
arquitetura   interiores   entrelinhas   

Urbanização de favelas
em São Paulo é tema da

reportagem do mês 

Projetos de casa e hospital
colocam em pauta a saúde

do homem e do planeta

Dois restaurantes: Botta Gallo 
(SP), de Carlos Motta, e Eñe 

(RJ), de Pablo Rosenberg 
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Experimental, conjunto
de casas transpira 

soluções ambientais
Sistema adota aproveitamento total da madeira

Com oito unidades, a Vila Taguaí, em Carapicuíba, 
sela mais uma parceria entre a arquiteta 

Cristina Xavier e o engenheiro Hélio Olga. 
A demanda partiu de Hélio, que queria testar outro 

método construtivo baseado no aproveitamento 
total da madeira que utiliza para executar estruturas 

com peças nativas. O projeto reafirma as teorias 
que os dois defendem para esse tipo de programa: 

a área comum é privilegiada e as unidades não 
possuem quarto nem banheiro de empregados. 

“Esse projeto é uma espécie de conti-

nuidade dos outros dois condomínios que 

fizemos”, conta Cristina Xavier, sentada 

diante da prancheta. Seu escritório fica em 

uma construção isolada, dentro da gleba 

arborizada que cerca sua casa. Sua fala é 

pausada e clara. Ao fundo, o trinado dos 

pássaros quebra o silêncio desse vale em 

Carapicuíba, a cerca de 25 quilômetros do 

centro de São Paulo. O ambiente está em 

comunhão com o trabalho de Cristina. Seu 

envolvimento com a arquitetura é intenso. 

Em certo sentido, lembra Lina Bo Bardi, 

cujo escritório ficava nos canteiros de 

obras. Em geral, Cristina escolhe os lotes 

onde vai construir, participa do desenvol-

vimento do programa, realiza o projeto e 

Cristina Xavier

Condomínio residencial, Carapicuíba, SP
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acompanha a execução. Não é incomum, 

como neste caso, que ela elabore o folder 

e tome parte na venda das unidades.

O empreendimento que ela descreve 

possui oito unidades e foi batizado de 

Vila Taguaí. Trata-se de um trabalho con-

junto com o engenheiro Hélio Olga - por 

isso o plural no “fizemos” -, depois da 

Vila Fidalga (leia PROJETO DESIGN 263, 

janeiro de 2002). Hélio, célebre construtor 

de estruturas de madeira, fez também 

a Vila Butantã (PROJETO DESIGN 313, 

março de 2006), com projeto de Marcos 

Acayaba. Se a primeira foi marcada pela 

pesquisa de volumetria (seis unidades 

diferentes), a segunda teve como destaque 

o desenvolvimento de uma técnica cons-

As casas se escondem na massa arbórea do vale em Carapicuíba

Implantação
1. Acesso
2. Portaria
3. Casas 1, 4 e 6 (casa-tipo 1)
4. Casas 2, 5 e 7 (casa-tipo 2)
5. Casas 3 e 8 (casa-tipo 3)
6. Piscina
7. Apoio da piscina
8. Rua interna
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trutiva (a partir de uma laje de concreto 

apoiada em vigotas de madeira). Ao limitar 

ao mínimo as áreas privativas, ambos 

os empreendimentos, localizados em 

São Paulo, desafiaram o statu quo.

Após essas experiências, a dupla 

imaginou outro condomínio. A dificuldade 

de aprovar projetos e a escassez de lotes 

em São Paulo fizeram com que a busca 

pela gleba terminasse a poucos passos da 

morada de Cristina. A demanda partiu de 

Hélio, que queria testar outro método cons-

trutivo baseado no aproveitamento total da 

madeira para executar estruturas. Quando 

ele encomenda as peças de que necessita, 

as árvores são escolhidas para serem extra-

ídas da mata. “Para justificar a retirada da 

árvore, é mais inteligente que se utilizem 

peças de grande escala, pois possuem 

valor agregado maior”, conta o engenheiro. 

“Contudo, sempre sobram pequenos peda-

ços cujo aproveitamento é difícil”, relata, 

enquanto a luz natural ainda permite enxer-

gar o movimento frenético de carros na 

marginal do Pinheiros, avistados desde seu 

pequeno estúdio junto a sua casa-ícone. 

Hélio é capaz de passar horas dando dados 

e exemplos acerca de seu domínio.

Sua proposta foi lançada a partir de 

um painel de fechamento de madeira, 

criado com o que seriam as sobras dos 

demais projetos que realiza. Ele montou 

um painel modelo e chamou Cristina até 

Vargem Grande Paulista, cidade onde fica 

1
A pequena construção no acesso 
anuncia o teor do projeto

2
Casas 1 e 2, em meio à mata nativa

1
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a sede da Ita, sua empresa, para que ela 

pudesse visualizar o módulo construtivo. 

Com espessura final de oito centímetros, 

os painéis de fechamento são estruturais 

(autoportantes), formados por pequenas 

vigotas espaçadas entre si por 10 centí-

metros de eixo. O espaço entre as vigotas 

é preenchido por duas réguas paralelas, 

deixando um vazio por onde passam as 

instalações elétricas (a hidráulica passa 

por pequeno shaft). Para as lajes, o painel 

é semelhante, só que com enchimento de 

concreto. O painel é montado na fábrica, 

em algumas semanas (após a concre-

tagem da fundação e pilares). Feito de 

cumaru, ele possui cerca de 80 quilos. 

Não é aplicada proteção na madeira.

Hélio passou outras determinações, 

quase mantras técnicos de sua expertise 

- “a casa será apoiada em pilares de con-

creto, para a madeira ficar longe do chão” 

ou “precisa ter beiral de 1,2 metro, para 

proteger a madeira”. No caso do sistema 

construtivo criado, os fechamentos laterais 

deveriam ter poucas aberturas, para travar 

a estrutura. Outras orientações dadas, 

como cliente e sócio de Cristina no empre-

endimento, fazem parte das idiossincrasias 

que cercam a madeira e que ele combate. 

“Hélio me pediu para não usar deque de 

madeira, ele tem pavor”, conta a arquiteta. 

“Vamos lá ver?”, ela convida.

O gradil anuncia o teor do projeto: um 

pequeno pavilhão dá as boas-vindas aos 

visitantes, abriga possíveis funcionários 

e uma sala comum. Ao abrir o portão, a 

primeira surpresa: um deque de madeira. 

“Não é esse tipo de deque que o Hélio 

é contra: aqui ele está coberto e a água 

passa direto para o terreno e”, aprofunda.

Logo avistamos duas das oito casas, 

divididas em três tipologias: três casas de 

três dormitórios com pilotis mais dois pisos 

(211 metros quadrados de área privativa); 

outras três com quatro quartos, também 

com pilotis mais dois andares (260 metros 

2

quadrados); e duas com três dormitórios 

no mesmo piso da sala, tudo sobre pilo-

tis (258 metros quadrados). Se Cristina 

defende a diferença de tipologia, Hélio 

é partidário da padronização (ou seja: 

Vila Fidalga x Vila Butantã). Poderíamos 

dizer que ela venceu esse embate na Vila 

Taguaí? Não, nem tanto ao mar, nem tanto 

à terra - em outras palavras, nem tanto ao 

engenheiro, nem tanto à arquiteta. Isso 

porque o partido, apesar das diferenças 

entre as unidades, é o mesmo: na face 

mais desfavorável do pequeno pavilhão 

estão as áreas servidoras (banheiros, 
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As aberturas alternam panos fixos de vidro e 
caixilhos de abrir, aqui vistos na casa 8
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2

serviçosecozinha)enamaisbeminso-

lada,salasedormitórios.

Aruainternaziguezagueiapelolotea

fimdecausarmenosimpacto.Seguindo

essalinha-corroboradapeloprópriosis-

temaconstrutivo-,odesenhoeaconstru-

çãopossuempreocupaçõesambientais:

asárvoresforampreservadas,apavimen-

taçãodaviainternaécompedras,possibi-

litandoapermeabilidadedosolo,grandes

aberturasprocuramutilizaraomáximoa

luznaturaleoaquecimentoécomenergia

solar.Omaiorrequinteéotratamentodo

esgotoemestaçãoprópria,parareúsoem

vasossanitárioseirrigação,reduzindoem

30%oconsumodeágua.Ambos,con-

tudo,torcemonarizparaascertificações

dotipoLeedeapenasdizemquetraba-

lhamcomconsciência,semradicalismo.

1
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“Usamos PVC, por exemplo”, diz Hélio. 

“Não faz sentido usar cobre em tudo”, 

responde Cristina, em jogral separado pelo 

tempo e espaço. Grandes panos de vidro, 

que integram interior/exterior, são articula-

dos com janelas de abrir. A vertigem lem-

bra as janelas da Casa de Vidro, de Lina.

Em relação ao mercado, o projeto rea-

firma as teorias que os dois defendem para 

esse tipo de programa: a área comum é 

privilegiada, e, com mais radicalidade, 

as unidades não possuem quarto nem 

banheiro de empregados, apenas um 

acesso e dois banheiros sociais, sem suíte. 

A planta, contudo, revela grande possi-

bilidade de rearranjo interno para quem 

tiver pudores ou desejos destoantes. Além 

disso, ela parece saída da prancheta de 

Rino Levi, tal o exaustivo estudo de cruza-

mento de programa e circulação.

Ao descer para o pilotis de uma das 

unidades, percebi que uma das vigas 

que apoiam transversalmente a estrutura 

estava secionada para a passagem da 

escada. “Você cortou a viga?”, questionei, 

como se estivesse diante de um crime. 

“Sim, não havia outra forma de deixar a 

planta tão exata”, Cristina responde, com 

tranquilidade. Por causa disso, o pilar 

dessa sequência estrutural foi deslocado 

do eixo. A escolha em favor da pureza do 

desenho estrutural e da planta, em detri-

mento do arranjo da unidade, renderia 

tratados. Mas, ciente de que não errou, 

a arquiteta defende o projeto com argu-

mentos certeiros. Ainda no pilotis, lugar 

apropriado para grandes digressões (ou 

apenas para churrascos aos domingos), 

lembrei-me dos desenhos de um projeto 

não executado de Lucio Costa. Para muitos 

críticos, a Vila Monlevade é considerada 

uma obra seminal da arquitetura nacional, 

ao transferir os preceitos corbusierianos e 

somá-los a valores do ambiente tropical e 

da arquitetura luso-brasileira para as uni-

dades residenciais no interior das Gerais.

 A vila de Carapicuíba, mesmo sem 

se apoiar diretamente nessas referências 

históricas, reafirma bons preceitos de 

nossa arquitetura, ao juntar desenho e 

técnica de forma exemplar. Mas Hélio Olga, 

acelerado, tem em mente outros projetos 

e se empolga quando fala sobre seu novo 

brinquedo: uma prensa de 12 metros que 

encomendou para começar a trabalhar 

com madeira laminada colada (MLC), com 

peças de eucaliptos. Se antes sua produ-

ção estava limitada aos metros cúbicos 

que conseguia da floresta nativa, que não 

deixavam que ele construísse mais do que 

uma casa por mês, agora sua capacidade 

cresceu. Isso sem falar no aumento de 

vãos. “Agora posso cobrir ginásios e até 

aeroportos”, diz. (Por Fernando Serapião)

1
Parte da sala pode ser fechada para 

abrigar um escritório

2
Sem proteção, madeira vai variar 

conforme a estação do ano

3
As generosas aberturas, que integram 

interior e exterior, são grandes panos de 
vidro articulados com janelas de abrir
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Casa-tipo 2 - pilotis

Casa-tipo 2 - térreo

Casa-tipo 2 - pavimento superior

Casa-tipo 1 - pilotis

Casa-tipo 1 - térreo

Casa-tipo 1 
pavimento superior

Corte BBCorte AA

A

A
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1 2 3

Cristina Xavier formou-se na 
FAU/USP na década de 1990 e 
possui escritório em Carapicuíba

Ficha técnica

Vila Taguaí
Local Carapicuíba, SP
Data do início do projeto 2007
Data da conclusão da obra 2010
Área do terreno 12.000 m²
Área construída 1.250 m²
Arquitetura Cristina Xavier (autora); Henrique Fina, 
Lúcia Hashizume e João Xavier (colaboradores)
Estrutura Hélio Olga
Fundações Luís Fernando Meirelles
Elétrica Sandretec
Hidráulica Hagaplan
Construção Ita
Fotos Daniel Ducci

Fornecedores
Alwitra (cober tura) ; Embu (concreto) ; I ta 
(esquadrias, tacos e pedras da pavimentação); 
Cipola (granito da cozinha); Cyberglass (vidros); 
Deca (louças e metais)

1
Montagem dos painéis 

2 e 3
Detalhe do painel em forma de 

fechamento e laje

Pilotis
1. Terraço

Térreo
2. Estar/jantar

3. Cozinha
4. Serviço

Pavimento superior
5. Dormitório

6. Estar íntimo

1

2

2 5

5 5

64
3

0    1     2                   5
Casa-tipo 3 - pilotis

Casa-tipo 3 - térreo

Corte CC

C

C

C

C
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