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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo demostrar a eficiência da utilização da madeira na
construção civil. Para isso, procuramos apresentar os diversos benefícios que este material natural pode proporcionar para elaboração de projetos diferenciados e com a
confiabilidade exigida nas construções, além de destacar a importância da utilização da
madeira nas suas diferentes aplicações durante o processo construtivo e as suas atuais
tecnologias construtivas, como a madeira laminada colada (MLC) e o wood frame, que
permitem vencer barreiras antes impossíveis nas construções. Também foi apontado
o potencial sustentável da madeira, pois é um material renovável e de baixo consumo
energético, se alinhando a tendência mundial no processo de utilização de materiais
com tais características no cenário construtivo.
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This article aims to demonstrate the efficiency of the use of wood in construction. For
this, we seek to present the various benefits that this natural material can provide for
the elaboration of different designs and with the reliability required in buildings, as well
as highlight the importance of the use of wood in its various applications during the construction process and its constructive technologies, such as glued laminated wood (MLC)
and the wood frame, which allow you to win before barriers impossible constructions.
He was also appointed the sustainable potential of wood as it is a renewable material
and low energy consumption, aligning the global trend in the process of use of materials
with such characteristics in constructive scenario.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo discutir o uso satisfatório da madeira na construção civil, e utilizou o mecanismo de pesquisa bibliográfica através de materiais já publicados, como periódicos, livros, matérias de revistas especializadas e publicações da
internet.
A madeira foi um dos primeiros materiais utilizados pelo homem. Por ser disponível e de fácil acesso, o homem aprendeu a manipulação primária da madeira e evoluiu
às técnicas de manejo desta até conseguir chegar as atuais tecnologias, que permitem
realizar projetos cada vez mais complexos. Nos primeiros tempos, o homem utilizou a
madeira aliando-a a diversos tipos de materiais, como por exemplo peles de animais e
também vegetação. Seu uso inicial foi para construir abrigos que pudessem servir de
proteção das intempéries da natureza e perigos externos. Além da utilização citada anteriormente, a madeira foi fundamental para o desenvolvimento humano, pois serviu
como fonte de aquecimento, luz, preparo de alimentos e já com posse das técnicas de
manipulação permitiu ao homem criar armas e embarcações para auxiliar em sua sobrevivência.
A madeira foi utilizada em cada região de acordo com os tipos de árvores existentes, aliadas a necessidade e desenvolvimento de cada local. O clima também foi pri-
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mordial para caracterizar a estrutura e design utilizados, visto que em regiões mais frias
a madeira foi usada de forma que pudesse isolar termicamente o abrigo construído.
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Durante muito tempo a madeira apresentou um papel importante na construção
civil e na indústria moveleira, esse recurso apresentou uma utilização poderosa, porém
essa utilização não foi controlada, causando uma séria diminuição nas florestas por conta da ação predatória. De acordo com Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
(2017), a Mata Atlântica possui atualmente em 17 estados brasileiros apenas 1,36 milhão de Km², com 93% devastados. Porém, com as tecnologias atuais, a utilização da
madeira pode ser uma grande aliada, já que existem técnicas avançadas de manejo e
tratamento das madeiras de reflorestamento.
As técnicas de construção civil cresceram com o passar do tempo, algumas empresas investiram bastante nas pesquisas relacionadas às estruturas de concreto armado
e estruturas de aço, passando a utilizar, na maioria dos projetos, esses materiais e colocando a madeira em segundo plano. Aliado a escassez de investimento, existe ainda um
preconceito muito grande com a utilização da madeira, devido algumas características
físicas e fisiológicas dela, como por exemplo a inflamabilidade, a capacidade de apodrecimento e sua suscetibilidade a ataque de organismos Xilófagos (Cupim). No entanto,
existem tratamentos que combatem essas anomalias de forma bastante eficaz, como
por exemplo o tratamento químico por imersão ou por autoclave.
2 DISCUSSÕES

A madeira é classificada popularmente como um material com baixa capacidade
de resistência ao fogo, porém não é dessa forma que ela reage. A madeira quando exposta ao fogo age como combustível, entretanto, assim que sua camada externa carboniza, ela começa a agir como isolante térmico. A camada externa carbonizada retarda o
efeito do incêndio e não permite que o mesmo chegue a sua estrutura interna (Figura 1).
Como demostrado na Figura 2, a madeira é um material com capacidade de resistência
térmica superior a outros materiais utilizados na construção civil e que são popularmente considerados mais resistentes, como as estruturas de aço.
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Figura 1 – Esquema do isolamento obtido pela carbonização das camadas mais externas.

Figura 2 – Incêndio em que as vigas de madeira suportaram o calor, mas a estrutura metálica perdeu
propriedade mecânicas.

Fonte: (RITTER, 1992)

No Brasil, temos uma condição muito favorável para exploração florestal, pois
possuímos uma grande área degradada e subutilizada que serve de loco para ampliar
a atividade do setor florestal. Tal setor já é um dos maiores e está em larga crescente,
possuindo hoje, de acordo com a CONSUFOR1, uma área de 9 milhões de hectares, com
uma representatividade econômica na ordem de R$ 65 Bilhões (PITZAHN, 2016). O investimento nessa área foi intensificado pelos programas de incentivo fiscal do Governo
1
CONSUFOR é uma empresa de consultoria em negócios e estratégias especializada nos setores da indústria da madeira, papel e celulose, bioenergia, siderurgia, floresta
e agronegócio.
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Brasileiro no final da década de 1960 que priorizaram o cultivo de algumas espécies
como o eucalipto (Eucalyptus spp.), que foi trazida para o Brasil em 1903 por Navarro
de Andrade com intuito de utilizar nos dormentes de trem, e o pinus (pinus spp.), que
chegou em 1947 (SNIF).
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2.1 MADEIRA COMO MATERIAL

A madeira acompanha a vida humana desde seus primórdios, seja como fonte
de energia, sustento ou abrigo. Ela foi fundamental no desenvolvimento das civilizações,
com papel importante em todos os segmentos devido sua versatilidade e resistência,
levando o homem a dominar técnicas de manipulação que permitiram sua utilização nos
mais variados setores.
A madeira foi o primeiro material utilizado nas estruturas de abrigos de proteção
humana, sendo aliada a materiais que permitissem unir os troncos para a firmeza da
estrutura. Em cada região existiu uma técnica de utilização diferente, porém sempre
com os mesmos objetivos e com similaridade, isso ocorreu devido a diferença de clima e
material existente em cada local.
A larga utilização no decorrer do tempo foi fundamental para evolução das técnicas de manipulação e principalmente na evolução das construções de abrigos e estruturas que hoje formam nossas cidades. A madeira foi o primeiro material de construção e
sua utilização influenciou nos estudos de materiais alternativos que acabaram por colocá-la em segundo plano no setor da construção civil. Porém, com as novas tecnologias, a
madeira tem se mostrado um material com atrativos que podem posicioná-la novamente nos projetos arquitetônicos.
A madeira tem papeis diferentes na construção civil, podendo agir de forma
secundária na execução de uma obra, sendo aplicada nos escoramentos, formas, esquadrias, andaimes e até nos barracões da obra. Já de forma permanente, a madeira é
utilizada como revestimento, cobertura, mobiliário e inclusive em fundações, além da
possibilidade da construção completa do imóvel em madeira.
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Tabela 1 – Consumo de madeira serrada amazônica pela construção civil, no estado de São Paulo, em 2001
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Consumo

Usos na Construção Civil

1000 m³ %

Estrutura de Cobertura

891,7

50

Andaimes e formas para concreto

594,4

33

Forros, pisos e esquadrias

233,5

13

Casas pré-fabricadas

63,7

4

Total

1783,3

100

Fonte: (SOBRAL, VERÍSSIMO, et al., 2002).

Segundo Sobral (SOBRAL, VERÍSSIMO, et al., 2002), durante seu estudo na cidade
de São Paulo, foi diagnosticado que 80% da madeira era utilizada nas fundações e estruturas como forma, sendo por consequência descartadas, e apenas 20% eram usadas
como acabamento da obra (Portas, armários, pisos e etc.).
Segundo Zenid (ZENID, 2009) os principais compostos da madeira existentes no
mercado brasileiro são:
•
•

Madeira Roliça;

•

Madeira Serrada:

•

Pranchas e pranchões.

•

Vigas e vigotas.

•

Tábuas, caibros.

•

Madeira Beneficiada:

•

Assoalho.

•

Forro.

•

Batente.

•

Rodapé.

•

Taco.

•

Madeira em laminas

•

Painéis:

Projectus

|

Rio de Janeiro

|

v. 2

|

n. 4

|

p. 79-93

|

2017

84

ENGENHARIAS

Carlos Roberto Cordeiro Júnior, Wendna Cristina Rocha Silva e Paulo de Tarso Machado Leite Soares

•

Compensado.

•

Chapas de fibra: Chapa Dura.

•

Chapas de fibra: MDF – Densidade Média.

•

Chapas de partículas: Aglomerado.

•

Chapas de partículas: MDP – Densidade média.

•

Chapas de partículas: OSB – Painéis de partículas orientadas.

•

Madeira Estrutural Composta (Madeira “Engenheirada”);

•

Madeira Tratada com preservativos.

2.2 TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS

Com a evolução, inevitavelmente surge a criação de novos materiais e métodos
construtivos, possibilitando com isso chegar a locais que antes não eram possíveis, além
das soluções para diferentes necessidades, trazendo dessa forma a existência de compostos da madeira como solução para essas situações.
Dentre o crescente aparecimento de soluções tecnológicas do mercado da madeira, escolhemos focar as duas principais no mercado Brasileiro atual, a MLC (Madeira
Laminada Colada) e o Wood Frame.

2.2.1 MADEIRA LAMINADA COLADA – MLC
A madeira laminada colada, ou MLC como é conhecida, é um material feito da
junção através da colagem de várias lâminas de madeira numa peça única. Essas lâminas são trabalhadas, retirando seus pontos frágeis e coladas de forma que suas fibras
fiquem paralelas entre si. São utilizadas várias lâminas menores para elaboração
de uma peça única, que possui resistência suficiente para atingir vãos livres de
até 100 metros, e permitindo com isso o desenvolvimento de projetos que antes não
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eram possíveis.
Figura 3 – a) Madeira Laminada Colada; b) Shopping Iguatemi Fortaleza

a)

b)

Fonte: (DIAS e BASTOS, 2016)

A criação final da MLC para estruturas só foi possível com a criação da cola de
Caseína, que é derivada do leite, no ano de 1905. O mestre carpinteiro chamado Otto
Hetzer evolui a técnica criada pelo Coronel Emy no final do século passado e que utilizava as laminas de madeira com ligações metálicas e parafusos, e passou a utilizar a
cola na união dessas laminas. Tal técnica tornou a peça mais coesa e eliminou qualquer
deslizamento entre as peças, criando a MLC que é utilizada hoje.
No Brasil a utilização da MLC ainda é tímida, porém, tem crescido bastante por
ser um material sustentável2 e por proporcionar a criação de estruturas em qualquer forma e tamanho com excelentes resultados. Um grande ponto é que a MLC permite uma
obra limpa e com duração significativamente baixa. De acordo com Calil, leva em média
45 dias para produção da estrutura, levando em conta o projeto que será executado, e
de 20 a 70 dias para montagem, reduzindo consideravelmente o tempo de execução
(GOMES apud Calil, 2017).
A norma Brasileira NBR 7190:2012 – Projetos de Estruturas de Madeira, já incluiu
a Madeira Laminada Colada nas suas recomendações de cálculos, tornando mais acessível aos Arquitetos e Engenheiros sua utilização nos projetos construtivos atuais.

2
Sustentável por utilizar madeira de reflorestamento, além da vantagem de “captura de carbono”.
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2.2.2 WOOD FRAME

O sistema de construção Wood Frame consiste num processo industrializado,
onde perfis de madeira trabalham com chapas de partículas OSB (Painéis de partículas
orientadas), existindo um elemento que promove a estabilidade nessa ligação, e gerando resistência para construção. As chapas de partículas OSB são feitas com madeira de
reflorestamento, onde tiras são justapostas em camadas cruzadas e unidas com resina
e prensadas.
O Wood Frame é um sistema pré-fabricado de paredes, pisos e telhados,
permitindo uma construção planejada, podendo ter até cinco pavimentos e
controle de execução e financeiro ainda na fase de projeto. Por ser um sistema
pré-fabricado, o Wood Frame consegue associar a sua resistência característica
a velocidade de construção, de acordo com Calil o Wood Frame é superior a alvenaria, pois permite um conforto térmico absorvendo 40 vezes menos calor que os tijolos,
e também apresenta conforto acústico. (MOLINA e CALIL, 2010).
Figura 4 – Exemplo de casa que construída com estrutura em wood frame

O Wood Frame é um sistema amplamente utilizado no exterior. Nos EUA, por
exemplo, a tecnologia está presente em 95% das construções residenciais. Já no Brasil,
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a primeira casa construída no sistema Wood Frame foi feita em 2001 no Estado do Rio
Grande do Sul.
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A elaboração da norma sobre Wood Frame ainda não existe, porém, a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) informou que a Comissão de Estudos do Comitê da
Construção Civil (ABNT/CB-002) já está com o conteúdo do texto em fase de conclusão.
Tal norma permitirá que os profissionais consultem seu conteúdo para obter suporte
técnico na utilização de tal tecnologia. Atualmente, esses profissionais precisam utilizar
normas internacionais para elaboração de seus projetos, como a Americana WFCM 2001
e as Europeias DIN 1052 (1998) e EUROCODE 5 parte 2 (1997).

2.3 VANTAGENS DO USO DA MADEIRA

Como material de construção a madeira se destaca em diversos pontos, começando por suas características físicas, que proporcionam suavidade a construção. A madeira é um produto renovável e natural, utilizando com isso um baixo consumo energético para sua produção, ao contrário de outros produtos industrializados como mostrado
na figura 5.
Um estudo de caso de 2002 que compara o uso de energia, as emissões de gases
de efeito estufa e os custos das vigas do telhado concluiu que são necessário duas a três
vezes mais energia e seis a doze vezes mais combustíveis fósseis para fabricar vigas de
aço do que fabricar vigas de MLC (ANN KRISTIN PETERSEN, 2002). Foram comparadas
duas opções para uma estrutura de telhado de um novo aeroporto em Oslo, na Noruega,
vigas de aço e vigas de MLC. A emissão de gases de efeito estufa do ciclo de vida é menor para as vigas de laminação. Se elas forem queimadas no final de sua vida útil, mais
energia pode ser recuperada do que a utilizada para fabricá-las. Porém se forem depositadas em aterro, a madeira MLC é uma alternativa pior do que o aço devido à emissão
de metano. Um estudo mais recente da “Chalmers University of Technology” não foi
tão otimista. No entanto, mostrou que, embora as emissões de estufa absolutas
dependam fortemente do método utilizado para o cálculo, o perfil ambiental do
MLC é tipicamente tão bom ou melhor que o aço em uma aplicação estrutural
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(SVANSTRÖM, 2014).
Tabela 2 – Comparação do consumo de energia para produção

Fonte: (MONTANA, 2016).

A madeira é um material de fácil trabalhabilidade, podendo ser manipulada inclusive por mão de obra não qualificada em pequenos projetos. Quando utilizada nos
projetos profissionais podemos ter a construção in loco e a pré-fabricação, que aumenta
a qualidade, visto que as peças são produzidas previamente nas fábricas e a precisão
das máquinas de corte e modelagem tornam o material mais seguro e acabado. Sua
utilização permite uma obra mais limpa e com baixíssimo desperdício de material, que
representa hoje 60% dos lixos sólidos das cidades Brasileiras.
A segurança também está presente nas suas características, pois possui a melhor
proporção entre peso e resistência que seus concorrentes diretos (aço e concreto armado), e quando existe um incêndio ela não perde sua função estrutural, resistindo por um
tempo maior e previsível, permitindo a fuga do local. Segundo Araújo, sua durabilidade
também é comprovada, temos exemplos como o templo budista Horyu-ji que foi construído no ano de 607 e é considerado a construção mais antiga em madeira (ARAUJO,
2012).
O conforto térmico e acústico que a madeira proporciona também é muito representativo, chegando a absorver 40 vezes menos calor que os tijolos e requerendo com
isso um menor isolamento. E dentre as diversas qualidades vale também destacar que
a madeira é um material reutilizável, permitindo ser utilizada de outra forma quando
não for mais necessária na construção original, dessa forma diminuindo a geração de
resíduos.
A madeira apresenta as seguintes desvantagens: fragilidade a agentes externos,
variabilidade, ser combustível e dimensões limitadas. Essas vulnerabilidades foram resProjectus
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ponsáveis pela diminuição do uso da madeira nas construções, ficando como material
secundário, no entanto, com o avanço das tecnologias, foram criados processos de tratamento para cada item mencionado.
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O tratamento químico por imersão, autoclave ou pincelamento contornou a ação
dos agentes xilófagos, a variabilidade, que é a sensibilidade ao meio devido a variação
de humidade foi anulada com processos de secagem artificial controlada. Com a criação
da madeira laminada colada, pôde-se vencer vãos antes inalcançáveis devido a limitação
das dimensões das peças e por fim, materiais químicos que permitem retardar a queima
da madeira.

2.4 PAPEL DA MADEIRA NA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

Com a tendência mundial de se utilizar materiais de baixo consumo energético e
que sejam renováveis, a madeira reapareceu no cenário construtivo, pois desempenha
os requisitos necessários. A madeira é um material renovável, pois através do manejo
florestal consegue manter a área plantada e utilizar matéria prima nas diversas atividades madeireiras. Além de estocar o CO2 que seria lançado na atmosfera e ter a menor
energia embutida durante sua produção.
De acordo com dados da WWF3 a construção civil é responsável por uma grande
parcela do carbono lançado na atmosfera, chegando aos 47% de emissão total de CO2 no
mundo e 60% dos resíduos sólidos das cidades, e os materiais utilizados em sua maioria
e que contribuem para o aumento dessas emissões não são renováveis (WWF, 2016).
Os recursos naturais são abundantes, porém não são infinitos e com o uso demasiado a
tendência é que em algum momento se tornem escassos e até acabem.
Dessa forma a madeira apresenta um papel fundamental na construção civil,
pois, entre os materiais estruturais da construção, ela é o único renovável e que seques3
O WWF-Brasil é uma ONG brasileira, participante de uma rede internacional
e comprometida com a conservação da natureza dentro do contexto social e econômico
brasileiro
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tra CO2. Na Europa, 30% das construções precisam utilizar a madeira para sequestro de
carbono, apontando com isso para a importância desse material na construção sustentável.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da madeira na construção civil tem se mostrado, ao contrário do que
se imagina, uma opção confiável frente às diversas demandas de uma edificação. Em relação as novas tecnologias e a necessidade de construções mais sustentáveis a madeira
tem sido fundamental e já tem apresentado um crescimento que deve continuar nos
próximos anos.
Diversos fatores tornam a madeira um material interessante e satisfatório para a
elaboração de futuras construções. Destacam-se: a fácil manipulação, redução de mão de
obra e a possibilidade de ter controle dos gastos ainda na fase de projeto. São questões
fundamentais e vantajosas para a construção com madeira e possibilidades de
construções pré-fabricadas como wood frame e madeira laminada colada, que permitem vencer vãos que antes não eram possíveis.
A madeira ainda é utilizada de forma secundaria na construção, porém sua utilização tem se mostrado eficiente quando utilizada como material principal na obra, e
todos os benefícios agregados estão alinhados com a necessidade sustentável que hoje
é fundamental para nosso planeta. Com base em todos os argumentos apresentados,
sugere-se um maior incentivo das instituições de ensino para que os novos profissionais
tenham entendimento dos benefícios e recursos da madeira, podendo com isso entender e empregar o melhor material em cada projeto.
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