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Ministrante: Arquiteto Rafael Novais Passarelli

Mestrando no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
- IAU/USP. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU/USP (2010). Foi pesquisador
convidado na Vienna University of Technology (2011) e tem especialização em
construção em madeira pela Helsinki University of Technology (2009).

Professor responsável: Prof. Dr. Artur Rozestraten
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����������� será realizado de 2 a 6 de Julho nas dependências do
Laboratório de Modelos e Estruturas (LAME) da FAU-USP. O curso contará com
atividades teóricas e práticas e será ministrado das 14 às 18 horas, totalizando uma
carga horária de 20 horas. Serão abertas vagas para 15 alunos matriculados
regularmente em qualquer dos cursos oferecidos pela FAU-USP.
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O��	�����
����������� tem como objetivo principal apresentar, de forma resumida,
conceitos básicos sobre a indústria madeireira brasileira, processo de beneficiamento e
propriedades físicas da madeira. Adicionalmente, pretende-se instruir os participantes
como operar de modo seguro máquinas utilizadas para o trabalho com madeira.
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����������� será dividido em duas partes:

A primeira parte, referente às atividades teóricas, terá duração de 2 dias (8 horas);
nela serão discutidas as características da indústria madeira brasileira, o processo de
beneficiamento de toras em madeira serrada e algumas propriedades físicas da
madeira.

Na segunda parte, com duração de 3 dias (12 horas), serão desenvolvidas as atividades
práticas. A tarefa proposta consiste no projeto e manufatura, por cada participante, de
um objeto tri-dimensional feito com madeira (inscrito em um cubo invisível com
arestas de 200 mm). O projeto deve ser pensado como um objeto abstrato que
apresente um ou mais aspectos técnicos, estéticos ou subjetivos em relação às
propriedades do material utilizado.
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A descrição do conteúdo específico para cada dia do��	�����
����������� será
apresentada a seguir.

Primeira Parte - discussão teórica

Dia 02/07

14 - 15: Madeira nativa x madeira de florestas plantadas. Discussão sobre a oferta
de madeira e certificações ecológicas no território nacional.

16:15 - 18: Propriedades da madeira. Discussão sobre a macro-estrutura,
anisotropia, comportamento higroscópio e variação dimensional em peças de
madeira serrada.

Dia 03/07:

14 - 16: Processo de beneficiamento. Discussão sobre a cadeia de beneficiamento
da tora de madeira até a madeira serrada.

16:15 - 18: Demonstração da operação correta das máquinas do LAME para
trabalho com madeira.

Segunda Parte - atividades práticas

Dia 04/07:

14 - 16: Discussão sobre os projetos propostos pelos participantes.

16 - 18: Atividades práticas. Participantes desenvolvem suas propostas de objetos.

Dia 05/07:

14 - 18: Atividades práticas - participantes desenvolvem suas propostas de objetos.

Dia 06/07:

14 - 16: Atividades práticas - participantes desenvolvem suas propostas de objetos.
16 - 18: Apresentação coletiva dos trabalhos - discussão final e encerramento do
mini-curso.
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Ao final do curso espera-se que os participantes tenham compreendido alguns dos
conceitos norteadores para utilização da madeira, do ponto de vista da indústria
madeireira brasileira, processo de beneficiamento e propriedades físicas da madeira.
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Adicionalmente cada participante produzirá um objeto com dimensões de no máximo
200 x 200 x 200 mm. O conjunto dos 15 objetos será exposto no prédio da FAU-USP
em agosto de 2012. A exposição será organizada pelos participantes do��	�����
��
��������.

Por fim, será produzido uma publicação, constituída por uma breve descrição
(utilizando este documento como base) e documentação fotográfica do curso e dos 15
objetos realizados.
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1) Propriedades da madeira

HOADLEY, B. R. Understanding wood: a craftsman guide to wood
technology. The Tauton Press: Newtown: 2000.

IPT - Instituo de Pesquisas Tecnológicas. Madeira: uso sustentável na
construção civil. São Paulo, 2003.

2) Indústria madeireira

ABRAF - Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas. Anuário
estatístico da ABRAF 2011. Ano base 2010. Brasília: 2011.

ADEODATO, S.; et al. Madeira de ponta a ponta: o caminho desde a floresta
até o consumo. FGV RAE: São Paulo, 2011

3) Projeto em madeira

KAPFINGER, O. (ed). Hermann Kaufmann wood works: architecture
durable. Birkhäuser, 2009.

NATTERER, J.; et al. Timber construction manual. Birhäuser: Munique, 2008.
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