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RESUMO 

A indústria da construção civil ainda é uma das maiores geradoras de resíduo. O sistema convencional 

de execução em concreto armado tem como um dos principais materiais gerados a madeira utilizada 

com forma para os elementos estruturais. A madeira utilizada como forma tem como destino final os 

aterros ou ainda são simplesmente queimadas no canteiro de obra. Esta pesquisa teve como objetivo 

comparar o consumo de madeira na construção civil entre o sistema construtivo convencional e o de 

alvenaria estrutural.  Foi quantificado o consumo de madeira em trinta edificações, através dos 

softwares para cálculo estrutural TQS® e o Eberick®, em edificações construídas em sistema de 

alvenaria convencional, ou sistema de alvenaria estrutural. Analisando os cálculos sobre o consumo de 

madeira nos dois sistemas construtivos, notou-se que o sistema alvenaria estrutural apresentou-se mais 

vantajoso para edificações com pano de lajes menores, mitigando o consumo máximo de madeira 

superior a 80%. Sabe-se que um melhor aproveitamento desse sistema construtivo está condicionado à 

um projeto concebido com a modulação e a sensibilização dos clientes sobre um sistema construtivo 

que pode além de trazer economia financeira, agir positivamente no meio ambiente. Concluiu-se que 

as edificações com sistema em alvenaria estrutural são uma excelente alternativa para menor consumo 

de madeira, tornando essas edificações mais sustentáveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, resíduos de madeira, construção enxuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The construction industry is still one of the largest generators of waste, the conventional system of 

execution in reinforced concrete has as one of the main materials generated wood used with form to 

the structural elements. The wood used as form has as final destination landfills or are simply burned 

at the construction site. This study aimed to compare the use of wood in construction between the 

conventional and the constructive system of structural masonry. It was quantified the wood 

consumption in 30 buildings, through the structural calculation software TQS® and Eberick®, in 

buildings built in conventional masonry system or structural masonry system. Analyzing on wood 

consumption in two constructive systems noted that the structural masonry system appeared more 

advantageous for buildings with cloth of smaller slabs, mitigating the wood consumption greater than 

80%. It is known that a better use of this constructive system is conditioned to a project conceived with 

the modulation and the clients ' awareness about a construction system that can in addition to bringing 

financial economics, acting positively on the environment. It was concluded that the buildings with 

masonry structural system is an excellent alternative to less consumption of wood, making these 

buildings more sustainable. 

 

KEY WORDS: Sustainability, timber waste, lean construction. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

A construção civil gera um significativo impacto ambiental, desde a fabricação dos seus 

insumos básicos até o final do ciclo de vida na utilização das edificações. Os materiais utilizados para 

a fabricação dos insumos são extraídos diretamente da natureza, os quais durante a produção são 

submetidos a processos que agridem o meio ambiente e, que se não forem devidamente gerenciados, 

causarão um passivo ambiental; também, a construção civil utiliza geralmente os métodos executivos 

tradicionais, com um grande índice de perdas dos materiais.  

O setor de construção civil tem grande responsabilidade sobre a conscientização dos agentes 

diretamente envolvidos nos processos empregados, quanto às consequências que podem acarretar. Os 

impactos ambientais causados pela indústria da construção civil começaram a ser observados pelos 

intervenientes no processo, a partir do lançamento da resolução nº. 307 do CONAMA – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – de 05 de julho de 2002, que no artigo 2º, incisos I e II, define o que são 

resíduos de construção civil – RCC – e quem são os responsáveis por essa geração, os chamados 

“geradores” (BRASIL, 2002).  

De acordo com Leripio e Cristo (2012), um dos grandes desafios é sensibilizar os profissionais 

de engenharia civil quanto ao seu envolvimento nas questões ambientais. A obra tem que ser planejada 

em seus aspectos econômicos, técnicos e ambientais. Faz-se necessária uma visão sistêmica, ao 

considerar a obra como um todo. O papel do engenheiro civil deverá mudar de uma postura passiva de 

simples executor para uma ativa de inovador, engajado nas mudanças que deverão ocorrer nas 

próximas décadas. Esse cenário obrigará cada vez mais o engenheiro civil, a seguir um dos princípios 

da qualidade, que é produzir mais (aumento da produtividade) com menos (modo econômico) e melhor 

utilizando os recursos (sem desperdícios) (MARTINS; NEVES; MACEDO, 2014). Aragão et al. 

(2014) advertem que os profissionais da área de engenharia civil devem ter conhecimento sobre a 

legislação que envolve a gestão dos resíduos de construção civil, visto que é a atividade que mais 

contribui para a geração de resíduos sólidos. Os impactos causados pelo descarte de resíduos da 

construção civil têm incentivado o interesse em pesquisar formas de mitigar o problema.  

De acordo com Teixeira (2010), o resíduo da construção civil é uma adversidade de nível global 

e que está diretamente ligada ao nível de desenvolvimento de um determinado local, ou seja, enquanto 

houver desenvolvimento econômico e social haverá também, na mesma proporção, a geração de 

resíduos da construção civil. A fim de amenizar esse quadro, a sociedade civil estimula a diminuição 

de geradores dos resíduos, concebendo, em 2010, a Lei 12.305 que estabelece normas e diretrizes para 

a gestão de resíduos sólidos. Com a efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os 
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geradores de resíduos têm a obrigação de reduzir o volume dos resíduos gerados, independente do porte 

da empresa geradora. Contudo, a solução para o problema ambiental está longe de ser alcançada. O 

presente trabalho visa a analisar um outro modelo construtivo a fim de diminuir a utilização de recursos 

naturais e reciclar com objetivo de nova destinação aos resíduos de madeira, que segundo as pesquisas 

da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE (2012), 

somam 2,4% de todo o resíduo descartado, o que significa aproximadamente 1.332.827 kg por ano.  

Muitas pesquisas têm como proposta uma forma alternativa de se aproveitar, dentro da própria 

indústria da construção civil ou não, os vários resíduos gerados por ela. A pesquisa irá mostrar que a 

atitude sustentável deve ser aplicada na concepção do projeto, evitando ou reduzindo a geração do 

resíduo para que não seja necessário o descarte do mesmo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

-  Comparar o consumo de madeira na construção de edificações unifamiliares térreas, usando 

sistema construtivo convencional e de alvenaria estrutural.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Selecionar trinta edificações unifamiliares térreas construídas no sistema convencional; 

- Quantificar o consumo de madeira nessas trinta edificações; 

- Simular o consumo de madeira nessas trinta edificações, empregando os softwares para 

cálculo estrutural TQS® e o Eberick®, em edificações construídas em sistema de alvenaria 

convencional; 

- Comparar o consumo de madeira entre os sistemas construtivos convencionais e de alvenaria 

estrutural; 

- Avaliar a sustentabilidade econômica e ambiental destes sistemas construtivos baseado no 

consumo da madeira. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Desenvolvimento Sustentável 

 

O termo “desenvolvimento sustentável” por sua vez foi apresentado, em 1987, com o 

documento Our Common Future (Nosso Futuro Comum), também conhecido como Relatório 

Brundtland, sendo definido como o processo que satisfaz às necessidades presentes, sem comprometer 

o desenvolvimento das gerações futuras.  

No entanto, o conceito mais amplo do desenvolvimento sustentável apoia-se na integração de 

questões sociais, ambientais e econômicas, construindo um tripé conhecido como Triple Bottom Line.  

Esses princípios foram desenvolvidos por John Elkington e apresentados em 1999 no livro Cannibals 

with forks – the triple bottom line of 21st century business. Essa denominação, chamada originalmente 

de Triple Bottom Line tem sido difundida e aceita como os pilares de avaliação da sustentabilidade 

(ELKINGTON, 2012). 

Embasado nesse conceito, Mascarenhas et al. (2013), destaca que a adoção de práticas 

sustentáveis, além de promover o bem social, ambiental pode trazer o bem econômico através da 

redução de custos no processo produtivo. Ademais, esses aspectos quando bem trabalhados geram 

vantagens competitivas às organizações.  

No entanto, um dos maiores desafios na sociedade contemporânea frente ao crescimento 

populacional refere-se à construção civil, tanto pela utilização de recursos naturais, como pela geração 

e a disposição ambientalmente segura de resíduos.  

Assim, a crescente preocupação da sociedade com o meio ambiente, principalmente relacionado 

com a escassez de recursos naturais e o aumento da poluição fortaleceu o movimento de organizações 

não governamentais de defesa ao meio ambiente (GONÇALVES-DIAS; TEODOSIO, 2011; 

SELLITO, et al., 2013) além disso, instituições governamentais estabeleceram leis ambientais mais 

severas, que vêm cada vez mais obrigando as empresas a gerarem produtos e serviços sustentáveis 

(MACAGNO, 2013).  

A crise ambiental é resultado da intensificação da ação humana ao meio ambiente e suas 

consequências tornaram-se cada vez mais presentes na sociedade. A percepção da ameaça à 

sobrevivência proveniente dos efeitos dessa agressão repercutiu nas esferas políticas, sociais, 

econômicas e científicas (SIQUEIRA et al., 2018). 

De modo que o final do século XX foi marcado pelo aumento da preocupação da sociedade 

com o meio ambiente.  Nesse período e nas décadas que seguem ocorreram diversas reuniões entre os 
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governos, empresários e instituições de diferentes países, culminando com a criação do clube de Roma, 

na Itália, a conferência de Estocolmo, em 1972, a ECO-92, realizada em 1992, a Rio +20, em 2012, 

com o intuito de promover ações e acordos na tentativa de minimizar o impacto que o avanço 

econômico causa ao meio ambiente.  

Mais recentemente, líderes mundiais se reuniram na sede da ONU (Organização das Nações 

Unidas) para adotar formalmente a Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável (ONU, 2015). A 

agenda é composta por um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 

metas que abordam diversos temas fundamentais para o desenvolvimento humano, desdobrados em 

cinco vertentes: pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz (ONU, 2015).  

 

 

3.2 Construções sustentáveis e certificações ambientais 

 

 Na busca para alcançar o que propõe o conceito de construções sustentáveis e, para minimizar 

os impactos desse setor, alguns programas e ferramentas foram desenvolvidas. 

No Brasil, o Selo Procel Edifica é um instrumento de adesão voluntária que tem por objetivo 

principal identificar as edificações que apresentem as melhores classificações de eficiência energética 

em uma dada categoria, motivando o mercado consumidor a adquirir e utilizar imóveis mais eficientes 

(ELETROBRÁS, 2009). Esse regulamento apresenta os critérios para classificação do nível de 

eficiência energética do edifício, a partir da avaliação do desempenho da envoltória, do sistema de 

iluminação e do sistema de condicionamento do ar (SALGADO, 2013). 

 Outro destaque é o Selo Casa Azul, lançado pela Caixa Econômica Federal, em 2010, cuja 

finalidade é incentivar o uso racional de recursos naturais na construção de empreendimentos 

habitacionais, reduzir o custo de manutenção dos edifícios e as despesas mensais de seus usuários, bem 

como promover a conscientização de empreendedores e moradores sobre as vantagens das construções 

sustentáveis. 

 A preocupação em relação à adoção das práticas sustentáveis na construção impulsionou a 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) a desenvolver o Programa de Construção 

Sustentável, embasado em um conjunto de propostas que define temas prioritários, ações e estratégias 

que promovam o desenvolvimento sustentável no setor (Quadro 1). 
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Quadro 1: Temas prioritários e objetivos propostos pelo Programa de Construção Sustentável 

Temas prioritários Objetivos 

Água Utilização: Uso racional da água 

Desenvolvimento Humano Valorização do ser humano 

Energia Maximização da eficiência energética 

Materiais e Sistemas Utilização de materiais e sistemas sustentáveis 

Meio Ambiente, Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano 

Viabilização do Desenvolvimento Sustentável 

Mudanças Climáticas Adaptação do ambiente construído e redução de gases 
de efeito estufa na cadeia produtiva 

Gestão de Resíduos Diminuição do consumo de recursos naturais 

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 

(2012) 

Paralelamente às iniciativas institucionais, algumas entidades não governamentais, em vários 

países, desenvolveram ferramentas voltadas para a avaliação de critérios de sustentabilidade na 

construção civil, difundidas ao redor do mundo (Quadro 2).  

Apesar das certificações serem importantes aliadas no processo de construções sustentáveis, 

algumas dificuldades têm sido relatadas por agentes do setor. Em pesquisas realizadas por Cossich et 

al. (2017) sobre as principais dificuldades em formalizar um projeto sustentável, três entre as quatros 

construtoras avaliadas relataram a barreira financeira (custo inicial) como maior dificuldade. Além 

disso, as construtoras relataram a falta de demanda pelos clientes. Ademais, a falta de conhecimento 

da construtora sobre certificação torna-se um agravante (BARROS, 2012; COSSICH et al., 2017).  

 Diante das dificuldades, Barros (2012) sugeriu que para potencializar a certificação em 

edifícios e promoção das construções sustentáveis, ações por parte das autoridades governamentais são 

necessárias, entre as quais se destacam: valorizar as edificações e projetos sustentáveis nos critérios de 

apreciação das propostas apresentadas em obras públicas; a criação de prêmios que promovam e 

divulguem má adoção das certificações e Green buildings, melhorando a conscientização pública; a 

criação de institutos verdes ou redes de cooperação e a criação de programas de capacitação em escolas 

técnicas e universidades e programas de geração e difusão de novos conhecimentos. 
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Quadro 2: Sistemas de certificações ao redor do mundo 

País 
Sistema de 
certificaçao 

Descrição 

Reino Unido 

BREEAM(Building 
Establishment 
Environmental 
Assessment Method) 

O conselho tem por missão a melhora significativa do ambiente 
construído pela transformação radical na forma de planejamento, 
construção e operação dos edifícios. Provém de consultoria no uso 
do BREEAM e esse sistema foi o pioneiro e serviu de base para todos 
os outros (SILVA, 2003). 

Austrália Green Star 

O Green Building Council of Australia-GBCA - foi formado em 
2002, apoiado pelo governo e pelas indústrias locais com o objetivo
de promover a sustentabilidade por meio de programas de 
construções sustentáveis, tecnologias, práticas de projeto e operação 
e integrar as iniciativas em todas fases de projeto. 

Brasil LEED 
O GBC Brasil, filiado ao World Green Building Council, lançado em 
julho de 2007, apoia a transformacao de toda a cadeia produtiva da 
construção civil. 

Brasil 
AQUA (HQE) Alta 
Qualidade Ambiental 

Certificação dada pela fundação Vanzolini, o sistema Aqua foi 
lançado em 2007 e trabalha com metodologia francesa, adaptada à 
realidade brasileira.  

"A Alta Qualidade Ambiental (AQUA) é definida como sendo um 
processo de gestão de projeto, visando obter a qualidade ambiental 
de um empreendimento novo ou envolvendo uma reabilitação" 
(FCAV, 2007). 

Canadá LEED CANADA 

O Canadian Green Building Council- CGBC - foi fundado em 2002. 
Formado pela coalisão de representantes de vários segmentos da 
indústria da construção, tem por objetivo acelerar o projeto e 
construção de edifícios sustentáveis. 

Emirados 
Árabes 

LEED 
Criado em 2006, com o objetivo de estabelecer princípios de 
sustentabilidade para edificações de modo a proteger o meio 
ambiente e assegurar a sustentabilidade nos Emirados Árabes. 

EUA 

LEED 

Leadership in Energy 
and Environmental 
Design 

Criado em 1993, com o objetivo de produzir edifícios responsáveis, 
mais lucrativos e saudáveis para se trabalhar e viver. Participam dele 
todos os setores da cadeia produtiva da construção civil. O 
desempenho ambiental do edifício é avaliado de forma global, ao 
longo de todo o seu ciclo de vida. O LEED é o mais comercial dos 
sistemas existentes usado em vários países, e foi inspirado no 
BREEAM do Reino Unido (SILVA, 2003). 

Fonte: Cossich et al., (2015).  

 

Segundo Magdaleno e nobrega (2015), um empreendimento sustentável promove benefícios 

sociais (geração de emprego e renda, benefícios econômicos decorrentes do aumento da eficiência no 

uso de recursos na construção, a oferta de um retorno financeiro justo aos empreendedores e acionistas, 
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benefícios ambientais, otimização do uso de materiais, menor geração de resíduos durante sua fase de 

construção, menos energia e água durante sua fase de operação). Com o empreendedorismo 

sustentável, os recursos usados serão duráveis, flexíveis e passíveis de requalificação e possam ser 

reaproveitados e reciclados ao fim de seu ciclo de vida.  

Dessa forma, a introdução dos conceitos de sustentabilidade na atividade de construção surge 

para amenizar os problemas gerados durante todo o ciclo de vida de uma construção.  

Paralelamente, surge avaliação do ciclo de vida (ACV). O início da ACV ocorreu entre as 

décadas de 1960 e 1980, quando organizações industriais na época realizaram um inventário do 

consumo de energia envolvido na fabricação de seus produtos para melhorar o uso de recursos naturais 

e buscar melhores alternativas energéticas durante a primeira crise do petróleo (VIEIRA et al., 2016).  

Atualmente, a ACV é aceita internacionalmente como uma ferramenta para melhorar 

ambientalmente processos e serviços e pode ser aplicada a um campo mais amplo, inclusive na 

indústria da construção civil (FAVA et al., 2009; ORTIZ et al., 2009). Assim a AVC se consolida 

como uma metodologia usada em avaliar os impactos ambientais em todas as etapas do ciclo de vida, 

desde a origem da matéria-prima até ao fim da sua vida útil e disposição (ORTIZ et al., 2009; GENTIL; 

GALLO, 2011).  

Nesse contexto, a ACV torna-se uma metodologia que é capaz de fornecer ferramentas de 

suporte em projetos para avaliar o impacto ambiental de produtos e processos durante o seu ciclo de 

vida completo, apresentando resultados claros com base científica (VIEIRA et al., 2016).  

A ACV hoje é regida pelas normas ISO 14.040, criadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). No Brasil, o Programa Brasileiro de ACV tem como objetivo “dar continuidade e 

sustentabilidade às ações de ACV, com vistas a apoiar o desenvolvimento sustentável e a 

competitividade ambiental da produção industrial brasileira e a promover o acesso aos mercados 

interno e externo” (PBACV, 2010; CONMETRO, 2010).   

A implementação da ACV pode ajudar o projetista, engenheiro e tomador de decisão, 

fornecendo avaliação analítica ambientalmente (RASHID; YUSOFF, 2015). Sem a ACV, a maioria 

das decisões provavelmente medirá o custo inicial, em vez dos benefícios ambientais. 

Em função da preocupação em relação aos impactos da construção civil, Akadiri et al. (2015) 

sumarizou as principais questões associadas aos principais temas de construção sustentáveis (Quadro 

3). O autor reforça ainda que a abordagem de construção sustentável é considerada uma maneira de a 

indústria da construção alcançar o desenvolvimento sustentável, levando em conta as questões 

ambientais, sociais e econômicas. 
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Quadro 3: Questões sobre construção sustentável econômica, ambiental e social. 

Título Tema chave Principais questões 

Sustentabilidade 
econômica 

1.0 Manutenção e níveis estáveis 
de crescimento econômico e 
emprego 

1.1 Melhoria na entrega do projeto. 

1.2 Maior rentabilidade e 
produtividade. 

Melhor produtividade; crescimento consistente do 
lucro; satisfação do empregado e do fornecedor; 
Satisfação do cliente minimizando defeitos; 
projetos de menor custo com maior previsibilidade 
de custo; entregando serviços que fornecem o 
melhor valor para clientes. 

Sustentabilidade 
Ambiental 

2.0 Proteção efetiva do ambiente 

2.1 Evitar a poluição. 

2.2 Proteger e aprimorar a 
biodiversidade. 

2.3 Planejamento de transporte. 

Minimizar as emissões de poluentes; impedindo o 
incômodo de ruído e poeira mediante bom 
gerenciamento de local de depósito; minimização e 
eliminação de resíduos; prevenção de incidentes de 
poluição e violações de requisitos ambientais; 
proteção de ecossistemas sensíveis através de boas 
práticas de construção. 

3.0 Uso ponderado de naturais 
Recursos 

3.1 Melhor eficiência energética.   

3.2 Uso eficiente do recurso. 

Energia eficiente em depósitos e locais; consumo 
reduzido de energia em atividades empresariais; 
design de custos para toda a vida; uso de 
suprimentos e materiais locais com baixa energia 
incorporada; projeto e construção enxuto evitando 
desperdício; uso de produtos reciclados: 
minimização do uso da água e gestão de resíduos. 

Sustentabilidade 
Social 

4.0 Progresso social que 
reconhece as necessidades de 
todos 

4.1 Respeito pelo pessoal. 

4.2 Trabalhando com a 
comunidade  local. 

4.3 Parceria de trabalho. 

 Provisão de treinamento e avaliações eficazes; 
termos e condições equitativos: Provisão de 
igualdade de oportunidades; saúde, segurança e 
ambiente de trabalho favorável; participação na 
tomada de decisão; construindo canais efetivos de 
comunicação; contribuindo para a economia local 
através de emprego; entregando serviços que 
melhorem o ambiente local; construindo 
relacionamentos de longo prazo com clientes e 
fornecedores locais; cidadania corporativa; fornecer 
serviços que proporcionam melhor valor  de 
negócios aos clientes.  

Fonte: Akadiri et al. (2015). 

 

Em geral, existe um consenso de que o princípio da construção sustentável se espelha no 

conceito do desenvolvimento sustentável, ou seja, nas relações sinérgicas entre os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais da sustentabilidade. Além disso, há de se considerar a necessidade 

da análise do ciclo de vida da construção sustentável em cada estágio do desenvolvimento de um 

projeto.  
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3.3 Os impactos da indústria da construção civil 

 

A cadeia da construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o 

desenvolvimento econômico e social de um país. O setor é responsável por inúmeros empregos diretos 

e indiretos, além de exercer fundamental importância para a infraestrutura necessária ao crescimento e 

desenvolvimento de uma nação (KARPINSKI et al., 2009). 

No entanto apesar dos impactos socioeconômicos positivos, o setor da construção atualmente, 

enfrenta pressões relacionadas à diminuição de impactos ambientais e à melhoria de desempenho do 

ambiente construído (SILVA et al, 2014).  

As atividades envolvidas em processos de construção são as principais causas do esgotamento 

recursos naturais, representando 24% da extração de recursos naturais em escala global (BRIBÍAN, 

2010) e eles também são os principais geradores de resíduos.  

As construções demandam materiais, tais como areia e cascalho, que são comumente extraídos 

de sedimentos aluviais, modificando o perfil dos rios e o seu equilíbrio, acarretando problemas 

ambientais (BRASILEIRO; MATOS, 2015). Além do esgotamento dos recursos naturais, a extração 

de matéria-prima que alimenta a indústria da construção civil provoca outros impactos ambientais que 

devem ser cuidadosamente considerados, como danos à paisagem, degradação do ecossistema, danos 

à saúde humana e a contaminação do solo, água e ar pelas emissões provenientes da produção e 

manuseio de materiais de construção (BLANKENDAAL et al., ,2014).  

Sabe-se que o setor da construção civil é um dos principais agente de emissões de Gases de 

Efeito Estufa (GEE), sendo responsável por aproximadamente 40% a 50% das emissões mundiais dos 

GEE (MONKIZKHASREEN et al., 2009; SOUST-VERDAGUER et al., 2017).  

Os gases poluentes são liberados na atmosfera durante todo o processo de construção, incluindo 

o transporte de materiais e liberação pelas máquinas no processamento e fabricação de materiais para 

a construção, sendo esse último responsável por aproximadamente 86% de todas as emissões (YAN et 

al., 2010).  

Muito embora, vários estudos apontem os impactos da construção ao meio ambiente, a 

complexidade desse setor, devido às inúmeras cadeias envolvidas, torna-se uma barreira para o alcance  

da sustentabilidade da construção civil.  

As cadeias produtivas referem-se à soma de todas as operações de produção e comercialização 

necessárias para transformar as matérias-primas em um produto final (BATALHA, 1997). No setor da 
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construção civil, as cadeias de materiais de produção incluem: a cadeia da madeira, das argilas e 

silicatos, do calcário, dos materiais químicos e petroquímicos, da siderurgia, da metalurgia de não-

ferrosos, dos materiais elétricos e das e máquinas e equipamentos (ABRAMAT, 2015). Cada uma 

dessas cadeias é formada por vários setores responsáveis pela produção de vários produtos (Figura 1).  

Dentre essas cadeias, destaca-se a cadeia de produtos de madeira (que envolve a extração 

vegetal), o comércio de produtos in natura e as serrarias; onde a madeira é serrada e trabalhada 

(ABRAMAT, 2015).   

Além do grande volume e variedades de matérias primas de fontes renováveis e não renováveis 

necessários para atender à demanda do setor da construção, os resíduos oriundos do setor da construção 

e demolição, têm sido amplamente discutidos, devido aos impactos socioambientais ocasionados 

quando manejados inadequadamente.     

Os resíduos gerados durante construção ou demolição (RCD) constituem uma parte 

representativa do total de resíduos produzidos nas cidades, representando cerca de 40% a 60% dos 

resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos diariamente (SILVA; FERNANDES, 2012), superando os 

resíduos domésticos.   

Quando descartados inadequadamente, esses resíduos podem acarretar impactos ambientais, 

sociais e econômicos. O setor da construção civil responde por um volume significativo de resíduos 

em locais de deposição irregulares nas cidades, como encostas de rios, vias, logradouros públicos e 

terrenos baldios (ALVES, 2015; FILHO et al., 2016). Dessa forma, comprometem a paisagem urbana 

e dificultam o tráfego de pedestres e veículos (KARPINSKI et al., 2009), esgotam as áreas de aterros, 

prejudicam a drenagem urbana e contribuem com os alagamentos e enchentes (PASCHOALIN FILHO; 

GRAUDENZ, 2012; ULSEN et al., 2013), compromete a saúde pública, pois servem de abrigo para a 

multiplicação de vetores transmissores de doenças (KARPINSKI et al., 2009).   
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Figura 1:  Subdivisão dos setores na cadeia produtiva da construção. 

Fonte: ABRAMAT (2015) 
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Conforme Filho et al. (2015) os volumes de resíduos gerados diariamente por obras de 

diferentes portes, geralmente, resultam de perdas e desperdícios causados pela baixa qualificação e alta 

rotatividade da mão-de-obra e pela adoção de ferramentas de gerenciamento pouco eficientes, 

implicando em maiores custos e danos ao meio ambiente.  

 A ausência de políticas públicas que promovam a fiscalização adequada do gerenciamento 

dos RCD provocam diversos impactos socioambientais e econômicos. Contudo, legislações como a 

Resolução CONAMA nº 307/2002 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (instituída por 

meio do Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010), determinam que os geradores 

devem ser responsáveis pelos resíduos das atividades decorrentes da construção civil. Desse modo 

contemplam a minimização dos impactos causados ao meio ambiente e à saúde humana. No entanto, 

o objetivo primordial se baseia na não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, reutilização, 

reciclagem e destinação final.  

Além de medidas referentes às leis específicas que disciplinem e abranjam todo processo de 

gestão, a implantação de aterros, preferencialmente localizados em pontos estratégicos próximos aos 

pontos de geração de RCD com a finalidade de receber, segregar, reaproveitar e / ou reciclar esses 

materiais também deve ser considerada (BUCELLI, 2012).  

Para tanto, o planejamento estratégico para minimizar os problemas dos resíduos deve ser 

baseado em dados técnicos confiáveis para que alcancem soluções mais duradouras e sustentáveis 

(LUCIO, 2013). Desse modo, a caracterização dos RCD traz benefícios por subsidiar o planejamento 

das atividades, avaliar o potencial de reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos gerados 

(MOURA; LIMA; ARCHANJO, 2012). 

 Diante do exposto, ressalta-se que apesar das informações disponíveis referentes aos impactos 

da construção, observou-se que em função da amplitude de variáveis envolvidas em todo o processo, 

aumenta as dificuldades quanto a questões voltadas a construções sustentáveis, uma vez que diferentes 

cadeias estão envolvidas. Assim, esse estudo direcionou-se se para a cadeia da madeira, pois a mesma 

é utilizada em diferentes etapas da construção.  

 

3.4 Cadeia produtiva da madeira para a construção civil  

 

O Brasil é reconhecido mundialmente pela diversidade de suas florestas, no entanto o uso 

intensivo atrelado a extração ilegal, causa impactos ao ambiente muitas vezes ignorados pelos 

projetistas. Na construção civil, a madeira é utilizada para diferentes finalidades, podendo ser em usos 
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temporários (fôrmas para concreto, andaimes e escoramentos) ou de forma definitiva nas estruturas de 

cobertura, nas esquadrias, nos forros e nos pisos (CAPANEMA et al.,2015). 

Como mencionado anteriormente, a cadeia da madeira inicia-se pela extração vegetal. Ferreira 

et al., (2003) enfatiza que o processo de escolha da madeira mais adequado para a construção, deve ser 

pautado pelo conservadorismo, de modo que espécies alternativas com propriedades semelhantes às 

tradicionais possam ser incorporadas.  

As fontes de matéria-prima de madeira podem ser de florestas plantadas ou nativas, a depender 

da finalidade para o seu uso (CAPANEMA et al., 2015). De modo que, vários podem ser os produtos 

de madeira usados pela construção civil, conforme exposto na figura 2, obtidos mediante diferentes 

tipos de processamentos. 

 

Figura 2: Principais produtos da madeira destinados à construção civil  

Fonte: Capanema et al. (2015) 

 

Os principais produtos oriundos da cadeia da madeira foram apresentados por Zenid et al., 

(2009) como madeira roliça, que é um produto com menor grau de processamento da madeira e que 

consiste em um segmento do fuste da árvore, obtido por cortes transversais ou mesmo sem esses cortes, 

empregados, em escoramentos e construção de andaimes. Madeira serrada, que é produzida em 

unidades industriais onde as toras são processadas mecanicamente, transformando a peça originalmente 

cilíndrica em peças quadrangulares ou retangulares. A madeira beneficiada, que é obtida pela usinagem 

das peças serradas, gerando assoalhos e forros, rodapés, taco agregando valor às mesmas. As lâminas 

de madeira, que são obtidas por um processo de fabricação a partir do cozimento das toras de madeira 

e seu posterior corte em lâminas, são destinadas à produção de compensados ou revestimento de 

divisórias, com fins decorativos. E os painéis de madeira, que surgiram da necessidade de amenizar as 

variações dimensionais da madeira maciça, diminuir seu peso e custo e manter as propriedades 

isolantes, térmicas e acústicas, como os compensados, as chapas de fibra e as chapas de menor 

densidade (MDF) (ZENID et al., 2009). 
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Dessa forma, a madeira possui diferentes finalidades para a construção e, devido a essa 

característica, aliado ao fato do baixo consumo de energia para seu processamento, a alta resistência 

específica, as boas características de isolamento térmico e elétrico (ZENID, 2011), tornou-se um dos 

principais elementos consumido na construção civil.  

Dessa maneira, em função da crescente demanda no setor da construção, sua exploração tem se 

tornado cada vez mais intensiva, culminando com o aumento do desmatamento das florestas, a exemplo 

da Mata Atlântica e Amazônia.  

A exploração madeireira na Amazônia é um dos vetores que mais contribuem para o avanço 

desse desmatamento, abrindo fronteiras em áreas de floresta intocadas, facilitando o acesso a essas 

regiões e a conversão do seu solo para uso agropecuário. Além disso, calcula-se que 80% do total de 

madeira produzida na região todos os anos seja ilegal. A maior parte dessa produção é consumida pelo 

mercado interno brasileiro, tendo como principal destino a construção civil. Para a indústria madeireira, 

a madeira proveniente do desmatamento ilegal ou não, é estrategicamente um mau negócio para o setor, 

pois significará a extinção desse recurso.  

Assim, a busca por tecnologias alternativas que diminuam o consumo de madeira e que 

viabilizem o avanço da construção aliadas à conservação dos recursos naturais faz-se necessária.  

 

3.5 Sistemas construtivos 

 

Entre os tipos de sistemas construtivos utilizados no Brasil, destacam-se: o sistema de alvenaria 

convencional e o sistema de alvenaria estrutural. 

A alvenaria convencional é formada por pilares, vigas e lajes de concreto, sendo que os vãos 

são preenchidos com tijolos cerâmicos para vedação, nesse caso, o peso da construção é distribuído 

nos pilares, vigas, lajes e fundações, por isso as paredes são conhecidas como “não-portantes”, em que 

para a construção de elementos como pilares e vigas são usados aço estrutural e formas de madeira 

(SOUZA et al., 2013). Esse processo construtivo é caracterizado pela baixa produtividade na execução 

da obra, pelo domínio técnico centrado na mão de obra executora e, principalmente, pela desconstrução 

(quebra de paredes para reparos), o que gera desperdício e aumento de resíduos da construção 

(GOMES; LACERDA, 2014). 

  A alvenaria estrutural é um sistema construtivo em que se utilizam as paredes da construção 

para resistir às cargas, em substituição aos pilares e vigas utilizados nos sistemas de concreto armado, 

aço ou madeira, ou seja, esse sistema utiliza parede não apenas como elemento de vedação, mas 

também como elementos resistentes às cargas verticais de lajes, ocupação e peso próprio e as cargas 

laterais resultantes da ação do vento sobre a edificação e de desvios de prumo (ROMAN; MUTI; 
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ARAUJO, 1999). Diferentemente do convencional, não há pilares ou vigas na estrutura, onde os 

próprios blocos das paredes garantem a sustentação da construção, porém não permitem muita 

liberdade na arquitetura.  

 Portanto, uma das principais características da alvenaria estrutural sob o ponto de vista da 

produção é a redução do número de etapas e a padronização das atividades, devido à possibilidade de 

simplificarem uma só atividade (elevação da alvenaria) as atividades de estrutura e vedação (KATO, 

2014). 

Roman, Muti e Araujo (1999), complementam ainda que a alvenaria estrutural facilita a 

compreensão dos projetos pela mão de obra; sendo mais econômica não apenas por executarem 

alvenaria e estrutura numa mesma etapa, mas também pela redução da quantidade de madeira e aço e 

concreto, menor espessura de revestimento e maior rapidez na execução.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização da coleta de dados 

 

Este estudo foi conduzido durante os anos de 2017 e 2018, e os dados foram obtidos a partir 

dos arquivos da empresa YK Engenharia, localizada em Maringá / PR. Os dados para a realização dos 

cálculos foram coletados a partir do memorial descritivo de trinta edificações unifamiliares térreas 

construídas em sistema construtivo convencional, com áreas construídas variando entre 102,22 a 

1.490,35 m². 

 

4.2 Cálculo da área média dos panos de lajes 

 

Para o cálculo da área média dos panos de lajes nas trinta edificações construídas em sistema 

convencional, foi realizada a soma da área de cada laje e dividido pela quantidade de lajes existentes 

no projeto. 

 

4.3 Determinação do comprimento total das vigas 

 

Para realização de um quantitativo preciso de escoras, foi medido o comprimento de todas as 

vigas do pavimento cobertura das trinta edificações analisadas. 

 

4.4 Cálculo do consumo de madeira nas edificações construídas em sistema convencional 

 

Para os cálculos de determinação da quantidade de madeira consumida nas trinta edificações 

construídas em sistema convencional, foram considerados: a área de forma das vigas e área de forma 

dos pilares, foram quantificadas as escoras de eucalipto (Eucalyptus grandis). Os resultados de área 

obtidos foram transformados em volume para determinar o volume total e a relação volume X área, 

conforme as equações descritas abaixo.   
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4.4.1 Área de forma das vigas 

 

Para o cálculo da área de forma das vigas, foi utilizada a equação 1: 

 

(𝐴 = (𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ) ∙ 𝐿).......................................................................................... Eq. (1) 

 

Onde: 

- A: área total de forma da peça; 

- bw: largura da viga; 

- h: a altura da viga; 

- L: comprimento da viga. 

 

4.4.2 Área de forma dos pilares 

 

Para o cálculo da área de forma dos pilares, empregou-se a equação 2. 

 

(𝐴 = 2 ∙ (𝑎 + 𝑏) ∙ 𝐿).............................................................................................  Eq. (2) 

 

 

Onde: 

- A: área total de forma da peça; 

- a: menor dimensão do pilar; 

- b: maior dimensão do pilar; 

- L: altura do pilar. 

 

4.4.3 Transformação de área em volume 

 

Para o cálculo de transformação da área de forma em volume de madeira, foi considerada uma 

espessura média de trinta e cinco milímetros (5 mm) das madeiras usadas para as formas, conforme a 

equação 3. 

 

(𝑉𝑜𝑙 = 𝐴 ∙ 𝑒).........................................................................................................Eq. (3) 

Onde: 

- Vol: volume total; 
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- A: é a área de forma total; 

- e: espessura da madeira (35 mm). 

 

4.4.4 Quantificação das escoras de eucalipto (Eucalyptus grandis) 

 

Para quantificar as escoras foram consideradas as escoras das lajes e das vigas, com uma altura 

de três metros. Sendo utilizada uma por metro quadrado para lajes e para vigas, uma a cada metro para 

apoiá-las.  

  

4.4.4.1 Quantificação das escoras de eucalipto para as lajes 

 

Para quantificar as escoras que apoiam as lajes para a concretagem, pegou-se o valor inteiro da 

área da edificação, uma vez que para o estudo está sendo considerada a utilização de uma escora para 

cada metro quadrado de laje.  

 

4.4.4.2 Quantificação das escoras de eucalipto para as vigas 

 

Para quantificar as escoras que apoiam as vigas para a concretagem, pegou-se o valor inteiro 

do comprimento total das vigas de cobertura, uma vez que para o estudo está sendo considerada a 

utilização de uma escora para cada metro de viga.  

 

4.4.5 Transformação da quantidade de escoras em volume 

 

Para o cálculo da transformação da quantidade de escoras de eucalipto e volume de madeira 

empregou-se a equação 4. 

 

(𝑉𝑜𝑙 = 𝑁 ∙
∙ ,

∙ 3)..........................................................................................Eq. (4) 

 

Onde: 

- Vol: volume total; 

- 𝜋: constante  (3,1416); 

- 0,10 m: diâmetro da escora; 

- 3 m: altura da escora. 
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4.4.6 Volume total e obtenção da relação volume por área 

 

Para o cálculo do volume total de madeira consumida nas edificações estudadas somou-se a Eq. 

(3) com a Eq. (4). 

Na sequência, para obtenção do índice médio de volume de formas de madeira por metro 

quadrado de obra executada, foi empregada a equação 5. 

 

(𝑖 =  ).................................................................................................................Eq. (5)  

 

Onde: 

- Vol: volume total; 

- Ac: área de obra executada; 

- i: reação volume x área. 

 

4.5 Simulação do consumo de madeira em sistemas construtivos de alvenaria convencional 

 

Para a simulação do consumo de madeira nas trinta edificações unifamiliares térreas construídas 

no sistema de alvenaria convencional, empregou-se o software para cálculo estrutural TQS® e o 

Eberick®. Os softwares automatizaram o cálculo da área de forma utilizada para poder executar cada 

elemento estrutural, viga e pilar. 

O cálculo da área das formas foi realizado por área de peças retangulares, sendo as vigas com 

fechamento em três faces: duas laterais e o fundo, os pilares com fechamento nas quatro faces laterais. 

 

4.6 Agrupamento de faixas de obras 

 

Para analisar o índice do consumo de madeira, as obras foram agrupadas em faixas de área 

média das lajes, sendo elas: ausência de lajes, de cinco a 10 m², 10,01 a 15,00 m², 15,01 a 20,00 m² e 

acima de 20 m².  

 

4.7 Análise dos dados 

 

Os dados foram tabulados no programa Excel e analisados por meio de estatística descritiva.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A avaliação média dos panos de laje e os comprimentos das vigas estão apresentados na Tabela 

1. Nota-se que as áreas médias das lajes não tem nenhuma relação com a área das trinta edificações 

analisadas, observando que em edificações de área construída aproximada a concepção estrutural, com 

existência ou não de muitos panos de lajes, ou ainda edificações sem qualquer laje (situação de área 

média dos panos de laje igual a zero).  

Com as informações apresentadas (Tabela 1), compreende-se por meio dos cálculos da área 

média dos panos de lajes das edificações o modelo de concepção estrutural. Onde a obra se caracteriza 

por panos de lajes maiores, consequentemente com menor uso de forma e maior de escoramento de 

madeira para as lajes ou por panos de lajes menores, que representa uma quantidade maior de vigas e 

formas para caixarias e escoramento na obra.  
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Tabela 1 -  Apresentação das obras analisadas com valor da área da edificação (m²), área de forma de 
madeira (m²), área média das lajes (m²) e comprimento das vigas da cobertura (m). 

Edificações 
Área das 

edificações 
(m²) 

Área de 
Forma (m²) 

Área média dos 
panos de lajes 

(m²) 

Comprimento 
das vigas de 

cobertura (m) 

1 102,22 292,83 12,55 80 
2 129,07 315,33 10,32 108 
3 135,4 354,5 12,95 103 
4 141,9 326,6 9,36 133 
5 146,24 322,78 13,14 108 
6 146,46 441,29 0 143 
7 147,62 274,48 0 134 
8 150 233,06 19,76 88 
9 164,09 362, 6 8,68 161 
10 165,85 645,53 8,07 152 
11 180,96 413,37 13 173 
12 192,71 487,46 19,13 197 
13 199 636,78 6,63 191 
14 199,12 644,31 12,65 259 
15 217,17 284,5 33,16 79 
16 225,46 881,84 12,2 259 
17 226,7 652,89 8,68 161 
18 236,81 491,26 11,73 217 
19 238,92 625,56 26,6 132 
20 243,44 692,01 9 150 
21 261,41 636,15 16,7 187 
22 270,81 569,26 14,27 210 
23 287,41 489,41 26 166 
24 292,41 723,65 16 489 
25 352 478,12 35 145 
26 380,12 1155,66 10,34 336 
27 468,98 677,23 19,7 217 
28 695,14 488,99 0 127 
29 1470,48 4195,15 24,3 974 
30 1490,35 3228,52 30 851 

 FONTE: Elaborado pelo Autor (2019) 

 

Com o cálculo da área média das lajes e do comprimento total das vigas nas trinta edificações 

(Tabela 1) foi determinado o consumo de madeira para cada edificação com o objetivo de mensurar o 

volume dessa, consumida nas formas, no escoramento de lajes e vigas.  Observa-se que nas edificações 

29 e 30 tem-se um elevado consumo de madeira,  

Com a separação destes elementos, de acordo com a função na obra, foi possível observar o 
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volume que cada sistema estrutural consome de madeira na etapa construtiva em cada edificação 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Cálculo dos volumes de madeira gerada em cada edificação analisada.  

Edificações 
Vol. de madeira 
para formas (m³) 

Vol. de madeira 
para o escoramento 

laje (m³) 

Vol. de madeira para o 
escoramento viga (m³) 

1 10,25 2,40 1,88 
2 11,04 3,04 2,54 
3 12,41 3,18 2,43 
4 11,43 3,32 3,13 
5 11,30 3,44 2,54 
6 15,45 0,00 3,37 
7 9,61 0,00 3,16 
8 8,16 3,53 2,07 
9 12,69 3,86 3,79 
10 22,59 3,89 3,58 
11 14,47 4,24 4,08 
12 17,06 4,52 4,64 
13 22,29 4,69 4,50 
14 22,55 4,69 6,10 
15 9,96 5,11 1,86 
16 30,86 5,30 6,10 
17 22,85 5,32 3,79 
18 17,19 5,56 5,11 
19 21,89 5,61 3,11 
20 24,22 5,73 3,53 
21 22,27 6,15 4,41 
22 19,92 6,36 4,95 
23 17,13 6,76 3,91 
24 25,33 6,88 11,52 
25 16,73 8,29 3,42 
26 40,45 8,95 7,92 
27 23,70 11,03 5,11 
28 17,11 0,00 2,99 
29 146,83 34,64 22,95 
30 113,00 35,11 20,05 

Índice Médio 25,69 6,72 5,29 
Porcentagem 

(%) 
68,15 17,83 14,02 

FONTE: Elaborado pelo Autor (2019) 
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Filho (2018) apresentou que 100% das empresas utilizam madeira para formas de elementos de 

concreto e que 25% utilizam a madeira como forma de escoramento. Como apresentado na Tabela 2, 

mesmo utilizando a alvenaria estrutural verifica-se a permanência de um volume de madeira para o 

escoramento das lajes.  

Os resultados dos cálculos da área de forma (vigas e pilares), quantidade de escoras de eucalipto, 

volume total de madeira consumida e o índice de relação volume por área (m2/m2, m3/m2) nas trinta 

edificações unifamiliares térreas construídas no sistema convencional estão descritos na Tabela 3.  

Percebe-se que o volume de madeira consumida nas edificações variam, não apresentando uma relação 

direta com as áreas das construções. No âmbito do sistema construtivo, Santiago (2012) menciona que 

em edificações no sistema convencional ocorrem um grande desperdício de material utilizado, a falta 

de padronização da execução do trabalho, dificuldade na fiscalização, controle de qualidade dos 

serviços prestados e a carência de um planejamento adequado no momento da execução. Por 

intermédio da análise dos dados de obras de alvenaria estrutural e de concreto armado, Silva et al 

(2015) salientam que a alvenaria estrutural apresentou menores gastos com fôrmas, mão de obra 

industrializada e cimbramento metálico, além de seu custo final para a execução retratar maiores 

economias em relação ao de concreto armado.  

Ressalta que um dos problemas relacionados com o uso da madeiram é a extração de toras para 

a obtenção de produtos, pois o ciclo se inicia com o desmatamento (INPE, 2008), em que a construção 

civil é um dos principais mercados consumidores da madeira (ZENID, 2009). Além disso, apesar de o 

número ser incerto, estima-se que 80% da madeira nativa amazônica comercializada tenha origem 

ilegal (ZENID, 2009). 

Diante dessa problemática, a busca por tecnologias alternativas para otimizar os sistemas 

construtivos perante o uso da madeira se intensificou nos últimos anos. Além da economia do consumo 

de madeira, a alvenaria estrutural apresenta vantagens relacionadas com o custo (KATO, 2014; 

ROMAN, MUTI E ARAUJO,1999).  
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Tabela 3 - Área das edificações e resultado da área de forma (vigas e pilares), quantidade de escoras 
de eucalipto, volume total de madeira consumida e o índice de relação por área nas trinta 
edificações unifamiliares térreas construídas no sistema convencional. 

Edificações 
Área das 

edificações 
(m²) 

Área de 
forma 
(m²) 

Quantidade 
de escoras 
(unidade) 

Volume de 
madeira 

consumida (m³) 

Índice de relação de 
madeira por área 

(m²/m²) (m³/m²) 

1 102,22 292,83 182 14,54 2,86 0,14 
2 129,07 315,33 237 16,62 2,44 0,13 
3 135,40 354,5 238 18,02 2,62 0,13 
4 141,90 326,6 274 17,89 2,30 0,13 
5 146,24 322,78 254 17,28 2,21 0,12 
6 146,46 441,29 289 18,81 3,01 0,13 
7 147,62 274,48 281 12,76 1,86 0,09 
8 150,00 233,06 238 13,76 1,55 0,09 
9 164,09 362,6 325 20,35 2,21 0,12 
10 165,85 645,53 317 30,06 3,89 0,18 
11 180,96 413,37 353 22,79 2,28 0,13 
12 192,71 487,46 389 26,23 2,53 0,14 
13 199,00 636,78 390 31,48 3,20 0,16 
14 199,12 644,31 458 33,34 3,24 0,17 
15 217,17 284,5 296 16,93 1,31 0,08 
16 225,46 881,84 484 42,27 3,91 0,19 
17 226,70 652,89 387 31,97 2,88 0,14 
18 236,81 491,26 453 27,87 2,07 0,12 
19 238,92 625,56 370 30,61 2,62 0,13 
20 243,44 692,01 393 33,48 2,84 0,14 
21 261,41 636,15 448 32,82 2,43 0,13 
22 270,81 569,26 480 31,23 2,10 0,12 
23 287,41 489,41 453 27,80 1,70 0,10 
24 292,41 723,65 781 43,73 2,47 0,15 
25 352,00 478,12 497 28,44 1,36 0,08 
26 380,12 1155,66 716 57,32 3,04 0,15 
27 468,98 677,23 685 39,84 1,44 0,08 
28 695,14 488,99 822 20,11 0,70 0,03 
29 1470,48 4195,15 2444 204,42 2,85 0,14 
30 1490,35 3228,52 2341 168,16 2,17 0,11 

Índice 
Médio 

318,61 734,04 542,5 37,70 2,40 0,12 

FONTE: Elaborado pelo Autor (2019) 

 

Os resultados da simulação dos cálculos da quantidade de escoras de eucalipto, volume total de 

madeira consumida e o índice de relação volume por área (m3/m2) nas trinta edificações unifamiliares 

térreas construídas no sistema de alvenaria estrutural estão descritos na Tabela 3. Notou-se que os 

índices de relação volume madeira não apresentaram uma correlação confiável com as áreas das trinta 



35 
 

edificações, que variaram 0,7 m2/m2 a 3,91 m2/m2, devido à concepção estrutural, por isso foi 

necessária a realização dos cálculos das áreas médias dos panos de lajes.  

De acordo com Mohamad et al., (2015) a alvenaria estrutural está sendo largamente utilizada 

como sistema construtivo capaz de suprir a demanda por habitação, atendendo aos critérios de 

desempenho e custo. Segundo os mesmos autores, esse sistema construtivo tem muitas outras 

vantagens, mas a econômica é uma das principais, devido à otimização de tarefas na obra, por meio de 

técnicas executivas simplificadas e facilidade de controle nas etapas de produção e eliminação de 

interferências, o que gera diminuição no desperdício de materiais produzidos pelo constante retrabalho.  

Trabalho realizado por Geraldo et al. (2017), comparando dois sistemas para a construção de 

um edifício popular, observaram a economia de aproximadamente 20% quando utilizado o sistema 

estrutural em relação ao convencional. Os autores ressaltaram como vantagens mais imediatas da 

alvenaria estrutural a redução de custos de mão de obra e material, além da economia de custo em 

relação à diminuição do prazo de execução.  

Dessa forma, o sistema construtivo de alvenaria estrutural torna-se um método viável para 

minimizar o consumo de madeira pela construção civil. Atrelado a isso, a reciclagem e o 

reaproveitamento de RCD podem contribuir para a sustentabilidade do setor na medida em que 

minimizam a geração de resíduos e o consumo de matéria-prima não renovável, reduzindo os impactos 

ambientais advindos das atividades de extração de matéria-prima e disposição final dos resíduos 

(BOHNENBERGER et al., 2018). 

Segundo Carmo et al., (2012), o beneficiamento e posterior utilização dos resíduos de 

construção civil tem sido vistos como uma alternativa para o fechamento do seu ciclo produtivo, 

mostrando-se ambientalmente viável tanto através da incorporação desses rejeitos em novos produtos 

como também para substituição de material.   

Neste sentido, Murta et al. (2010), avaliaram três soluções estruturais para uma habitação 

unifamiliar portuguesa, sendo denominadas de solução tradicional (pilar-viga de betão armado), 

solução sustentável I (solução estrutural à base de materiais naturais), solução sustentável II (contempla 

a reutilização de madeira proveniente de demolições habitacionais). Os autores verificaram, que em 

termos de custo e vantagens ambientais construção, II foi mais vantajosa. 

Na figura 3, é possível observar que, de acordo com o lançamento estrutural, quanto maior a 

área média das lajes na construção, ou seja, menor a quantidade de vigas, a economia da madeira será 

menor quando utilizado o sistema em alvenaria estrutural, uma vez que as lajes são mantidas. Observa-

se um desvio padrão maior com o aumento das áreas médias dos panos de laje.  
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 Figura 3. Comportamento dos índices de economia na geração de madeira e do desvio padrão, 
considerando o agrupamento das edificações. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Também é possível verificar que as construções em alvenaria estrutural são mais vantajosas e 

sustentáveis para obras consideradas convencionais, que são sistemas construtivos sem lajes ou com 

pequenos panos de lajes. Os dados somam ao que CRUZ (2018) demonstrou: a alvenaria estrutural 

como um processo mais econômico diminuindo as etapas construtivas de uma obra em comparação 

com o sistema convencional.  

Analisando a figura 3, sobre o comportamento da economia de madeira nas edificações, foi 

proposto o agrupamento das edificações através das áreas médias dos panos de laje, com a finalidade 

de obter um índice médio de consumo de madeira por m² de construção.  

Identifica-se que quanto maior a área média dos panos lajes, maior será o desvio padrão, 

observando uma menor economia de madeira no sistema em alvenaria estrutural.  

O resultado dos cálculos de volume total de madeira consumida nas 30 edificações construídas 

no sistema convencional (Tabela 4) variou entre 12,76 a 204,42 m3, com média de 37,70 m³. Valor 

considerado alto quando comparado com os dados obtidos mediante à simulação da construção de 

edificações no sistema construtivo de alvenaria estrutural (Tabela 4), cuja variação foi entre 0,00 a 

35,11 m3, com média de 6,72 m3. 
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Tabela 4 - Cálculo do volume de madeira, considerando o sistema convencional e o sistema de 
alvenaria estrutural.  

Edificações 
Área das 

edificações 
(m²) 

Volume de madeira consumida (m³) 

Sistema 
Convencional 

Sistema de Alvenaria  
Estrutural 

1 102,22 14,54 2,40 
2 129,07 16,62 3,04 
3 135,40 18,02 3,18 
4 141,90 17,89 3,32 
5 146,24 17,28 3,44 
6 146,46 18,81 0,00 
7 147,62 12,76 0,00 
8 150,00 13,76 3,53 
9 164,09 20,35 3,86 
10 165,85 30,06 3,89 
11 180,96 22,79 4,24 
12 192,71 26,23 4,52 
13 199,00 31,48 4,69 
14 199,12 33,34 4,69 
15 217,17 16,93 5,11 
16 225,46 42,27 5,30 
17 226,70 31,97 5,32 
18 236,81 27,87 5,56 
19 238,92 30,61 5,61 
20 243,44 33,48 5,73 
21 261,41 32,82 6,15 
22 270,81 31,23 6,36 
23 287,41 27,80 6,76 
24 292,41 43,73 6,88 
25 352,00 28,44 8,29 
26 380,12 57,32 8,95 
27 468,98 39,84 11,03 
28 695,14 20,11 0,00 
29 1470,48 204,42 34,64 
30 1490,35 168,16 35,11 

Índice Médio 37,70 6,72 
Porcentagem (%) 0,85 0,15 

FONTE: Elaborado pelo Autor (2019) 

 

O índice da redução do consumo de madeira nas edificações no sistema construtivo de alvenaria 

estrutural variou de 69,80% a 100% conforme demonstrado na Tabela 5. Essa economia considera o 

consumo de madeira que ainda é utilizado mesmo no sistema de alvenaria estrutural, devido à presença 
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de escoras para lajes; em obras cuja economia atingiu o valor de 100% representa, portanto obras que 

não tem a presença de lajes.  

 

Tabela 5 - Cálculo da economia do consumo de 
madeira no sistema de alvenaria 
estrutural. 

OBRA 
Economia de madeira no 

sistema de alvenaria 
estrutural (%) 

1 83,47 
2 81,71 
3 82,34 
4 81,43 
5 80,09 
6 100,00 
7 100,00 
8 74,32 
9 81,01 
10 87,07 
11 81,39 
12 82,75 
13 85,10 
14 85,94 
15 69,80 
16 87,46 
17 83,34 
18 80,05 
19 81,68 
20 82,90 
21 81,26 
22 79,63 
23 75,68 
24 84,27 
25 70,84 
26 84,38 
27 72,32 
28 100,00 
29 83,06 
30 79,12 

Índice Médio 82,75 
FONTE: Elaborado pelo Autor (2019) 
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Analisando o índice médio da redução do consumo de madeira nas trinta edificações (Tabela 

5), notou-se que o sistema em alvenaria estrutural apresenta vantagens econômicas e ambientais, uma 

vez que houve uma redução média de 82,75% da madeira consumida pelo sistema construtivo 

convencional. Embasado nesse conceito, Mascarenhas et al. (2013), destaca que a adoção de práticas 

sustentáveis, além de promover o bem social, ambiental pode trazer o bem econômico através da 

redução de custos no processo produtivo.  

Avaliando os resultados da Tabela 5, a redução de madeira poderia ser maior desde que fossem 

desconsideradas as escoras de madeira, algo que, segundo Filho (2018) já acontece com a maioria das 

empresas, onde 75% das empresas não fazem uso de escoras de madeira, substituindo-as por escoras 

metálicas.  

Observa-se na Tabela 6 que a geração de resíduo de madeira em uma obra varia no sistema 

convencional de 0,03 a 0,19 m³/m² com média de 0,12 m³/m² e no sistema de alvenaria estrutural de 

0,000 a 0,024 m³/² com média de 0,021 m³/m², sendo inviável fixar, portanto um índice absoluto. 

Propõe-se a possibilidade da utilização de índices por tipo de concepção estrutural, neste estudo, 

utilizando como parâmetro a área média das lajes. 

Comparando esses valores com as porcentagens de outros estudos, Miranda (2009) descreve 

uma parcela de madeira nos resíduos de construção e demolição (RCD) na ordem de 42% e Tessaro 

(2012) na ordem de 2%.    
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Tabela 6 - Cálculo do volume de madeira por metro quadrado de obra construída.  

Edificações 
Área das 

edificações 
(m²) 

Índice de relação volume por área (m³/m²) 

Sistema 
Convencional 

Sistema de Alvenaria  
Estrutural 

1 102,22 0,14 0,024 
2 129,07 0,13 0,024 
3 135,40 0,13 0,023 
4 141,90 0,13 0,023 
5 146,24 0,12 0,024 
6 146,46 0,13 0,000 
7 147,62 0,09 0,000 
8 150,00 0,09 0,024 
9 164,09 0,12 0,024 
10 165,85 0,18 0,023 
11 180,96 0,13 0,023 
12 192,71 0,14 0,023 
13 199,00 0,16 0,024 
14 199,12 0,17 0,024 
15 217,17 0,08 0,024 
16 225,46 0,19 0,024 
17 226,70 0,14 0,023 
18 236,81 0,12 0,023 
19 238,92 0,13 0,023 
20 243,44 0,14 0,024 
21 261,41 0,13 0,024 
22 270,81 0,12 0,023 
23 287,41 0,10 0,024 
24 292,41 0,15 0,024 
25 352,00 0,08 0,024 
26 380,12 0,15 0,024 
27 468,98 0,08 0,024 
28 695,14 0,03 0,000 
29 1470,48 0,14 0,024 
30 1490,35 0,11 0,024 

Índice Médio 0,12 0,021 

Porcentagem (%) 0,85 0,15 

FONTE: Elaborado pelo Autor (2019) 

Como a prática da utilização de formas e escoras de madeira é muito utilizada pelas empresas, 

conforme cita Filho (2018), acredita-se que uma grande quantidade de madeira acaba sendo incinerada 

no local da obra, por muitas vezes, não ser possíveis o reaproveitamento, ter custos para o descarte e 

ser considerada uma prática comum, especialmente para as obras de pequeno porte.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 O sistema em alvenaria estrutural é uma excelente alternativa para o menor consumo de 

madeira, no entanto, um melhor aproveitamento desse sistema construtivo está condicionado a um 

projeto concebido com as características necessárias a esse sistema, como a modulação, de fácil 

implementação e a sensibilização dos clientes sobre um sistema construtivo que pode, além de trazer 

economia financeira, agir positivamente sobre o meio ambiente. 

Salienta-se que ações sustentáveis em sistemas construtivos, praticadas por profissionais de 

engenharia e arquitetura, sensibilizados com os objetivos do desenvolvimento sustentável nas 

construções enxutas para o próximo milênio proporcionarão benefícios econômicos, sociais e 

ambientais, fundamentais para uma gestão eficaz dos resíduos provenientes dos recursos naturais. 
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