
 

 

   

IAU 0693 - Parâmetros para Projetos Habitacionais em Madeira 
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Arquiteto Colaborador Alan Briatte 
Técnico colaborador: José Renato Dibo 

Programa – 1º semestre/2023          OPTATIVA IAU0693 concentrada      

Período: 08-11/março/2023 

Manhã: 8h00 – 12h00 
Tarde: 14h00 – 18h00 
 
Vagas: 45 alunos  
Formato presencial 100% 
 

Objetivo da optativa IAU 0693 2023 1s: Objetivo deste semestre tem como foco Arquitetura de Terra e suas 
diversas formas de aplicação, entre as técnicas mais conhecidas trataremos de dois sistemas: Taipa de Mão, 
conhecida como técnica mista, e Taipa de Pilão. Como exercício desenvolveremos projeto executivo de 
painéis pré-fabricados em taipa de mão utilizando como base os conhecimentos da Taipa Japonesa e do Pau 
a Pique a ser executado na Unidade Experimental 002, situado no campus 1 da USP São Carlos.  
 

 
Conteúdo: 

Introdução aos princípios e conceitos básicos de utilização da taipa de mão nas construções de edifícios. 

Introdução aos conceitos de sustentabilidade da cadeia da taipa de mão. Análise dos problemas observados na 

execução e no detalhamento de projeto. 

 

08/03/2023 manhã 08:00 – 12:00 

Apresentação do programa do curso e sua dinâmica. Introdução sobre taipa de mão japonesa na construção de 

edificações. Principio de durabilidade nos projetos de taipa de mão. Apresentação do projeto de taipa de mão 

utilizada na edificação do Grupo Habis e Grupo Nomads e análise da durabilidade após 23 anos de uso. 

 

08/03/2023 tarde 14:00 – 18:00 (4h) 

Desenvolvimento do novo desenho do bloco de serviço do edifício sede do grupo Habis em grupo de 3 a 5 

pessoas. Esboço preliminar do desenho do sistema de vedação em taipa de mão. 

 

09/03/2023 manhã 08:00 – 12:00 (4h) 

Apresentação dos esboços do sistema de vedação e análise dos aspectos técnicos positivos e negativos do 

sistema de vedação em taipa proposto pelos grupos. Escolha da proposta a ser detalhada para quantificar os 

insumos necessários.  

 

09/03/2023 tarde 14:00 – 18:00 (4h) 

Detalhamento executivo do sistema de vedação em taipa de mão escolhido.  

 

10/03/2023 manhã 08:00 – 12:00 (4h) 

Detalhamento executivo do sistema de vedação em taipa de mão escolhido e quantificação dos materiais.  

 

10/03/2023 tarde 14:00 – 18:00 (4h)  

Planejamento das etapas de preparação da terra, do bambu e da madeira e da execução do sistema de vedação 

em taipa de mão. 

 

11/03/2023 manhã 08:00 – 12:00 (4h) 

Apresentação dos desenhos executivos e o planejamento das etapas de execução. Discussão e avaliação. 
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11/03/2023 tarde 14:00-16:00 (2h) 

Montagem da Exposição dos projetos  

 

 

 

Exercício: Projeto de Taipa de Mão – desenvolver soluções de taipa de mão para fechamento do módulo Área 
molhada da Edificação Experimental Unidade 002 – Grupo Habis. 
 

Cada equipe (máximo 5 alunos) desenvolverá proposta de novo layout para recuperar os dois pavimentos do 
Módulo Área Molhada, onde atualmente estão instalados dois box com vaso sanitário e uma pequena pia de 
lavatório.   
 
Produtos esperados: 

1. Projeto executivo de vedação em taipa de mão. 
2. Caderno de componentes e orçamento: quantificação dos insumos (materiais e serviços). 
3. Planejamento das etapas de execução - cronograma físico-financeiro.  
4. Cartaz para exposição: contendo síntese do Projeto do Produto e do Projeto de Produção. Formato de 

entrega: folha A2, arquivo em PDF. 
 

 
 
Critérios de Avaliação: 

A média final será composta pelas notas dos 4 produtos, sendo Projeto Executivo (peso 4); Caderno de 
componente e orçamento (peso 3); Planejamento das etapas de execução (peso 2) e Cartaz (peso1). 
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Disciplina: IAU0693 - Parâmetros para Projetos Habitacionais em Madeira
Parameters for Wooden Dwelling Design

Créditos Aula: 2

Créditos Trabalho: 1

Carga Horária Total: 60 h

Tipo: Semestral

Ativação: 01/01/2012 Desativação:

Objetivos
Desenvolver projeto de elementos construtivos em madeira para edificações.
 
 

 
Programa Resumido
Introdução aos princípios e conceitos básicos de utilização da madeira na construção de edifícios. Introdução aos 
conceitos de sustentabilidade da cadeia da madeira. Análise dos problemas quanto ao uso da madeira. Descrição dos 
sistemas construtivos em madeira para edificações. Tipologia de estrutura de madeira. Esquadrias de madeira.
 
 

 
Programa
Introdução aos princípios e conceitos básicos de utilização da madeira na construção de edifícios. Introdução aos 
conceitos de sustentabilidade da cadeia da madeira: dimensão social, ambiental, cultural, ecológica e política da 
sustentabilidade, as etapas da produção da madeira (floresta, serraria, secagem, beneficiadora, prefabricação, 
comercialização). Análise dos problemas quanto ao uso da madeira: análise do ciclo de vida seus impactos, e os 
desempenhos técnicos. Descrição dos sistemas construtivos em madeira para edificações: sistema de parede (sobreposição 
de toras, wood-frame, painel sanduíche, madeira laminada cruzada, madeira pregada, etc). Tipologia de estrutura de 
madeira: estrutura em arco, treliças. Esquadrias de madeira: tipologias de janelas, princípios para detalhamento de 
esquadrias de madeira.
 
 

 
Avaliação
     Método

Aulas expositivas teóricas. Desenvolvimento de projeto. Visitas a obras, empresas ou indústrias. A partir dos conceitos e
princípios da sustentabilidade da cadeia de produção da madeira associados aos conceitos técnicos de desempenho do
material madeira e das possibilidades construtivas serão desenvolvidas a prática de projeto utilizando madeira (nativa
certificada e de plantios florestais).
Critério
Média Final (A) = 0,2*D (nota de processo de projetos P) + 0,8P (nota de projeto final).
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO: nota maior ou igual a 5,00 (cinco).
Norma de Recuperação
A recuperação será avaliada pelo detalhamento do projeto de elementos construtivos de madeira.

 
Bibliografia
     GOTZ, K.H. Construire en bois. Lausanne, Polytechniques Romandes, 1987.

Cartilla de construccion con madeira. Lima, Junac, 1980. 
TAYLOR, G. La madera. Barrcelona, Blume, 1978.

 

Clique para consultar os requisitos para IAU0693

Clique para consultar o oferecimento para IAU0693

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarCursosRequisitos?coddis=IAU0693
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterTurma?sgldis=IAU0693
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