incluem detalhes técnicos que contribuem para uma maior 
vida útil da madeira na construção. Estes detalhes envolvem os seguintes parâmetros 
(GONZAGA, 2006; CWC, 2000): 

− proteção contra chuvas e raios solares; 
− rápido escoamento da água, para que esta não permaneça em contato com a 

madeira por um período prolongado; 
− facilitar a secagem de peças úmidas de madeira por meio de correntes de ar ou 

ventilação cruzada; 
− evitar contato direto da madeira com o solo ou com materiais construtivos que 

transmitam umidade; 
− criar colchões de ar como elementos separadores; 
− fiscalização e manutenção constante da edificação. 

 
Além dos métodos preventivos de aplicação de detalhes técnicos construtivos, a 

situação de risco da madeira pode indicar a necessidade de aplicação de produtos 
preservantes.  



3.5.2. Métodos preservantes 

Substâncias preservantes que podem impedir a deterioração da madeira são os 
biocidas, substâncias químicas e tóxicas aos organismos xilófagos que impedem o seu 
desenvolvimento. Esses produtos são agrupados em duas grandes classes: os 
oleossolúveis e os hidrossolúveis, conforme o solvente utilizado para preparação prévia 
à aplicação na madeira.  Entre os preservativos oleossolúveis destacam-se o Creosoto, 
Pentaclorofenol, TBTO, Naftenato de Cobre, Quinolinolato de Cobre-8. E entre os 
preservativos hidrossolúveis destacam-se o Arseniato de Cobre Amoniacal (ACA), 
Cromato de Cobre Ácido, Arseniato de Cobre Cromatado (CCA), Cloreto de Zinco 
Cromatado, Sulfato de Cobre e outras combinações (MARAGNO, 2004). 

Os métodos de aplicação dos produtos podem ser através de pincelamento, aspersão 
ou pulverização, imersão, difusão, banho quente-frio, tratamento sob pressão 
(autoclave), substituição da seiva.  A escolha do método depende fundamentalmente do 
tipo de madeira e sua utilização. O tipo de madeira determina o grau de permeabilidade 
do material, enquanto que a sua utilização determina o grau de proteção necessário 
(VALLE et al, 2008). 

 



4. MÉTODOS 

Os métodos empregados para o desenvolvimento deste trabalho são:  

− revisão bibliográfica sobre as normas de coordenação modular, de madeiras e 
derivados, portas e esquadrias em madeira; 

− revisão bibliográfica sobre o sistema construtivo plataforma; 
− levantamento sobre do conformidade dimensional da madeira e derivados na 

região da grande Florianópolis; 
− levantamento junto às empresas construturas de edificações em madeira para 

verificar o utilização dos conceitos de coordenação modular nesta cadeia 
produtiva; 

− análise do sistema plataforma com o objetivo de identificar não-conformidades 
relativas à coordenação modular e apresentação de soluções; 

− levantamento dos tipos de ligações existentes para elementos estruturais leves 
em madeira e outros sistemas construtivos; 

− elaboração de guia com conexões a serem utilizadas pelos sistemas plataforma e 
pelos sistemas mistos; 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

Com este trabalho, espera-se:  fazer um diagnóstico da conformidade dos materiais e 
da cadeia produtiva às normas de tolerância dimensional e coordenação modular da 
região de Florianópolis, adequar do Sistema Plataforma às normas de coordenação 
modular e de desempenho vigentes, desenvolvendo elementos e conexões que possam 
ser usados em sistemas construtivos híbridos. 

 
6. ATIVIDADES E CRONOGRAMA ATUALIZADOS 

As atividades serão desenvolvidas conforme especificado (Tabela 8): 

1. revisão bibliográfica sobre as normas de coordenação modular, de madeiras e 
derivados, portas e esquadrias em madeira; 

2. revisão bibliográfica sobre o sistema construtivo plataforma; 
3. levantamento sobre do conformidade dimensional da madeira e derivados na região 

da grande Florianópolis; 
4. levantamento junto às empresas construturas de edificações em madeira para 

verificar o utilização dos conceitos de coordenação modular nesta cadeia produtiva e 
elaboração do diagnóstico da situação; 

5. elaboração de artigos sobre a aplicação da coordenação modular decimétrica em 
elementos do Sistema Plataforma; 

6. análise do sistema plataforma com o objetivo de identificar não-conformidades 
relativas à coordenação modular: piso, paredes, esquadrias e telhado, e apresentação 
de soluções; 



7. levantamento de dispositivos de ligação empregados na construção civil para os 
diferentes sistemas construtivos; 

8. análise da conectividade do sistema Plataforma com outros sistemas construtivos; 
9. Proposição de habitação de interesse social aplicando princípios do Sistema 

Plataforma e coordenação modular; 
10. elaboração de um guia com conexões a serem utilizadas pelos sistemas plataforma e 

pelos sistemas mistos; 
11. elaboração do relatório final do projeto. 
 

Tabela 8: Cronograma atualizado de atividades 

 2007 2008 

A
tiv

id
ad

es
 

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

1 x x x                    
2 x x x x x x                 
3    x x x                 
4                x x x     
5         x x x x           
6       x x x x x x           
7           x x x x x        
8             x x x x x x     
9           x x x x x x x x x x   

10                   x x x x 
11                     x x 

                       
  Atividade concluída  Atividade em andamento  Atividade futura  

 

 

7. RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÕES 

Esta seção do trabalho está organizada em 6 itens que correspondem às atividades 
concluídas e às atividades em andamento: Levantamento das bitolas comercais de 
madeira na Grande Florianópolis; Diagnóstico sobre a utilização dos conceitos da 
coordenação modular na cadeia produtiva de edificações em madeira na Grande 
Florianópolis; Levantamento de dispositivos de ligação empregados em diferentes 
sistemas construtivos; e, Proposição de habitação de interesse social aplicando 
princípios do Sistema Plataforma e coordenação modular. 

 

 



7.1. Levantamento das bitolas comerciais de madeira na Grande 
Florianópolis 

O principal objetivo desse levantamento é verificar que bitolas estão disponíveis 
comercialmente na Grande Florianópolis e se estas bitolas estão em conformidade com 
as dimensões estipuladas pelas normas técnicas brasileiras referentes à madeira serrada 
e beneficiada. 

Para realizar o levantamento, listaram-se as madeireiras existentes na região, com o 
auxílio de catálogos telefônicos e buscas na internet. A entrevista ocorreu com 38 
madeireiras dos municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça e Santo 
Amaro da Imperatriz. Por telefone, conversou-se com os responsáveis dos 
estabelecimentos, que responderam os seguintes itens: 

 identificação da madeireira – endereço, telefone e nome do responsável. 
 espécie e origem das madeiras para madeiramento comercializadas. 
 bitolas das peças comerciais classificadas conforme a nomenclatura da NBR 

12551 (2002): caibro, ripa, ripão, pontalete, prancha, pranchão, quadradinho, 
quadrado, sarrafo, tábua, viga, soalho, forro, batente e rodapé. 

O levantamento das entrevistas com as madeireiras da Grande Florianópolis resultou 
em um quadro geral sobre as disponibilidades de espécies no comércio local e suas 
origens (Tabela 9). Neste resultado, observa-se que o pinus e o eucalipto são da região 
catarinense, enquanto as outras espécies variam a procedência entre os estados Norte, 
Centro-Oeste e Sul. Os nomes das espécies citados pelos entrevistados, geralmente, 
referiam-se ao nome popular, provavelmente por desconhecerem os nomes científicos 
das espécies. E quando perguntado sobre a origem das madeiras, alguns demonstraram 
certa desconfiança de uma operação de fiscalização sobre a legalidade do material, e 
então as respostas foram mais genéricas. 

Tabela 9: Espécies disponíveis nas madeireiras da Grande Florianópolis e suas origens 
Espécies – nome popular Origens 

   
angelim-pedra  Norte: 

angelim-vermelho  Rondônia 
itaúba  Pará 

cambará pinus Amazonas 
cedrinho eucalipto  
peroba  Centro-Oeste: 

garapeira ou amarelinho  Mato Grosso 
jatobá   

ipê champagne  Sul: 
freijó  Santa Catarina 

 
Quanto ao levantamento das bitolas comerciais de madeira serrada, organizaram-se 

as dimensões citadas por todas as madeireiras para cada peça de acordo com a 
nomenclatura das normas (Tabela 10). No entanto, ao comparar essas dimensões com as 
dimensões das normas, nota-se uma incompatibilidade entre dimensão e nomenclatura 
da peça. Isso mostrou a falta de conhecimento dos responsáveis sobre a nomenclatura 
normalizada e sobre o significado de cada peça em relação à sua aplicação na 
construção.   



Tabela 10: Peças e dimensões comerciais disponíveis nas madeireiras da Grande Florianópolis 

Caibro Ripa Ripão Pontalete Prancha Pranchão Quadradinho Quadrado Sarrafo Tábua Viga Soalho Forro Batentes Rodapé 

2,5 × 7 2 × 4 2 × 10 2,5 × 4 espessuras: espessuras 1× 1 5 × 5 1 × 4 espessuras 5 × 10 espessuras: espessuras: espessuras: espessuras: 
2,5 × 9 2 × 5 2,5 × 7 2,5 × 5 2,6 4 2 × 2 8 × 8 2 × 3 2,2 6 × 12 2 1 1 1 

2,5 × 10 2 × 7 2,5 × 9 2,5 × 7 3,5 5 3 × 3 7 × 7 2 × 4 2,5 7 × 15 2,2 larguras: 1,5 1,5 
3,5 × 10 2,4 × 4,5 2,5 × 10 2,5 × 9 4 8 4 × 4 10 × 10 2 × 4,5 larguras: 8 × 16 larguras: 9 2,5 2 

5 × 5 2,5 × 2,5 3 × 5 2,5 × 10 4,5 larguras 4,5 × 4,5 12 × 12 2 × 7 10 à 70 9 × 19 7 9,5 larguras: 2,2 
5 × 10 2,5 × 3 3 × 6 5 × 10 5 10 à 70 6 × 6 15 × 15 2 × 9   10 × 10 8 10 8 à 20 2,5 
5 × 15 2,5 × 3,5 3 × 10 6 × 12 larguras:   7 × 7 20 × 20 2,5 × 3,5   10 × 20 9 11   larguras: 
6 × 12 2,5 × 4 4 × 9 8 × 16 5 à 50   7,5 × 7,5 25 × 25 2,5 × 4   10 × 25 10 12   3 
8 × 16 2,5 × 5   10 × 10     8 × 8 30 × 30 2,5 × 5   10 × 30 11 13   5 
10× 15 2,5 × 6   10 × 20     9 × 9   2,5 × 6   15 × 15 12 14   6 
10 × 20 2,5 × 7   15 × 15     10 ×10   2,5 × 7   20 × 20 13     6,5 
15 × 15 2,5 × 10             2,5 × 8     13,5     7 

  4 × 6,5             2,5 × 10     14     9 
  4 × 7             4 × 6,5     15       
                4 × 7     18       
                5 × 10             

 



Além dessas dimensões comerciais, as madeireiras fornecem bitolas especiais, 
conforme a necessidade e pedido do cliente. 

A partir dos dados da Tabela 10 sobre a disponibilidade das madeireiras, 
organizaram-se as dimensões de espessura e largura das peças por intervalos, a fim de 
facilitar seu comparativo com os intervalos permitidos pelas normas técnicas para cada 
peça. Essa organização resultou na Tabela 11. 

Tabela 11: Seção transversal das peças de madeira comercializadas 

Peça Espessura (cm) Largura (cm) 

Caibro 2,5 a 15,0 7,0 a 20,0 
Ripa  2,0 a 4,0 3,0 a 10,0 

Ripão 2,0 a 4,0 5,0 a 10,0 
Pontalete 2,5 a 10,0 4,0 a 20,0 
Prancha 2,6 a 5,0 5 a 50,0 
Pranchão 4,0 a 8,0 10,0 a 70,0 

Quadradinho 1,0 a 10,0 1,0 a 10,0 

Quadrado 5,0 a 30,0 5,0 a 30,0 
Sarrafo 1,0 a 5,0 3,0 a 10,0 
Tábua 2,2 a 2,5 10,0 a 70,0 
Viga  5,0 a 20,0 10,0 a 30,0 

Soalho 2,0 a 2,2 7,0 a 18,0 
Forro 1,0 9,0 a 14,0 

Batente 1,0 a 2,5 8,0 a 20,0 
Rodapé 1,0 a 2,5 3,0 a 9,0 

 

Comparando as dimensões comercializadas na Grande Florianópolis com as 
dimensões estipuladas pelas normas de madeira serrada e beneficiada, chegou-se no 
comparativo exposto na Figura 14. 

Observa-se que quase todas as peças disponíveis de madeira serrada pelas 
madeireiras apresentam diferenças nas dimensões quando comparadas às normas. Por 
exemplo, as ripas, ripões e vigas apresentaram grande parte das larguras e espessuras 
dentro dos limites da norma, porém alguns valores ultrapassam o limite superior.  Outro 
exemplo é o quadradinho, que por norma, apresenta apenas uma largura e uma 
espessura, e no levantamento verificou-se diversas variações de seção transversal. A 
única peça de madeira em conformidade total com a bitola estabelecida pela norma é a 
tábua. 

Já a comparação das peças beneficiadas, como soalho, forro, batente e rodapé, as 
madeireiras disponibilizam diversos tamanhos de peças, enquanto a norma estipula 
apenas um valor fixo para cada uma dessas peças. 

 

          



 
Figura 14: Comparativo de conformidade entre dimensões comerciais da Grande Florianópolis com as 

normas NBR 7203 (1982) e NBR 14807 (2002) 

Concluiu-se que essa variação de dimensões e a não conformidade com as bitolas 
normativas é fator motivado principalmente pelo desconhecimento dos entrevistados em 
relação a nomenclatura utilizada pela norma. Eventualmente, os resultados fornecidos 
pelos proprietários e responsáveis das madeireiras, podem não corresponder à mesma 
peça que foi perguntada, pelo fato de a nomenclatura normalizada não ser utilizada 
correntemente. Notou-se que, além de existir uma nomenclatura coloquial, há também 
uma variação na concepção do que é cada peça. 



7.2. DIAGNÓSTICO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS CONCEITOS DA 
COORDNAÇÃO MODULAR NA CADEIRA PRODUTIVA  DE 
EDIFICAÇÕES EM MADEIRA NA  GRANDE FLORIANÓPOLIS 

No final do mês de julho de 2008, foram visitadas 10 empresas, da região da grande 
Florianópolis, que vendem casas de madeira. Esta entrevista, entre seus objetivos, 
desejava constatar: os tipos de sistemas construtivos em madeira aplicados na região, as 
espécies de madeira utilizadas e suas procedências, como é encarada a questão da 
racionalização da construção e a aplicação da coordenação modular, e qual o perfil mais 
freqüente dos clientes. 

Estas empresas foram listadas através de buscas em catálogos telefônicos e buscas 
na internet utilizando a palavra-chave “casa pré-fabricada em madeira”. Logo, 
constatou-se que há uma confusão com o emprego da palavra pré-fabricação, devendo 
ser antes esclarecida para avaliar os dados de cada empresa.  

A pré-fabricação faz parte de um processo industrializado. E, segundo a definição de 
Bruna (2002), quando a empresa utiliza o termo pré-fabricação, esta que dizer que os 
componentes da construção são fabricados na indústria, transportados até o canteiro, 
onde são montados. 

Os processos construtivos podem ser classificados conforme o grau de 
complexidade das suas etapas em: não-industrializados, semi-industrializados e 
industrializados (MARTUCCI, 1990 apud SZÜCS, 2007). O processo semi-
industrializado pode ser dividido em tradicional racionalizado e parcialmente pré-
fabricado. A diferença entre estes, é que, no processo tradicional racionalizado os 
componentes são usinados e pré-cortados nas fábricas conforme dimensões solicitadas 
em projeto e posteriormente montados no canteiro. Já, no processo parcialmente pré-
fabricado, após o preparo dos elementos na fábrica, estes são montados em 
componentes ainda na fábrica e assim transportados ao canteiro. Segundo esta 
classificação, observa-se que 7 das empresas contatadas atendem aos requisitos de um 
processo semi-industrializado com enfoque ao nível tradicional racionalizado, ou seja, 
os elementos em madeira são pré-cortados na fábrica e montados no canteiro.  

Ainda outra classificação considera o nível de industrialização das construções em 
madeira em: casas modulares, casas compostas por painéis e casas em kits ou pré-
cortadas (O’BRIEN, WAKEFIELD, BELIVEAU, 2000). Nas casas em kits os 
elementos de madeira são pré-cortados nas fábricas nas medidas exatas conforme 
dimensionadas no projeto, transportados como kits e montados no canteiro. Das 10 
empresas listadas para a pesquisa, 3 foram excluídas da análise, pois apesar de 
apresentarem como seu slogan “casas pré-fabricadas”, os entrevistados afirmaram que 
estas não se caracterizam como empresas que vendem as peças de madeira na medida 
exata dos projetos. Estes apenas vendem o madeiramento para uma casa, com medidas 
múltiplas de 50 cm, e só na obra são cortadas na dimensão desejada pelo projetista. 
Estas 3 empresas também não apresentam projetos padrões para os clientes e nem 
possuem projetistas, sendo da responsabilidade do cliente estes itens. 

As 7 empresas restantes, listadas na Tabela 12, classificam-se no nível de casas de 
kits ou pré-cortadas, mas as mesmas referem-se ao termo “kit” para indicar o preço 



equivalente apenas ao conjunto de componentes de madeira da casa, e não da casa 
finalizada incluindo os componentes de acabamento e partes hidráulica e elétrica.  

Tabela 12: Empresas de casas pré-fabricadas da região de Florianópolis 

Empresa Endereço Cidade Estado Telefone 

Holzhaus Rod João Gualberto Soares, 6673 - Rio Vermelho Florianópolis SC (48) 3269-9666 

Humaitá Rod SC 401, 4369 - Saco Grande Florianópolis SC (48) 3335-6000 

André Kasas Rua Int João Nunes Vieira, 523 - Ingleses Florianópolis SC (48) 3369-5268 

Coincasas Rod SC 401 4261 - Saco Grande Florianópolis SC (48) 3335-6162 

Block-Haus Rod SC 401, 10724 - Vargem Pequena Florianópolis SC (48) 3235-2305 

São Matheus Rod SC 405, 1390 - Rio Tavares Florianópolis SC (48) 3226-2956 

Versátil Casas Av Marechal Castelo Branco, 322 s 2 - Campinas São José SC (48) 3241-1958 

 

O questionário aplicado na forma de uma conversa com os proprietários ou 
representantes de vendas das empresas abrangia os seguintes itens: 

− Tempo da empresa no mercado de casas pré-fabricadas; 
− Fabricação própria ou terceirizada; 
− Espécies de madeira utilizadas e suas origens; 
− Detalhes do sistema construtivo, incluindo fundação, paredes em madeira e 

alvenaria, esquadria e cobertura. 
− Concepção dos projetos arquitetônicos; 
− Etapa de montagem, incluindo quantidade de mão-de-obra, tempo médio de 

montagem, acompanhamento ou não de técnicos responsáveis, necessidade de 
estabelecer ou não medidas de tolerância contra erros de fabricação e montagem. 

− Análise da racionalização da construção; 
− Conhecimento sobre coordenação modular e sua aplicação ou não; 
− Perfil dos clientes; 
− Custo médio por metro quadrado; 
− Durabilidade da madeira, incluindo tratamentos indicados, garantia oferecida ou 

não pela empresa e reclamações mais freqüentes feitas pelos clientes. 

7.2.1. Cadeia produtiva de casas em madeira da região de Florianópolis 

O resultado das entrevistas (Tabela 13) mostra que as empresas de casas pré-
fabricadas em madeira da região atuam neste mercado, em média, há 15 anos. Estas 
estão igualmente divididas entre fabricação própria, localizada no pátio da empresa, e 
fabricação terceirizada por madeireiras do estado catarinense ou até da região norte do 
país. 

 



Tabela 13: Diagnóstico da cadeia produtiva de casas em madeira da região de Florianópolis 

Sistema Construtivo - Misto (Paredes ) Montagem Preço Clientes 

Empresa Fabricação
Madeira Outros Esquadrias Mão-de-obra Tempo 

médio Casa finalizada Kit de madeira Locais mais 
freqüentes Perfil 

Média de 
casas 

vendidas 
por ano 

Holzhaus Terceirizada
tábuas sistema macho-
fêmea encaixadas em 
montantes maciços 

Alvenaria 
ou blocos

terceirizadas 
de Angelim 

Pedra 

3 pessoas 
(terceirizadas) 30 dias R$ 680,00/m² R$ 385,00 / m² SC e exportação

Classes 
média e 

alta 
12 

Humaitá Própria 
tábuas sistema macho-
fêmea encaixadas em 
montantes maciços 

Alvenaria 
ou blocos

em jequitibá, 
angelim ou 

garapa 
2 a 4 pessoas 60 dias 

R$ 500,00/m²   
a               

R$ 700,00/m² 
R$ 390,00 / m² 

SC, RS, PR e 
exportação dos 

kits 

Todos os 
perfis 70 

André 
Kasas Terceirizada

tábuas sistema macho-
fêmea encaixadas em 
montantes maciços 

Alvenaria 
ou blocos terceirizadas 3 pessoas 

(terceirizadas) 50 dias R$ 550,00/m² - SC Todos os 
perfis 19 

Coincasas Própria 
tábuas sistema macho-
fêmea encaixadas em 
montantes maciços 

Alvenaria 
ou blocos

em angelim 
pedra 

2 a 3 pessoas 
(terceirizadas)

60 a 90 
dias 

R$ 500,00/m²   
a               

R$ 650,00/m² 
- SC Classe 

média 24 

Block-
Haus Terceirizada

tábuas sistema macho-
fêmea pregadas em 
montantes maciços 

Alvenaria 
ou blocos terceirizadas 4 pessoas 120 

dias 

R$ 900,00/m²   
a              

R$ 1000,00/m² 
- Brasil e 

exportação 
Classe 

alta 30 

São 
Matheus Própria 

tábuas sistema macho-
fêmea encaixadas em 
montantes maciços 

Alvenaria 
ou blocos

em angelim 
pedra 3 a 4 pessoas 70 a 90 

dias 

R$ 680,00/m²   
a              

R$ 750,00/m² 
- Grande 

Florianópolis 
Todos os 

perfis 4 

Versátil 
Casas Própria 

tábuas sistema macho-
fêmea encaixadas em 
montantes maciços 

Alvenaria 
ou blocos

em angelim 
pedra 3 pessoas 30 dias 

R$ 450,00/m²   
a               

R$ 600,00/m² 
- SC 

Classes 
média e 
baixa 

120        
( ? ) 

 
Os resultados detalhados das entrevistas com cada empresa podem ser analisados no ANEXO 01.  



7.2.1.1. Sistemas construtivos comercializados 

A fundação mais utilizada é o baldrame. No entanto, quando o cliente deseja, pode ser 
realizada com barrotes de madeira apoiados sobres pilares de blocos de concreto. 

Sobre os sistemas construtivos encontrados, todos são mistos de madeira e alvenaria. A 
alvenaria, geralmente, é utilizada nas áreas de cozinha, banheiro e lavanderia; e a madeira é 
utilizada no restante da edificação. A conexão entre madeira e alvenaria é chumbada, e entre 
madeira e madeira é por entalhe ou pregada. 

Constataram-se três diferentes tipos de sistemas para as paredes em madeira: 

 paredes com tábuas de madeira aparelhadas e encaixadas pelo sistema macho e fêmea, com 
espessuras de 2 a 4,5 cm e comprimentos variáveis; pilares maciços de 9 × 9 cm até 14 × 
14 cm com reentrâncias para encaixar as peças horizontais (Figura 15). 

 paredes simples, ou únicas, com tábuas de madeira aparelhadas e encaixadas pelo sistema 
macho e fêmea, pregadas em montantes maciços. As tábuas têm 3 cm de espessura e 
podem atingir um comprimento de 6,00m sem encaixes. Geralmente, os montantes são de 
3 × 12 cm. 

 paredes duplas com tábuas de madeira aparelhadas e encaixadas pelo sistema macho e 
fêmea, pregadas em montantes maciços. As tábuas de revestimento interno têm 2 cm de 
espessura e de revestimento externo têm 3 cm de espessura. Geralmente, os montantes são 
de 7 × 7 cm. 

                                  

Figura 15: Detalhes das tábuas aparelhadas pelo sistema macho-fêmea e encaixadas em montantes maciços 

(adaptado de HUMAITÁ, 2008) 

A espécie de madeira mais utilizada para os elementos das paredes e das esquadrias é o 
angelim pedra. E outras espécies utilizadas para as paredes são: angelim vermelho, grápio, 
rouxinho, cumaru, ipê, jequitibá, jatobá, maçaranduba, muicatiara e garapeira. E para as 
esquadrias, essas são outras espécies citadas: jequitibá e garapa. A procedência destas 
espécies geralmente são da região norte brasileira. O pinus e o eucalipto foram raramente 
mencionados, e quando utilizados são oriundos de florestas catarinenses. 

As coberturas são compostas por uma estrutura de madeira com bitolas correspondentes 
aos vãos e comprimentos de projeto, cobertas com telhas cerâmicas de estilos variados. O 
forro, geralmente, é de madeira maciça com encaixe do tipo macho e fêmea, e pode 
acompanhar a inclinação do telhado ou ser rebaixado, conforme gosto do cliente. 



As edificações são personalizadas e o projeto é elaborado conforme pedido do cliente. 
Todas as empresas possuem um catálogo com modelos padrões de projetos, incluindo 
imagens de projetos já executados. O cliente escolhe o modelo que mais lhe agrada e opta por 
alterações quando necessárias. Uma das alterações freqüentes é o rearranjo de algum 
ambiente, talvez motivado por gosto do cliente ou para alcançar uma melhor implantação no 
terreno e assim aproveitar a insolação e ventilação adequada do local em que a edificação está 
sendo construída.  

A tipologia das casas é variada. As áreas de cada ambiente e de toda a casa dependem do 
perfil do cliente. As empresas apresentam desde plantas básicas de 30 m² com um quarto, um 
banheiro e sala e cozinha conjugadas, ou de 50 m² com a adição de um quarto ou de uma 
lavanderia, até plantas mais elaboradas chegando a 250 m². Os clientes de renda mais baixa 
optam pelos modelos mais simples de casas com cobertura tradicional em duas águas (Figura 
16 a). Enquanto percebem-se nos de renda mais alta, a diferença com diversos caimentos no 
telhado, dando à casa um estilo mais individualizado (Figura 16 b). 

 
(a) 

(VERSÁTIL, 2008) 

 
(b) 

                              (BLOCKHAUS, 2008) 

Figura 16: Tipologias das habitações diferenciadas por situação financeira das famílias  

7.2.1.2. Perfil dos clientes e custos das edificações 

Os clientes que procuram as empresas são de todos os perfis econômicos. Algumas das 
empresas atendem especificamente os de classe mais alta, enquanto outras, os de classe mais 
baixa. O custo estipulado pela empresa para seu serviço é que dita o seu perfil de clientes. Os 
cliente de classe baixa optam pelas casas de madeira como sua moradia, pois acham seu custo 
compatível a suas condições. Enquanto os de classe média e alta, geralmente, escolhem a 
madeira para suas casas de campo ou de praia. As empresas atendem clientes de todo estado 
catarinense, e 3 dessas empresas ainda atendem outros estados brasileiros e também exportam 
para outros países.  

O custo das edificações finalizadas varia entre R$ 450,00/m² até R$ 1000,00/m², mas a 
média dos custos está entre R$ 600,00/m² e R$ 700,00/m². E contabiliza-se 159 casas 
vendidas por ano só pelas empresas da cidade de Florianópolis, igualmente divididas entre 
clientes de classes alta, média e baixa. 

7.2.1.3. Montagem e precisão dimensional 

Geralmente, a etapa de montagem dessas edificações é realizada por uma equipe de 2 a 4 
pessoas, sendo mais freqüente 3 pessoas. Segundo as empresas, o tempo de montagem de uma 



edificação média varia entre 30, 50, 60, 70, 90 e 120 dias. Metade das empresas possui a 
equipe de montagem desde que começaram a trabalhar nessa área de pré-fabricação em 
madeira. A mão-de-obra não recebeu algum tipo de treinamento específico para a área, ela 
apenas é acompanhada durante a montagem, e conta somente com a experiência adquirida 
com o tempo de trabalho. A outra metade das empresas terceiriza a mão-de-obra dessas 
equipes formadas. 

Todas as empresas afirmam que, no projeto, não são estabelecidas medidas de tolerância 
contra erros de fabricação ou sobre a precisão da montagem. A tolerância deve ser zero, pois 
as medidas de projeto, de fabricação das peças e da montagem da edificação devem ser 
idênticas. E dizem não ocorrer problemas com erro de montagem ou com as medidas das 
peças, por ser um sistema de montagem simples. 

A responsabilidade técnica pelos projetos fica encarregada aos engenheiros ou arquitetos. 
Mas, pelas respostas dos entrevistados, observou-se que raramente são os técnicos 
responsáveis que acompanham a execução da obra, mas sim os proprietários das empresas. 
Apenas uma das empresas apresenta a característica de uma empresa de arquitetura e 
engenharia, esta é propriedade de uma arquiteta e um engenheiro agrônomo, que fazem desde 
o contato com o cliente, elaboração do projeto, até o acompanhamento em obra. Outras duas 
empresas possuem um arquiteto ou estudantes de arquitetura no escritório da empresa, que 
auxiliam nos projetos. No entanto, as restantes, apesar de possuírem um técnico que se 
responsabilizará pela obra, estes não estão incluídos em todas as etapas da edificação. 

7.2.1.4. Racionalização da construção e aplicação da coordenação modular 

Com respeito à preocupação com a racionalização da construção, com objetivo de 
otimizar o material, evitando desperdícios, as empresas responderam as seguintes perguntas: 

 As dimensões dos ambientes têm como base as dimensões das peças de madeira fornecida?  
 Existe muito desperdício de madeira na execução da edificação? 

As respostas ficaram divididas. As empresas que terceirizam a produção, não se 
preocupam com o desperdício de material, pois esse fica por conta das fábricas, então não 
fazem relação entre as dimensões estabelecidas no projeto e as dimensões das peças. As 
empresas que tem fabricação própria também não fazem essa relação entre dimensões do 
projeto e das peças,  e estas afirmaram que há uma perda de material nos cortes das peças, 
cita-se uma das empresas que estimou uma perda de 10 % do material. Este desperdício, 
geralmente, é vendido como lenha. E, apenas uma das empresas entrevistadas afirmou que 
procura projetar os ambientes com dimensões múltiplas dos tamanhos das peças serradas para 
evitar os desperdícios. No entanto, para todas empresas, o desperdício é mínimo no canteiro, 
pois as peças vão como kits pré-cortadas nas dimensões exatas dos projetos. 

Quando se questionou as empresas sobre a aplicação da coordenação modular nas suas 
edificações, a resposta foi unânime de não conhecer ou de conhecer pouco sobre a 
coordenação modular. Muitos utilizaram o termo modular de forma equivocada. Alguns 
entendem como a repetição dos montantes posicionados a uma distância padronizada entre si. 
Outros entendem que modular é a possibilidade de encaixe das tábuas horizontais nos 
montantes. E, quando explicado para as empresas sobre o conceito básico da coordenação 
modular que utiliza um módulo referência de 10 cm e dimensões múltiplas desse módulo, 
algumas empresas dizem que não se preocupam com as escalas das unidades, pois isso é 



característico de projetos personalizados. E outras, afirmam que preferem usar medidas 
múltiplas de um decímetro, pois facilita no corte das peças e na montagem das mesmas. 

7.2.1.5. Tratamentos e manutenções para durabilidade da madeira 

E para finalizar, questionou-se sobre como a empresa auxilia para manter a durabilidade 
da madeira. As empresas responderam que oferecem, em média, uma garantia de 5 ou 10 anos 
sobre os defeitos que as casas possam ter, a partir da execução finalizada. No entanto, nem 
todas oferecem nos seus serviços a parte dos tratamentos preservantes, como a própria 
pintura. Dizem que utilizam madeira que já vem tratada de sua origem, e que as espécies de 
madeira utilizadas não necessitam um tratamento. Mas indicam para o cliente a aplicação de 
stein para preservar a madeira, e sua reaplicação a cada 3 ou 4 anos, dependendo da 
necessidade de cada casa. 

Apenas uma empresa disse que ocorreram reclamações do cliente com respeito a 
degradações por brocas. Todas outras disseram não haver reclamações sobre a incidência de 
brocas, cupins ou fungos. As reclamações mais freqüentes são em relação a certas infiltrações 
e vazamentos nos encaixes das peças e também nas esquadrias. Para isso, as empresas 
oferecem uma manutenção nos primeiros meses da casa enquanto a madeira ainda trabalha e 
por isso ocorrem algumas aberturas de frestas ou de esquadrias e portas emperradas. 

7.2.2. Diagnóstico da cadeia produtiva de habitações em madeira 

A cadeia produtiva de construções em madeira da região de Florianópolis trabalha com 
casas pré-fabricadas de peças pré-cortadas nas indústrias conforme são dimensionadas nos 
projetos, depois transportadas ao canteiro onde são montadas por geralmente 3 trabalhadores, 
em uma média de 65 dias. O sistema construtivo de madeira mais utilizado é o de tábuas 
horizontais aparelhadas e encaixadas pelo sistema macho e fêmea, encaixadas nas 
reentrâncias dos montantes maciços. O Angelim pedra, oriundo da região norte brasileira, é a 
espécie mais utilizada tanto para as paredes como para as esquadrias. As “áreas molhadas” 
das residências são construídas em alvenaria ou blocos. E a conexão entre os sistemas de 
madeira e de alvenaria é a tradicional, as peças de madeira são chumbadas na alvenaria.  

O perfil dos clientes mais freqüentes das empresas está dividido em dois grupos 
principais, praticamente de quantidades semelhantes. O primeiro grupo é composto por uma 
classe de renda média para baixa, que escolhe casas de tipologias simples e econômica, com 
geralmente 2 dormitórios, e o custo estimando pelas empresas para estas residências é de 
aproximadamente R$ 550,00/m². E o outro grupo é composto por uma classe de rendas média 
e alta, que escolhem a madeira como opção para suas casas de veraneio e de campo, as 
tipologias são mais sofisticadas e a área da casa ultrapassa 100 m² chegando até construções 
de 250 m², equivalendo em média R$ 750,00/m². 

Apesar de serem casas pré-fabricadas, observou-se que as condições do processo de 
produção e de infra-estrutura das indústrias estão atrasadas quando comparadas às empresas 
internacionais. O número de casas vendidas por ano na região poderia ser superior as 159 
casas contabilizadas, haja vista o potencial madeireiro nacional e do estado catarinense. Isso 
comprova como ainda deve-se investir nesse setor de construção civil no país, pois dessa 
forma, a qualidade das casas atingiria um novo nível e o os custos seriam reduzidos, tornando-
se ainda mais atraentes para a população. 



As empresas questionadas demonstraram pouca preocupação com a questão da 
racionalização da construção e da aplicação dos princípios da coordenação modular. Todas 
não sabiam sequer qual eram os significados de coordenação modular ou de módulo. E 
quando explicado os conceitos para as empresas, estas se dividiram em duas opiniões: uns que 
não seguem restrições de unidades de escalas arredondadas para dimensionar os ambientes e 
outros que preferem utilizar múltiplos de 10 cm para os ambientes para facilitar o corte das 
peças e a montagem. No entanto, as empresas lembram que como a madeira é um material 
natural, as dimensões de comprimento das peças dependem muito da altura das árvores e do 
seu corte para transporte, então certo desperdício de material na fábrica sempre existe, mas 
geralmente os restos são repassados como lenha.  

E finalizando a entrevista, perguntou-se sobre os tratamentos preventivos utilizados ou 
indicados pela empresa para prolongar a durabilidade da madeira na edificação, com intuito 
de comparar se há fundamento nos pré-conceitos estabelecidos pela população quanto a 
madeira ser um material facilmente degradado. Quase todas as empresas não oferecem um 
tratamento preservante específico para a madeira no seu orçamento, mas dão garantia contra 
danos na madeira e na edificação entre 5 e 10 anos. O tratamento fica por conta dos usuários 
das edificações. As empresas geralmente indicam algum tipo de produto como o stein  e a  
reaplicação a cada 3 ou 4 anos, segundo a necessidade da casa. A maioria das empresas disse 
não haver reclamações de clientes contra a incidência de fungos, brocas ou cupins nas casas, 
pelo tipo de madeira utilizada. A reclamação mais freqüente é referente às frestas ocasionadas 
pela madeira que ainda está “trabalhando” e as infiltrações nessas áreas. 

Pouco ou nada se falou sobre a preocupação de especificar nos projetos detalhes 
construtivos com a intenção de preservar a madeira contra as intempéries, nem detalhes 
simples como beirais mais largos e peças devidamente afastadas do solo e do contato direto 
com a água. Talvez esse descaso seja conseqüência da ausência de projetistas qualificados nas 
empresas, que geralmente, contam apenas com a experiência adquirida pelos proprietários e 
pela mão-de-obra ao longo dos anos. E os projetos que sucessivamente seguem modelos 
padrões, podem estar precários nesses detalhes construtivos, que vão assim se repetindo em 
cada obra. 

Conclui-se que é necessário instruir os profissionais do setor de construção de habitações 
em madeira da região, para obterem uma produção mais eficiente e ofertarem produtos com 
maior qualidade. Dessa forma, se evitará o perpetuamento do preconceito em relação à 
madeira como material de construção, que, em contraste, em outros países, destaca-se como 
principal sistema construtivo. 

 



7.2.3. LEVANTAMENTO DE DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO EMPEGADOS 
EM DIFERENTES SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

O conjunto de subsistemas e elementos de uma habitação nem sempre é composto por um 
único componente, devido à diversidade em que estes estão disponíveis atualmente no 
mercado. Por isso, cabe ao cliente e ao projetista escolherem quais tipos de materiais 
constituirão sua edificação. Quando ocorre um intercâmbio de componentes e elementos em 
um mesmo subsistema, pode-se dizer que este é um sistema misto. Por exemplo, hoje no 
Brasil, tradicionalmente utiliza-se a alvenaria cerâmica para o subsistema vedação vertical. 
No entanto, este subsistema será misto quando associar este processo tradicional com outro na 
mesma função de vedação, como os painéis em estrutura leve de madeira. 

Com o intuito de divulgar a possibilidade de flexibilidade e a conectividade dos sistemas 
abertos, realizou-se um levantamento sobre os tipos de dispositivos de ligação empregados em 
diferentes sistemas construtivos.  Nesse levantamento, encontraram-se soluções conectivas 
tanto para ligações madeira-madeira quanto para ligações madeira-concreto. Foram obtidas 
informações sobre as dimensões existentes do conector, material com o qual é feito, suas 
características, classificações existentes, esforços aos quais resistem, modo de instalação e 
normas que os regulamentam.  

Os resultados estão organizados em 7 tipos básicos de dispositivos de ligação:  

 pinos metálicos - são hastes feitas de metal. Dentro desta categoria se encaixam pregos, 
parafusos passantes, parafusos auto-atarraxantes, chumbadores, parafusos de rosca soberba 
e pinos ajustados. 

 conectores de madeira - os pinos de madeira fazem a ligação entre madeira-madeira, 
através de ajustamento em entalhes feitos nas peças. São exemplos de pinos de madeiras: 
as cavilhas e os tarugos. 

 anéis - são peças metálicas de forma circular que, combinados com parafusos, permitem 
transferência de cargas pesadas e mantêm as peças juntas, sem causar grandes 
deformações. Se enquadram nesta categoria, os anéis de fundo chato e os anéis partidos. 

 grades - são armações de barras metálicas fabricadas com peças metálicas auxiliares, 
como cravos e pregos, a fim de fazer ligação entre peças de madeira por cravação. Um 
exemplo de grades utilizadas para ligações são as grades com cravos. 

 chapas planas - são peças fabricadas em metal, de espessura uniforme e sem desníveis. Os 
ties, as chapas estampadas e as chapas com pregos são exemplo de chapas planas utilizadas 
em ligações. 

 chapas de uso estrutural - são feitas com folhas de metal galvanizado, e quando usadas 
em peças largas, as chapas são soldadas ou dobradas. Podem ligar madeira-madeira ou 
madeira-alvenaria.  

 chapas de ligação em fundações - entre estas está a cantoneira parede-fundação, que é 
projetada para resistir às forças fora do plano, exercidas pela pressão do solo. 

Estes dados estão organizados nas Tabela 14 a Tabela 21 que informam que esforços o 
conector pode resistir, como este deve ser instalado e que precauções se deve tomar durante 
sua instalação. 



A maior parte da bibliografia consultada estava em língua estrangeira, o que dificultou o 
resultado. Muitos dos conectores pesquisados não são utilizados no Brasil e não possuem uma 
tradução direta ou corrente. Especialmente os conectores aplicados nos sistemas leves em 
madeira, como o Sistema Plataforma, pois esses sistemas não são muito difundidos no Brasil. 
Então, optou-se por adotar uma tradução literal e uma junção com nomes de conectores já 
conhecidos e difundidos no mercado nacional. Eventualmente, os resultados deste 
levantamento podem não ser apropriados e podem ainda discordar de outras literaturas 
brasileiras existentes sobre o assunto. 

   



Tabela 14: Dispositivos de ligação – Pinus metálicos 

Pinos Metálicos 

Conectores Esforços resistentes Modo de Instalação Precauções Imagem 

Pregos  
Resistem melhor ao 

cisalhamento, do que 
ao arrancamento 

Manualmente, com auxílio 
de martelo. 

Os buracos devem ser pré-furados e 2/3 do prego 
devem ser inseridos 

  

Parafusos Passantes 

Resistem ao 
cisalhamento e a 
cargas com uma 

componente de tração 

Com auxílio de ferramentas Os buracos devem ser pré-furados com diâmetros 
que facilitem a inserção 

  

Parafusos Auto-
atarraxantes 

Suportam melhor 
cargas laterais, mas 

também de 
arrancamento 

Utiliza-se parafusadeiras e 
lubrificantes 

Os buracos devem ser pré-furados e a rosca tem 
um limite de pentração 

  

Chumbadores 

Resistem ao 
cisalhamento, tração, 

compressão e 
momento 

Utiliza-se broca de vídia, 
furadeira ou martelete 

Para os químicos, o buraco deve ter mesmo 
diâmetro e comprimento que a ampola de resina; 
para os de expansão controlada, o furo deve ser 

pouco maior que o diâmetro do chumbador; para 
os de expansão por percussão, o furo deve ter 

diâmetro levemente maior que o do chumbador e 
na profundidade exata do chumbador 

  

Parafusos de rosca 
soberba 

Melhor carregá-lo 
carregada 

perpendicular do que 
paralelamente à grã 

Utiliza-se chave inglesa Os buracos devem ser pré-furados e devem ter 
comprimento igual ao do parafuso 

  
 



Tabela 15: Dispositivos de ligação – Conectores de madeira 

Conectores de madeira 

Conectores Esforços resistentes Modo de Instalação Precauções Imagem 

Cavilhas  x Introduz-se por cravação Os buracos não devem ter folgas 
  

Tarugos 
Resistem melhor à 

compressão e 
cisalhamento 

Introduz-se por 
entalhamento x 

  
 

Tabela 16: Dispositivos de ligação - Anéis 

Anéis 

Conectores Esforços resistentes Modo de Instalação Precauções Imagem 

Anéis de fundo chato 
Resistem melhor à 
compressão e ao 

cisalhamento 

Introduz-se por 
entalhamento 

Devem ser nivelados com a superfície da madeira 
e fixados por pregos 

  

Anéis partidos 
Resistem melhor à 
compressão e ao 

cisalhamento 

Introduz-se por 
entalhamento Os dois membros devem ser entalhados 

  

 



Tabela 17: Dispositivos de ligação - Grades 

Grades 

Conectores Esforços resistentes Modo de Instalação Precauções Imagem 

Grades com cravos Resiste ao 
cisalhamento 

É utilizada uma ferramenta 
especial para inserir os 

cravos 

Deve ser utlizada junto com um parafuso no furo 
central  

  
 

Tabela 18: Dispositivos de ligação – Chapas planas 

Chapas planas 

Conectores Esforços resistentes Modo de Instalação Precauções Imagem 

Chapas de amarração 
(ties) x São pregadas ou 

parafusadas x 

  

Chapas estampadas  

Não é indicada para 
conexões submetidas a 

compressão ou 
cisalhamento  

São pressionadas contra os 
membros de madeira x 

  
 
 
 
 
 



Tabela 19: Dispositivos de ligação – Chapas de uso estrutural 

Chapas de uso estrutural 

Conectores Esforços resistentes Modo de Instalação Precauções Imagem 

Suportes  Suportam compressão 
e cisalhamento 

São encaixados no membro 
e pregado 

Devem ser nivelados com os dois membros da 
interseção e devem ter a quantidade adequada de 

pregos 

  

"Girder tiedown" x São aparafusados Os buracos dos parafusos são feitos de forma que 
permitam uma instalação dupla em uma treliça. 

  

Suporte para treliça de 
espigão e de caibro x São pregados x 

  

Suporte de reparo em 
U x São pregados 

Deve ser bem apertado quando instalado ao redor 
de outros suportes e deve ter 1/8” de abertura entre 

o suportes original e a terça  
  

Chapas de amarração 
anti-furacões e anti-

sismos. 
x São pregados x 

  
 
 



Tabela 20: Dispositivos de ligação – Chapas de uso estrutural (continuação) 

Chapas de uso estrutural (continuação) 

Suporte múltiplo de 
topo de coluna x 

São aparfusados, com 
parafusos auto-atarraxantes 

de tamanho ¼ x 2 ½” 

Não devem ser utilizados com parafusos de rosca 
soberba 

  

Fixador de 
madeiramento 

Suportam melhor 
cargas de compressão São pregados  Não necessitam de pregação inclinada 

  

Braço de travamento Resistem à 
compressão e tração São pregados O tamanho dos pregos utilizados depende das 

dimensões do braço 

  
 

Tabela 21: Dispositivos de ligação – Chapas de ligações em fundações 

Chapas de ligações em fundações 

Conectores Esforços resistentes Modo de Instalação Precauções Imagem 

Cantoneira de 
fundação Suporta cargas laterais 

É ancorada na fundação, 
com parafuso sextavado, e 

pregada às paredes 

Não deve ser utilizado chumbador no lugar do 
parafuso sextavado 

  

Holdown 
Resiste à deformação 
devida ao esticamento 

do material 

É chumbado à longariuna 
inferior e aparafusado aos 

montantes, como uma 
furadeira de baixa 

velocidade. 

Não se deve utilizar parafusos de rosca soberba, 
nem arruelas. 

  

 
 



7.2.4. PROPOSTA DE PAINÉIS COORDENADOS SEGUNDO O SISTEMA 
PLATAFORMA EM MADEIRA 

Adequar o Sistema Plataforma em madeira para as condicionantes e normas brasileiras de 
modulação é uma tentativa de aproveitar o grande potencial da produção madeireira, 
impulsionando o agro-negócio e o setor madeireiro do país, aprimorando a qualidade das 
construções nacionais por meio de soluções industrializadas. O sistema aberto de casas 
composta por painéis mostra-se viável para as habitações de interesse social, haja vista a 
possibilidade de flexibilidade de projeto e construção. A montagem da edificação por painéis 
de madeira leves, avulsos e pré-fabricados, permite uma construção em curto prazo e com 
pouca mão-de-obra. 

Os projetos de painéis verticais em madeira foram baseados nas seguintes premissas: 
existência de mão-de-obra treinada; pré-fabricação dos painéis em indústrias especializadas, 
possuidoras de equipamentos com bom nível de automação e ajustados precisamente; 
utilização de madeira tratada oriunda de florestas plantadas e com teor de umidade adequado. 

São apresentados três painéis básicos: painel-fechado, painel-porta e painel-janela, os 
quais podem ser combinados resultando em painéis variados (Figura 17). No projeto dos 
painéis coordenados foram considerados: as técnicas da coordenação modular, os critérios 
estruturais, as dimensões dos elementos constituintes, as dimensões dos vãos modulares e 
folgas para montagem em obra, o tamanho do painel considerando a montagem com um 
pequeno número de pessoas envolvidas, e a possibilidade de utilização dos painéis em 
sistemas construtivos mistos. 

Figura 17: Tipos de painéis coordenados 

Os tamanhos dos painéis podem variar conforme a necessidade do cliente e do projeto 
arquitetônico, ou devido às possibilidades e limitações dos maquinários em fábrica. Segundo 
Hoor (1987 apud KRAMBECK, 2006) esses painéis pré-fabricados podem ser de pequenas 
dimensões, entre 1,00 e 1,20 metros de largura, ou de grandes dimensões, chegando até 10 m 
de largura. Contudo, neste trabalho, os painéis propostos devem ser coordenados e 
padronizados para encaixar em um vão modular de 120 cm × 240 cm. É possível também 
painéis propostos para o vão modular 240 cm × 240 cm, pois quanto maior o painel mais 
estabilidade e rigidez este dá a edificação, e mesmo maior, ainda é um tamanho possível de 



ser montado por pouca mão-de-obra. Adota-se o módulo 12 M, por ser múltiplo de 2 M ou 3 
M, conforme a norma de coordenação modular sugere como multimódulos preferíveis. 

A altura modular dos painéis foi definida para otimizar o aproveitamento das chapas de 
OSB em um vão vertical modular de 240 cm. Para seguir a quadrícula modular de referência, 
incluindo as folgas necessárias, a chapa deve sofrer alguns recortes. Para satisfazer o vão 
modular de 120 cm × 240 cm, ela perde 4 cm na altura e 2,3 cm na largura. Porém, neste caso, 
a pequena perda do material com recortes representa um ganho com a possibilidade de 
permutabilidade entre sistemas construtivos mistos. A edificação não necessita, 
obrigatoriamente, apresentar o pé-direito limitado pela altura da chapa de OSB ou pela altura 
do painel modular. O pé-direito, altura entre o piso acabado e a laje ou forro de cobertura, 
depende do projeto da edificação e deve respeitar as normas impostas pelo código de obras 
locais. 

Para que ocorra a conexão adequada entre os elementos de madeira, é necessário 
estabelecer ajustes e tolerâncias conforme os materiais aplicados e o sistema construtivo 
usado. Essas folgas são estabelecidas com objetivo de prevenir possíveis casualidades 
decorrentes de erros de fabricação, de deformações no material e de posicionamento  devido a 
habilidade de execução da mão-de-obra. A MASISA (2006) sugere a utilização de uma junta 
de aproximadamente 3 mm para chapas OSB, a fim de garantir esse ajuste. Assim sendo, para 
este trabalho, a largura adotada para os painéis foi de 119,7 cm ± 0,3 cm (Figura 18 - detalhe). 

A máxima utilização das chapas de OSB implicaria na adoção de um módulo de 1,22 m × 
2,44 m. Todavia, esse painel poderia ser combinado apenas com aqueles dessa mesma 
proporção e não corresponderia a painéis que seguem as normas da coordenação modular de 
10 cm. Do ponto-de-vista industrial e comercial, é importante aumentar as possibilidades de 
uso do produto a fim de garantir uma maior demanda do mercado consumidor. Os painéis 
elaborados com base nos princípios da coordenação modular atendem a esse critério e são 
mais adequados para sistemas construtivos mistos. 

 
Figura 18: Dois painéis-fechados sobre quadrícula modular de referência e detalhe entre painéis 

Os critérios de estabilidade e resistência do Sistema Plataforma, conforme apresentados na 
Tabela 5, determinaram, para os painéis coordenados, a adoção de montantes de 4 cm × 9 cm 



espaçados, no máximo, a cada 40 cm, travessas de 4 cm × 9 cm, fechamento externo por 
chapas OSB de 12 mm de espessura. 

A fixação dos painéis na fundação pode ser feita por parafusos auto-atarrachantes ou 
aplicar, previamente, uma guia de madeira à fundação por meio de parafusos. O painel 
fechado é fixado sobre esta guia por meio de pregos, ou pelos próprios parafusos de fixação 
da guia à fundação, se a altura dos parafusos for suficiente. O uso da guia facilita a instalação 
e a precisão de posicionamento do painel (GUERTIN e ARNOLD, 2001 apud DIAS 2005). 

Cuidados devem ser tomados na montagem dos painéis em obra para garantir a qualidade 
da construção. As conexões de ossatura e de painéis devem: garantir estanqueidade e 
estabilidade estrutural, permitindo a transmissão dos esforços de um painel a outro e evitar o 
arrancamento. Também devem ser conferidos os esquadros do painel. 

7.2.4.1. Painel fechado 

O painel-fechado (Figura 17a) é o menos complexo dos três módulos básicos, logo o mais 
simples de confeccionar, pois possui menor quantidade e variedade de elementos na sua 
composição. A ossatura desse painel é formada por: dois montantes externos, dois montantes 
internos, uma travessa inferior e outra superior. Essas peças de madeira são conectadas entre 
si, normalmente, por pregos cravados de topo ou em ângulo. Ao invés dos pregos, podem-se 
utilizar conectores metálicos. Para completar o painel estrutural, a chapa de OSB, que enrijece 
a ossatura, deve ser pregada em todos montantes e travessas. 

Pode-se variar a dimensão do painel-fechado com a meia medida 6 M, com intuito de 
compor espaços de dimensões mínimas necessárias para cada função do ambiente. Ou os 
painéis podem ser maiores, compostos em dois, para garantir mais estabilidade estrutural dos 
mesmos e da edificação. 

7.2.4.2. Painel-porta e painel-janela 

A ossatura do painel-porta e do painel-janela é diferenciada da ossatura do painel fechado, 
a fim de comportar os vãos de encaixe das esquadrias. Por isso, além dos montantes externos 
e das travessas, existem os elementos especiais desses módulos: vergas, contra-vergas e 
umbrais. Segundo Dias (2005), cada umbral está fixado lateralmente a um montante inteiro e 
tem seu comprimento limitado ao nível da verga. As vergas estão apoiadas e fixadas sobre os 
umbrais, e a contra-verga está apoiada e fixada sobre montantes curtos (Figura 17 b, c). 

O módulo de painel-porta possui pouca área coberta com chapa estrutural OSB e por isso 
apresenta pouca rigidez. Por isso, é também desconsiderado no momento do cálculo estrutural 
da edificação. Desde a saída da fábrica até a instalação na obra, sugere-se a aplicação 
temporária de um elemento na diagonal do vão da porta, a fim de manter o esquadro do 
mesmo. 

Nos módulos porta e janela, deve-se ter cuidado com os ajustes e tolerâncias externas e 
internas ao módulo. Internamente, há um vão modular para encaixar a esquadria (Figura 19). 
A folha, o marco, o contra-marco e a junta devem corresponder ao vão modular para garantir 
o posicionamento adequado destes componentes no painel. 



As esquadrias padronizadas e utilizadas em diferentes sistemas construtivos devem 
apresentar acabamentos adequados ao sistema construtivo para garantir a estanqueidade dos 
painéis e a proteção do material construtivo. O estudo realizado por Lucini (2001), sobre a 
modulação de vãos de esquadrias, define as dimensões preferidas de esquadrias, porém 
salienta que a dimensão precisa da esquadria é definida pelo fabricante do produto, em função 
do projeto do mesmo e da tecnologia empregada, desde que atenda aos critérios mínimos de 
modulação de vão e juntas estabelecidos. Cabe salientar que, no Brasil, as esquadrias não são 
coordenadas modularmente. Verifica-se a necessidade de adequação dos fabricantes desse 
produto às normas técnicas de coordenação modular. 

 
Figura 19: Vão modular para porta 

7.2.4.3. Aplicação dos painéis coordenados em sistemas construtivos mistos 

Após propor os painéis verticais do Sistema Plataforma para módulos de 12 M × 24 M, 
exemplifica-se aqui a possibilidade de construção mista entre painéis em madeira e uma 
forma mais tradicional de construção brasileira, a alvenaria (Figura 20). Os painéis em 
madeira são compatíveis com sistemas modulares múltiplos de 2 M ou 3 M, então a escolha 
da alvenaria a ser aplicada não é tão difícil, já que existem disponíveis diversas dimensões de 
blocos cerâmicos. Para o presente estudo, utilizou-se o bloco cerâmico de 14 × 19 × 29 cm 
(largura, altura, comprimento), traduzindo em medidas de modulares, incluindo as juntas a 
dimensão, é 15 × 20 × 30 cm.  

O detalhe de encontro entre os painéis em madeira e a alvenaria pode ocorrer de diversas 
formas (Figura 20), dependendo da composição do espaço arquitetônico. A inserção desses 
diferentes componentes na edificação será adequada quando suas dimensões estiverem bem 
coordenadas. No entanto, para manter a qualidade da edificação deve-se analisar mais do que 
a coordenação dimensional dos elementos. Conforme Cuperus (2001), além da ênfase dada 
para a coordenação de posição e dimensão de elementos, agora é importante salientar a 
“coordenação conectiva”, ou seja, a possibilidade de conectividade entre sistemas 
construtivos. A alteração da construção tradicional para construção montada, em um processo 
mais eficiente reduz o tempo de construção e aprimora a qualidade das partes dos sistemas. 
No entanto, a qualidade em geral da edificação não é apenas determinada pela qualidade das 
suas partes, mas também na forma em que estas são reunidas e conectadas entre si. 

Os métodos de união são especialmente importantes na etapa de montagem no processo 
construtivo. O grau de facilidade de montagem afeta o custo da construção. Por isso, esta deve 



ser facilitada, rápida e confiável. Geralmente, os conectores entre madeira e bloco cerâmico 
ou bloco de concreto são chapas metálicas ou chumbadores (Figura 21). 

 

Figura 20: Habitação em alvenaria e Sistema Plataforma em madeira e detalhes da possibilidade de encontro 
entre os dois tipos construtivos. 

 

 

Figura 21: Conexões entre madeira-blocos cerâmicos e entre madeira-blocos de concreto (adaptado de 
SIMPSON, 2008) 

 



7.2.5. PROPOSIÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
APLICANDO PRINCÍPIOS DO SISTEMA PLATAFORMA E 
COORDENAÇÃO MODULAR 

Visando as condições de déficit habitacional do país, o presente trabalho seleciona para a 
proposta da habitação a população alvo: famílias com até 3 salários mínimos de renda, pois 
segundo a Fundação João Pinheiro (2006), este é geralmente o limite superior para o ingresso 
das famílias em programas habitacionais de caráter assistencial. E o tamanho da família é em 
média de 4,11 pessoas, calculado com base nos dados do IBGE (2003). 

Antes de lançar as idéias iniciais de projeto da habitação, elaboraram-se estudos 
dimensionais de ambientes mínimos, adotando os 3 painéis coordenados propostos 
anteriormente. Nessa etapa preliminar, a fim de manter a qualidade espacial habitacional, 
observou-se como cada ambiente pode conter o mobiliário necessário com conforto 
ergométrico, além de satisfazer a fatores tais como salubridade e funcionalidade. Considerou-
se o Índice de Avaliação Dimensional da Habitação (ALUCCI et al, 2007) como base para 
compor os espaços (Tabela 22 e Tabela 23). 

 
Tabela 22: Avaliação dimensional – Área útil (m²) / Cômodo (ALUCCI et al, 2007) 

Índice Sala Dormitório 
Casal 

Dormitório 
Duplo 

Dormitório 
Simples Cozinha Área de 

serviço Banheiro 

Ótimo > 18 > 18 > 15 > 12 > 12 > 12 > 6 
Bom 18 a 15 18 a 15 15 a 12 12 a 10 12 a 10 12 a 10 6 a 5,5 
Satisfatório 15 a 12 15 a 12 12 a 10 10 a 9 10 a 8 10 a 8 5,5 a 5,0 
Regular 12 a 9 12 a 9 10 a 8 9 a 8 8 a 6 8 a 6 5,0 a 4,5 
Precário 9 a 6 9 a 6 8 a 6 8 a 6 8 a 6 6 a 4 4,5 a 4 
Péssimo < 6 < 6 < 6 < 6 < 4 < 4 < 4 

 
Tabela 23: Avaliação dimensional – m² / Habitantes (ALUCCI et al, 2007) 

Índice m² / Habitantes 
Ótimo > 16 
Bom 16 a 14 
Satisfatório 14 a 12 
Regular 12 a 10 
Precário 10 a 8 
Péssimo < 8 

 
No projeto, busca-se otimizar o espaço arquitetônico implementando preceitos 

ergométricos limitados pelos tamanhos dos painéis, obedecendo aos critérios impostos pela 
coordenação modular de posicionamento na quadrícula modular de referência de 2 M (20 
cm). Toma-se como base a primeira proposta de habitação, sobre a qual são elaboradas as 
outras duas propostas com possibilidades de rearranjo e evolução do espaço arquitetônico. 

A primeira concepção de habitação de interesse social desenvolvida sob as regras de 
coordenação modular consiste em uma residência de dois quartos, um banheiro e sala e 
cozinha conjugada, totalizando em 46,48 m² (Figura 22). Os painéis externos têm função 
estrutural, enquanto os internos, de divisória, com exceção do painel interno entre banheiro e 
quarto de casal, que tem função estrutural para suportar a carga da caixa d’água. Os painéis 
que não têm função estrutural podem ser substituídos por painéis divisórios de outros 
materiais, como de gesso acartonado, desde que respeitem a modularidade do projeto. 



 
Figura 22: Proposta de HIS composta com painéis do Sistema Plataforma em madeira 

A segunda proposta de habitação ilustra a possibilidade de alteração espacial pós-
ocupacional por opção do cliente. Na proposta, o espaço do banheiro é relocado para parte 
posterior da habitação, mantendo a parede em comum com a cozinha. A transição ocorre com 
alterações de posicionamento de painéis que podem ser reaproveitados para compor os 
ambientes. Também, na proposta, ressalta-se a possibilidade de evolução da edificação. A fim 
de facilitar essa flexibilidade espacial, optou-se locar um painel 12 M, que, futuramente, 
poderá ser retirado para dar continuidade à composição espacial (Figura 23). 
 

 

Figura 23: Possibilidade de alteração espacial pós-ocupacional por opção do cliente 

Já a última proposta demonstra a ampliação da edificação com adição de mais um quarto. 
Esta proposta consiste em uma residência com área de 72 m², composta por: três quartos, sala 



e cozinha conjugadas e banheiro com cuba em espaço independente do vaso sanitário e 
lavatório (Figura 24). 

 
Figura 24: Demonstração de ampliação da edificação com adição de mais um quarto 

A sugestão dessas três propostas de habitação discutidas demonstra que o projeto, mesmo 
sendo condicionado por critérios de posicionamento na quadrícula modular, tem inúmeras 
possibilidades de composição espacial. A composição dependerá exclusivamente da 
necessidade da família como cliente, que decidirá como preservar sua identidade espacial, 
funcional e estética no projeto. A escolha dos materiais utilizados depende da disponibilidade 
de cada região, haja vista que a utilização de sistemas abertos permite a utilização de diversos 
materiais, desde que estes considerem os princípios da coordenação modular. Ressaltando que 
pelo grande potencial madeireiro nacional, os sistemas abertos em madeira oriunda de floresta 
plantada constituem uma opção viável para a prática construtiva habitacional. 
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ANEXO I - ENTREVISTA COM EMPRESAS DE CASAS PRÉ-FABRICADAS EM MADEIRA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 


