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Resumo 
A Madeira Laminada Colada (MLC), trata-se de       

um produto industrializado advindo de pesquisas na área        
de estruturas em madeira, visando obter além da beleza         
arquitetônica e leveza em grandes vãos livres,       
componentes estruturais de maior dimensão, resistência,      
durabilidade e com um menor número de ligações. O         
objetivo geral da presente pesquisa consiste na análise        
de um estudo de caso acerca do projeto de uma escola           
localizada no Estado de São Paulo, visando descrever a         
concepção estrutural da edificação escolar em MLC e        
representar o tipo de ligação adotada nos elementos da         
estrutura da escola. O resultado dessa pesquisa       
possibilitou determinar as principais características,     
aplicabilidades, vantagens, limitações arquitetônicas    
desta técnica construtiva, bem como a relação que        
existe entre a concepção da arquitetura e a estrutura. 

Introdução  
A técnica da MLC consiste em colar peças de         

madeira previamente laminadas, secas e selecionadas.      
As espécies mais utilizadas no reflorestamento são o        
pinus e principalmente o eucalipto (CHAHUD; LAHR;       
PERES, 2009; MACEDO, 1996). 

Além de adaptar-se a diferentes formas,      
apresentar alta resistência às solicitações mecânicas,      
eficiência de montagem e um baixo peso próprio, a         
produção de madeira laminada colada permite a       
construção de grandes vãos e variadas curvaturas       
(ZANGIÁCOMO, 2003), o que pode limitar o transporte        
das peças até a obra.  

Materiais e Métodos 
A pesquisa apresenta um estudo de caso acerca        

da concepção estrutural da edificação escolar em Alto de         
Pinheiros-SP. O trabalho foi baseado em uma revisão        
bibliográfica sobre a MLC, discorrendo acerca do projeto        
em estrutura de madeira na ABNT NBR 7190:2012 e         
manuais técnicos que tratam das propriedades      
construtivas da Madeira Laminada Colada. Também foi       
abordado o processo de fabricação, montagem e       
tratamento aplicado à madeira, bem como os tipos de         
ligações e emendas em MLC. 

 
 
 
 

Resultados e Discussão 
A partir da análise do projeto da escola de Alto de            

Pinheiros-SP, extraiu-se diretrizes essenciais de projeto.      
O projeto foi desenvolvido a partir da necessidade de         
conciliação de três premissas projetuais: um programa       
escolar extenso, um terreno de pequenas dimensões e        
um cronograma de execução com prazo curto. O        
sistema estrutural adotado foi o misto de MLC e         
concreto, sendo somente o primeiro projetado e       
executado a partir de peças estruturais de MLC.  

O pavimento térreo da obra se dá a partir de          
dois blocos em MLC, resultando em uma área de         
aproximadamente 97,9 m² por bloco, e cada bloco é         
formado por duas fileiras de três pilares cada. Ao         
analisar as ligações entre os pilares e as vigas         
estruturais de MLC, nota-se a utilização de chapas        
metálicas parafusadas, o que garante a unificação das        
peças do sistema estrutural. Ademais, essa peça de        
conexão parafusada na viga, possui uma parte       
alongada, que se encaixa a um vinco de medidas         
idênticas na extremidade superior do pilar de MLC. Esse         
tipo de ligação garante a distribuição de cargas e a          
unificação das peças de MLC. 

Conclusão 
Esta pesquisa caracterizou o sistema construtivo      

em Madeira Laminada Colada (MLC) aplicada a uma        
edificação escolar no Estado de São Paulo, identificando        
as diretrizes projetuais e apresentando os tipos de        
ligações adotados na estrutura. O resultado desta       
pesquisa destacou a contribuição da MLC para o cenário         
da construção civil, tecendo a relação existente entre a         
arquitetura e estrutura, além de determinar as principais        
características e aplicabilidades, vantagens e limitações      
arquitetônicas do sistema construtivo. 
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