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EDIFÍCIOS DE MADEIRA NO SUL E SUDESTE DO BRASIL: UMA TENDÊNCIA 

DE REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Matheus Magalhaes Barros 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo abordar o impacto da utilização de madeiras engenheiradas 

como material de construção através de estudos de estruturas reais, abordando algumas das 

principais dúvidas relacionadas às características e implementação deste material na 

construção, além das preocupações em relação a sua durabilidade contra ameaças biológicas 

de fungos e insetos e resistência à incêndio. Será interpelada, também, a situação atual das 

normas brasileiras em relação a construção em madeira, em comparação com outros países. A 

situação em que se encontra a indústria  brasileira de fornecimento de madeiras engenheiradas 

hoje, e o que pode mudar com a concretização da entrada de grandes empresas do setor 

madeireiro e como a situação atual do mercado financeiro, com taxas de juros baixas, e 

incentivo a redução dos ciclos produtivos na conclusão pode influenciar na adoção destas 

tecnologias. O trabalho conclui que a utilização de madeiras engenheiradas, como material 

estrutural principal, pode oferecer uma alternativa viável para elevar a produtividade da 

construção civil brasileira enquanto, simultaneamente reduzindo o impacto ambiental da 

mesma. 

 

Palavras-chave: CLT. Pré-fabricação. Sustentabilidade. 

 

 

WOODEN BUILDINGS IN SOUTH AND SOUTHEAST BRAZIL: A TREND TO 

REDUCE THE ENVIRONMENTAL IMPACT 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to address the impact of the use of engineered wood as a building material 

through studies of real structures addressing some of the main doubts related to the 

characteristics and implementation of this material in construction, concerns regarding its 

durability against biological threats from fungi and insects and fire resistance. Also, the 

current situation of Brazilian standards in relation to wooden construction will be questioned, 

in comparison with other countries. The situation in which the Brazilian industry for the 

supply of engineered wood finds itself today, and what may change with the completion of 

the entry of large companies in the wood sector and with the current situation of the financial 

market, with low interest rates, and incentives the reduction of production cycles at the 

conclusion can influence the adoption of these technologies. The work concludes that the use 

of engineered wood as the main structural material can offer a viable alternative to increase 

the productivity of Brazilian civil construction while, simultaneously reducing its 

environmental impact. 

 

Keywords: CLT. Pre-fabrication. Sustainability.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção civil no Brasil vem crescendo expressivamente a partir das últimas 

décadas, portanto, os setores econômicos vêm passando por intensa reestruturação produtiva, 

favorecendo, assim, o avanço tecnológico e a concentração de capitais, com objetivos claros 

das empresas que passam a ter redução no custo de produção e melhoria da qualidade do 

produto. Estes fatores são decisivos na competitividade das empresas da construção civil no 

mercado. 

Com base na Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos de Construção Civil 

e Demolição (Abrecon), os resíduos da construção civil representam mais de 60% do total de 

resíduo urbano gerado (ABRECON, 2011). No quesito produtividade, a situação brasileira 

mostra-se ainda mais precária. De acordo com o estudo Reinventing Construction, do 

McKinsey Global Institute (2017), a produtividade da construção civil brasileira está entre as 

mais baixas do mundo e um dos principais motivos está na resistência de o setor em adotar 

tecnologias construtivas mais modernas, principalmente a industrialização da construção civil, 

ou seja, da pré-fabricação em ambientes controlados, atualmente restrita às soluções em 

concreto e aço. 

O uso da madeira na construção civil, de acordo com Lopes (2019), entrou em 

decadência durante com a Revolução Industrial, principalmente aqui no Brasil, que passou a 

utilizar predominantemente a arquitetura do concreto armado. Assim, tradicionalmente, 

constrói-se em alvenaria no Brasil, diferente de países como os Estados Unidos e a Finlândia. 

No entanto, o desenvolvimento de sistemas construtivos pré-fabricados, utilizando as 

denominadas madeiras engenheiradas, como a Madeira Laminada Colada (MLC) e a Madeira 

Laminada Colada Cruzada (MLCC), está se popularizando na Europa, Canadá, Estados 

Unidos e Austrália, com algumas vantagens.  As madeiras engenheiradas, também 

denominadas “madeiras de massa” ou “madeiras maciças”, têm como características 

atingirem mais de 15 pavimentos e configuram como o único sistema construtivo de 

“carbono-negativo” no mundo, isto é, aqueles que retiram mais gases do efeito estufa da 

atmosfera do que adicionam ao longo de toda a cadeia produtiva da estrutura.  

Com a possibilidade de estudar mais profundamente um sistema construtivo que pode 

simultaneamente aumentar a produtividade da construção civil brasileira e reduzir as suas 

emissões de gases do efeito estufa, surge o interesse pela escolha deste tema.  

Este trabalho tem, portanto, como objetivo abordar o impacto da utilização de 

madeiras engenheiradas como material de construção, através de estudos de estruturas reais, 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/Reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/MGI-Reinventing-Construction-Executive-summary.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/Reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/MGI-Reinventing-Construction-Executive-summary.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/Reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/MGI-Reinventing-Construction-Executive-summary.ashx
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abordando algumas das principais dúvidas relacionadas às características e implementação 

deste material na construção, bem como estudar as preocupações em relação a sua 

durabilidade contra ameaças biológicas de fungos e insetos e resistência a incêndios. 

Nos tópicos a seguir, serão abordados o que são as madeiras engenheiradas e como a 

sua adoção impacta edificações multipavimentos. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com base nos dados publicados pelo IBGE, hoje a população brasileira é superior a 

208 milhões de habitantes. Dados prospectivos dizem que até 2.047 a população brasileira 

será de 233 milhões de pessoas (IBGE, 2018).  

Para acompanhar o crescimento populacional e, ao mesmo tempo, endereçar os 

desafios ambientais do presente, é necessário repensar as estruturas tradicionais de aço e de 

concreto e buscar inovações de alto desempenho, além de renováveis para atender de forma 

consciente a demanda das gerações que virão.  

Diante dessas considerações, torna-se perceptível que utilizar as denominadas 

madeiras engenheiradas, isto é, madeiras processadas industrialmente para otimizar o seu 

desempenho como material estrutural pode representar uma alternativa interessante. Elas são 

produzidas a partir da união entre lamelas ou fragmentos de madeira através de adesivos sob 

pressão, pregos ou parafusos. O alinhamento das fibras de cada camada irá determinar a 

resistência que o componente possuirá em cada eixo. 

Os principais tipos de madeira engenheirada (Figura 1) disponíveis no Brasil são 

(NATURALLY WOOD, 2016a):  

▪ Madeira Laminada Colada (MLC/GLT): fabricada unindo lamelas da madeira com 

todas as fibras alinhadas na mesma direção, concentrando a resistência da peça em um 

mesmo eixo. Ao alcançar a espessura desejada, essas lamelas são então coladas sob 

alta pressão com o auxílio de uma prensa hidráulica ou a vácuo. MLC costuma ser 

utilizado para vigas, colunas e treliças pesadas devido a sua alta resistência em um 

mesmo eixo, e devido à flexibilidade das lamelas antes da colagem, podem ser 

utilizadas para fabricar grandes peças curvas. 

▪ Madeira Laminada Colada Cruzada (MLCC/CLT): são produzidos alternando entre 3 

a 9 camadas de madeira com adesivos sob alta pressão ou fixadores mecânicos, como 

pregos e parafusos. Os painéis costumam ter entre 5 e 30 cm de espessura, 1, 2 a 3 
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metros de largura e 5 a 15 metros de comprimento. Devido a sua capacidade de resistir 

bem a esforços em dois eixos, o MLCC costuma ser utilizado para lajes e paredes 

estruturais. Aberturas nos painéis para portas e janelas ou penetrações hidráulicas e 

elétricas, podem ser feitas na fábrica com alto nível de precisão 

 

Figura 1 - Ilustração painel de MLCC(CLT) e MLC (Glulam). 

 

Fonte: What are the advantages of solid timber, Research Gate (2015) 

 

2.1 VANTAGENS DAS EDIFICAÇÕES UTILIZANDO MADEIRAS ENGENHEIRADAS 

 

Vejamos a seguir algumas vantagens de se utilizar madeiras engenheiradas. 

 

2.1.1 Produtividade 

 

Como a velocidade e eficiência das construções pré-fabricadas dependem diretamente 

do conjunto de soluções adotadas nas conexões entre os componentes e na extensão da 

utilização de outros sistemas construtivos, como o concreto na mesma edificação, a análise de 

produtividade será realizada utilizando cases de estruturas reais, mostrando as duas principais 

maneiras de se construir edifícios altos com madeira de massa (FORESTRY INNOVATION 

INVESTMENT, 2020). 

 

2.1.1.1 Construção com Colunas (Post andBeam) 

 

Neste sistema, as cargas verticais são suportadas principalmente por colunas. Um 

exemplo deste tipo de construção é o edifício Brock Commons Tallwood House, em 

Vancouver (Figuras 2 e 3), com 18 andares, 54 m de altura total, lajes de 15×56 m (840 m²), 

https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brockcommons_constructionoverview_web.pdf
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e área total de 15.120 m2, que teve sua execução completa, da fundação à entrega, em 18 

meses (Figuras 4 e 5). 

 

Figura 2- Vista aérea edifício Brock Commons Tallwood House. 

 
Fonte: Naturally Wood (2018). 

 

Figura 3 - Projeto da estrutura híbrida concreto e madeira. Aérea do edifício 

BrockCommonsTallwoodHouse 

 

Fonte: Naturally Wood (2016). 

 

https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brockcommons_constructionoverview_web.pdf
https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brockcommons_designpreconstructionoverview_web.pdf
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A estrutura de madeira da edificação consiste em 17 pavimentos com 78 pilares de 

MLC de 26,5 x 26,5 cm espaçados em um grid de 4 x 2,85 m e 29 lajes de MLCC cada. 

A montagem desta estrutura foi realizada em três meses com uma equipe de apenas 9 

funcionários. 

A construção foi dividida nas seguintes etapas: 

▪ Escavação e Fundações: novembro de 2015 até janeiro de 2016 (2 meses). 

▪ Primeiro andar e Núcleos de concreto: janeiro de 2016 a junho de 2016 (5 meses). 

▪ Estrutura de madeira e Envelope: junho de 2016 a setembro de 2016 (3 meses) 

(Figura 4 e 5). 

▪ Interiores e Subsistemas: julho de 2016 a março de 2017 (8 meses) (Figura 5). 

 

Figura 4 - Início construção estrutura de madeira e envelope em 6 de junho de 2016 

Fonte: Naturally Wood, 2017b  

 

Figura 5 - Finalização da obra com estrutura de madeira e envelope em 10 de agosto de 2017 

https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brockcommons_constructionoverview_web.pdf
https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brockcommons_constructionoverview_web.pdf
https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brockcommons_constructionoverview_web.pdf
https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brockcommons_constructionoverview_web.pdf
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Fonte: Naturally wood, 2017b 

 

Esta alta produtividade se deve, principalmente, à leveza do material, ao permitir que 

os componentes pudessem ser manipulados manualmente por grupos pequenos de 

trabalhadores, além da simplicidade das conexões desenvolvidas para o sistema. Isso tornava 

o trabalho dos funcionários praticamente restrito a encaixar e parafusar estes componentes 

entre si, permitindo que cada coluna pudesse ser instalada em aproximadamente 10 minutos 

utilizando apenas força humana, como nas Figuras 6 a 8. 

 

Figura 6a – Instalação de colunas.                                   Figura 6b – Instalação suportes para lajes. 

         

Fonte: Naturally Wood (2017). 

 

Figura 7a e 7b - Instalação Lajes de MLCC. 

https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brockcommons_designpreconstructionoverview_web.pdf
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Fonte: Naturally Wood (2017). 

 

Figura 8a e 8b - Instalação das conexões entre lajes (Splines) e conexão entre lajes e núcleos de concreto. 

           

 

Fonte: Naturally Wood (2017b). 

 

É interessante observar que os núcleos de concreto precisaram de 5 meses para serem 

executados, quase o dobro do tempo necessário para instalar toda a estrutura de madeira e o 

envelopamento. Este tempo poderia ter sido significativamente reduzido, caso fossem 

construídos núcleos pré-fabricados também em madeira, como os atuais vários edifícios com 

mais de 10 andares, como o edifício residencial Treet na Noruega, Stadthaus e Dalston Lane 

no Reino Unido.  

No entanto, apesar de tecnicamente possível, ressaltamos que no momento da 

construção, a versão do Código de Obras da Colúmbia Britânica – Canadá, vigente desde 

2012,  proibia a construção de edificações com mais de 6 pavimentos, 18 m de altura ou 

https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brockcommons_designpreconstructionoverview_web.pdf
https://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brockcommons_designpreconstructionoverview_web.pdf
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1.200m2 de área, utilizando materiais estruturais combustíveis em seu artigo 3.2.2.47 e a 

própria execução do empreendimento dependeu de um rigoroso processo de desenvolvimento 

de uma Regulamentação Exclusiva ao Projeto, conhecida com SSR que pudesse isentar a 

edificação de algumas limitações do código, desenvolver uma solução para os núcleos em 

madeira e realizar os testes necessários para comprovar sua integridade perante as 

autoridades, para obter aprovação, o que levaria mais tempo do que construí-los em concreto. 

 

2.1.1.2 Construção Panelizada 

 

Na construção panelizada, paredes estruturais suportam as cargas da edificação 

(Figuras 9a e 9b). Esta solução é particularmente eficiente para edifícios residenciais, com 

muitas paredes e divisórias fixas, pois permite uma velocidade superior, ao substituir estrutura 

e alvenaria, simultaneamente por painéis pré-fabricados de montagem rápida (COUNCIL ON 

TALL BUILDINGS AND URBAN HABITAT, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9a - Edifício Stadthaus em Londres.                               Figura 9b - Estrutura de concreto (em vermelho) 

e painéis de CLT (em verde). 

https://www.naturallywood.com/wp-content/uploads/2020/08/brock-commons-design-preconstruction-overview_case-study_naturallywood.pdf
https://www.naturallywood.com/wp-content/uploads/2020/08/brock-commons-design-preconstruction-overview_case-study_naturallywood.pdf
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Fonte: Blake (2009). 

 

Do ponto de vista executivo, a construção em madeira penalizada é ainda mais simples 

do que a execução do sistema, inclusive do ponto de vista de projeto, uma vez que não é 

necessário desenvolver nenhum tipo de conexão metálica personalizada para executá-la. 

A estrutura de madeira do Edifício Stadthaus, em Londres, consiste em oito andares 

acima do térreo, compostos por lajes e paredes de painéis de CLT, fixados por cantoneiras e 

pregos metálicos (Figuras 10a, 10b e 10c). A estrutura foi executada por uma equipe de 

apenas quatro pessoas, em 27 dias, utilizando ferramentas leves, como furadeiras e 

parafusadeiras de mão, tornando a obra silenciosa para os vizinhos. 

 

Figura 10a - Detalhamento do sistema de fixação entre painéis 

 

 

 

 

 Figuras 10b e 10c - Fotografia dos painéis instalados na obra 

https://rquerstret.wixsite.com/prefab-timber/murraygrove
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 Fonte: Blake (2009); Trada Technology (2009). 

 

Como resultado, o Edifício Stadthaus em Londres, com nove andares, 30,3m de altura, 

lajes de 321m2 e 2.890m2 de área total, foi totalmente construído em apenas onze meses e 

meio (49 semanas), quando um edifício em concreto equivalente precisaria de 

aproximadamente um ano e cinco meses (72 semanas) para ser executado (Figuras 11a, 11b e 

11c). 

 

Figura 11a, 11b e 11c – Etapas da construção do Edifício Stadthaus em Londres. 

            

Fonte: Stadthaus Time lapse 

 

2.1.2 Sustentabilidade 

 

Uma das mais notáveis características da construção utilizando madeira engenheirada 

como material estrutural primário é a de que a construção em si passa a ser negativa em 

carbono. Isso significa que cada edifício ou estrutura construída com madeira engenheirada 

contribui para a redução de gases do efeito estufa na atmosfera. Isto ocorre, principalmente, 

por dois fatores que são descritos nas seções que seguem. 
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2.1.2.1 Carbono Armazenado 

 

As árvores que serviram de matéria prima, do plantio ao corte, sequestram mais 

carbono da atmosfera do que o que será emitido durante o transporte e processamento desta 

madeira até a entrega da obra. Como resultado desta dinâmica, a construção de um edifício 

situado, em Vancouver no Canadá com 18 andares e 15.120 m2 de área construída, que 

utilizou 2.233m3 de madeira laminada colada (MLC) armazena em si 1.753 toneladas de CO2 

capturadas da atmosfera (CANADIAN WOOD COUNCIL, 2018). 

 

2.1.2.2 Redução do número de entregas ao canteiro e de retiradas de resíduos (emissões 

logísticas) 

 

Sendo esta uma vantagem mais relacionada à construção pré-fabricada do que com à 

construção em madeira engenheirada, o transporte de componentes estruturais prontos permite 

melhor distribuição de volume das peças nos caminhões e reduz também a probabilidade de 

resíduos ou sobras. 

Utilizando como exemplo o edifício Brock Commons Tall Wood House (GREEN; 

KARSH, 2012), em Vancouver, cada caminhão transporta até 11 lajes por viagem (Figura 12ª 

e 12b), totalizando uma área de 264m2 e 45m3 em volume (lajes com 17 cm de espessura). 

Um volume 5,6 vezes maior do que os 8m3 de concreto máximos transportados por um 

caminhão betoneira. 

Associado à redução significativa do resíduo gerado no canteiro, e por consequência, 

da necessidade de realizar a retirada destes resíduos, o resultado é uma redução de emissões 

logísticas relacionadas à estrutura de aproximadamente 80%.  

 

Figura 12a e 12b – Transporte de lajes em madeira engenheirada. 

        

Fonte: https://seagatestructures.com/wp-content/uploads/2017/04/brock_commons_-

_construction_overview.pdf  
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Outros empreendimentos, como o Edifício Dalston Lane, em Londres, obtiveram 

resultados semelhantes. 

De acordo com o estudo de caso da B & K Structures (2020), uma das empresas de 

consultoria em edificações de madeira envolvida no projeto, a escolha por construir em CLT 

resultou em 589 menos viagens de caminhão ao canteiro em relação à construção em 

concreto. Uma redução, também, de aproximadamente 80%. 

 

2.1.3 Não aumenta o desmatamento 

 

Uma das preocupações ambientais em relação à utilização massiva de madeira na 

construção civil seria o incentivo ao desmatamento de matas nativas. No entanto, estas 

preocupações não se confirmam na realidade, principalmente devido aos dois fatores 

discutidos nas seções que seguem. 

 

2.1.3.1 Nós e deformações 

 

A fabricação de painéis de madeira maciça para uso estrutural é intrinsecamente 

dependente do alinhamento das fibras de uma determinada camada em uma mesma direção, 

em cada defeito ou galho desta árvore, estas fibras assumem outros formatos, mais 

irregulares, e não podem ser utilizadas na fabricação de painéis. 

Em árvores nativas, com formatos irregulares e muitos galhos, a perda relacionada aos 

defeitos e à troca do alinhamento das fibras é muito mais significativa do que em árvores de 

reflorestamento, como pinus e eucalipto, assim como nas árvores coníferas nativas da Europa 

e Estados Unidos que crescem verticalmente (Figura 13c). 

 

Figura 13a - Nó na madeira na base        Figura 13b - Exemplo de árvore     Figura 13c - Floresta de  

                      de um ganho.                                             tropical.                                            reflorestamento.                        

https://www.bkstructures.co.uk/contentfiles/downloads/Dalston_Lane.pdf
https://www.bkstructures.co.uk/contentfiles/downloads/Dalston_Lane.pdf
https://www.bkstructures.co.uk/contentfiles/downloads/Dalston_Lane.pdf
https://www.bkstructures.co.uk/contentfiles/downloads/Dalston_Lane.pdf
https://www.bkstructures.co.uk/contentfiles/downloads/Dalston_Lane.pdf


16 
 

      

 
Fonte: Shutterstock - Stock Pictures. 

 

2.1.3.2 Diversidade de espécies 

 

Para projetar uma estrutura de madeira, é necessária uma extensa base de dados sobre 

o comportamento da madeira específica a ser utilizada, como resistência ao cisalhamento, 

tração e compressão paralelas e normais das fibras, módulo de elasticidade etc. A Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 7190:1997) fornece os dados médios para as 

madeiras mais utilizadas comercialmente (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Valores médios de madeiras coníferas nativas e de florestamento. 

 

  Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1997). 

 

A utilização de madeiras de espécies diferentes na fabricação de um mesmo painel ou 

a utilização de muitas espécies de madeiras diferentes para a confecção de diferentes 
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componentes de uma mesma estrutura pode ter consequências imprevisíveis devido às 

diferenças nas propriedades de cada madeira, principalmente no quesito de dilatação. 

Em florestas tropicais nativas, principais alvos do desmatamento no Brasil, como a 

Floresta Amazônica, onde existem 16 mil espécies distintas de árvores no total, um único 

hectare de floresta pode conter em média 600 árvores e mais de 200 espécies diferentes. 

Na floresta de reflorestamento, por outro lado, podem ser comumente encontradas 

mais de 1.000 árvores por hectare, todas da mesma espécie e recebendo os mesmos cuidados, 

resultando em propriedades estruturais (dilatação, resistência) e comportamentos muito 

semelhantes. 

Assim, a utilização de madeira de desmatamento ilegal de matas nativas para uso na 

construção civil seria pouco viável tanto estrutural quanto economicamente, sem levar em 

consideração questões logísticas. 

 

2.1.4 Biodegradação: fungos e insetos 

 

O tratamento contra biodegradação em peças de madeira engenheirada ocorre da 

mesma maneira que em peças de madeira não estruturais. O método mínimo de tratamento 

recomendado pela NBR 7190 (ABNT, 1997) é a impregnação de fungicidas e inseticidas por 

autoclave. 

Os compostos mais utilizados nesta impregnação são Arseniato de Cobre Cromatado 

(CCA), em que o cobre atua como fungicida e o arsênio como inseticida, embora este tenha 

sido proibido para uso residencial desde 2003 nos EUA, por conta dos efeitos cancerígenos do 

arsênio. Há também o Borato de Cobre Cromatado (CCB), com o boro atuando como 

inseticida, uma alternativa desenvolvida na Alemanha, que se mostrou mais segura para a 

saúde (DURON, 2020). 

Os dois são permitidos e amplamente utilizados pela indústria madeireira no Brasil. 

Tendo a garantia mínima para madeiras autoclavadas de 15 anos, no entanto, alguns 

fornecedores estendem esse período para até 30 anos.  

 

2.1.5 Resistência contra incêndio 

 

Quando a camada mais externa do Painel atinge 300ºC, ela entra em combustão e 

passa a se transformar em uma camada de carbono. Esta camada, por sua vez, devido a sua 

baixa condução térmica de em torno de ⅙ da condutividade da madeira (KLH Presentation), 

https://www.slideshare.net/jeffranson/stadthaus-murray-grove-case-study-presentation
https://www.slideshare.net/jeffranson/stadthaus-murray-grove-case-study-presentation
https://www.slideshare.net/jeffranson/stadthaus-murray-grove-case-study-presentation
https://www.slideshare.net/jeffranson/stadthaus-murray-grove-case-study-presentation
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dificulta o aquecimento das camadas mais internas que retém quase integralmente suas 

propriedades estruturais. Quanto maior essa camada de carbono maior o seu efeito isolante 

(AMERICAN WOOD COUNCIL, 2020). 

Na revisão da NBR 7190, segundo a ABNT (2010, p. 50), o fenômeno (Figura 14) é 

descrito no Capítulo 10 como:  

 

A alma da seção se mantém fria a apenas uma pequena distância da zona 

queimada, conservando grande parte das propriedades físicas da madeira. 

Essas características colaboram favoravelmente para a capacidade resistente, 

mesmo após ter sido exposta a elevadas temperaturas. (ABNT, 2010, p. 

50). 

 

 

 

 

Figura 14 - Ilustração Seção de CLT após incêndio. 

 
Fonte: Greenspec (2020). 

 

A velocidade em que esse processo de carbonização ocorre é tão consistentemente 

previsível e uniforme, que o superdimensionamento de componentes estruturais, de acordo 

com essa taxa de carbonização, nominalmente considerada 4 cm/hora já é aceita como um 

método de proteção contra incêndio por vários códigos de construção pelo mundo, mais 

notavelmente pela NDS (National Design Standards, USA), Eurocode, AS (Australian 

Standards), British Standards (BS) e International Building Code (IBC) 

A recuperação de estruturas de madeiras danificadas por incêndios pode ser realizada 

através de métodos convencionais, sendo necessário avaliar a extensão e a gravidade do dano 

à estrutura e reforçá-la de acordo, seja com aço, fibra de carbono ou qualquer outro método 

disponível na região (Figura 15). 

 

Figura 15a - Reforço estrutural em fibra de carbono.       Figura 15b - Reforço estrutural em barras de aço 
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Fonte: INTEC, 2016 

 

Camadas danificadas dos painéis também podem ser substituídas através da fixação 

mecânica ou por adesivos. Este método, no entanto, apesar de restaurar o TRRF da estrutura, 

não restaura a resistência estrutural da mesma (Figura 16). 

 

Figura 16 - Demonstração. 

 

Fonte: Smartlam (2018).  

 

 

2.1.6 Método alternativo ou complementar: encapsulamento 

 

O encapsulamento (Figuras 17a e 17b) consiste em completar o Tempo Requerido de 

Resistência ao Fogo de cada componente através da adição de placas de Drywall tipo RF. 

Cada placa de 16mm adiciona 30 minutos ao TRRF do componente (HASBURGH, 2016). 

 

Figura 17a - Antes e depois do encapsulamento edifício       Figura 17b - Depois do encapsulamento. 

                     TallBrockCommons. 
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Fonte: Brock Commons construction overview, 2 

 

Em relação ao preço, o método de encapsulamento aumentou consistentemente entre 

2% a 3% o custo final da obra, incluindo mão de obra de acordo com estimativas feitas para a 

região de British Columbia no Canadá e publicadas no livro The Case For Tall Wood 

Buildings, de autoria de Michael Green. Comissionado pelo CWC em favor da Wood 

Enterprise Coalition e preparado pelos escritórios Michael Green Architecture e Equilibrium 

Consulting. 

 

2.2 PARTICULARIDADES DA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO 

 

2.2.1 Fina camada de concreto: solução simples para múltiplos propósitos 

 

No Edifício Tall Brock Commons, a execução de uma camada de concreto de 

aproximadamente 4cm de espessura por cima das lajes de MLCC (Figuras 18a e 18b) foi 

utilizada para: 

▪ proteger os painéis da umidade, tanto durante a construção quanto durante o uso da 

edificação;  

▪ tornar a superfície dos pisos incombustível, reduzindo a intensidade de possíveis 

incêndios; 

▪ aumentar a performance acústica das lajes de madeira que, isoladas, tem 

performance insatisfatória.  

Com isso, comprovou uma solução simples e versátil para lidar com múltiplos 

desafios simultaneamente. 

 

Figura 18a e 18b - Cobertura de concreto nos painéis. 
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Fonte: https://seagatestructures.com/wp-content/uploads/2017/04/brock_commons_-_construction_overview.pdf 

 

2.2.2 Monitoramento do encurtamento da madeira  

 

Em edificações de madeira, o assentamento da estrutura leva ao encurtamento das 

colunas no eixo vertical. Este encurtamento deve ser levado em consideração no design da 

estrutura. No Edifício Brock Commons, a deformação máxima esperada na cobertura do 19º 

pavimento, após considerar todos os fatores, era de 4,5 cm. Para compensar estas deformações 

já esperadas, foram adicionadas placas metálicas de 1,6 cm de espessura sobre as conexões 

metálicas das colunas em três níveis estratégicos, onde o encurtamento era mais provável 

(PAUL; JACKSON, 2018). 

Para monitorar o possível encurtamento da estrutura ao longo do tempo foram 

posicionados na coluna de cada pavimento, um fio tensionado (String Gauge) com o 

comprimento definido para a coluna em projeto; em quatro colunas nos pavimentos dois ao 

seis, onde o risco de encurtamento é maior devido às cargas superiores (Performance 

analysis). 

 

2.3 CENÁRIO BRASILEIRO: NORMAS 

 

As construções de edificações de madeira no Brasil são definidas por quatro normas: 

▪ ABNT NBR 7190:1997 - Projetos em Estruturas de Madeira; 

▪ ABNT NBR 15575-1. Edificações Habitacionais - Desempenho. Parte 1: 

Requisitos Gerais; 

▪ ABNT NBR 15575-2. Edificações Habitacionais - Desempenho. Parte 2: 

Requisitos para os sistemas estruturais; 

▪ ABNT NBR 14432:2001 - Exigências de Resistência ao Fogo de Elementos 

Construtivos de Edificações. 
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2.3.1 Normas não restritivas em relação ao material 

 

A NBR 14432:2001 define exigências de resistência ao fogo de elementos 

construtivos em horas, mas não restringe os materiais que estas estruturas devem utilizar.  

As normas de desempenho também definem qual deve ser a performance final a ser 

obtida pelas edificações, sem discriminar os materiais ou métodos que devem ser utilizados.  

Estes fatores permitem que projetos de estruturas altas em madeira possam ser 

realizados hoje já de acordo com a norma vigente. Um cenário mais favorável do que o 

enfrentado na construção do Edifício Tall Brock Commons em Vancouver, onde a versão 

vigente (2012) do Código de Obras da Colúmbia Britânica proíbe explicitamente a construção 

de edificações com mais de seis (6) pavimentos, 18m de altura ou 1.200 m2 de área, utilizando 

materiais estruturais combustíveis em seu artigo 3.2.2.47, em que a própria execução do 

empreendimento dependeu de um rigoroso processo de desenvolvimento de uma 

Regulamentação Exclusiva ao Projeto.  

 

2.3.2 Revisão da Norma 7190 já se baseia em informações atualizadas 

 

A revisão da NBR 7190 de 2011 introduz o Capítulo 10 abordando o comportamento 

de estruturas de madeira em situação de incêndio, assim como outras normas, como a ABNT 

NBR 15200:2004 e a ABNT NBR 14323:2013, que abordam o comportamento de estruturas 

de concreto e aço em situação de incêndio, respectivamente.  

Nessa parte, é introduzido um método de cálculo para o super dimensionamento de 

estruturas de madeira para considerar a camada de carbono para a obtenção do TRRF, a 

alternativa mais efetiva para garantir a resistência a incêndio de estruturas de madeira (Figuras 

19a e 19b). 

Além do método detalhado na revisão da norma, a mesma também permite, que 

alternativamente, possam ser “empregados métodos avançados de análise termo estrutural 

com base no Eurocode 5, parte 1.2, desde que adaptados às exigências de segurança estrutural 

desta norma ou, ainda, resultados de ensaios realizados em laboratório nacional ou laboratório 

estrangeiro, de acordo com a ABNT NBR 5628:2001 ou de acordo com norma ou 

especificação estrangeira. 

https://www.naturallywood.com/wp-content/uploads/2020/08/brock-commons-design-preconstruction-overview_case-study_naturallywood.pdf
https://www.naturallywood.com/wp-content/uploads/2020/08/brock-commons-design-preconstruction-overview_case-study_naturallywood.pdf
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Foi adicionado o Capítulo 11 que aborda a durabilidade das madeiras engenheiradas 

preenchendo duas importantes lacunas na regulamentação e na normalização de estruturas de 

madeira.  

 

 

Figura 19a - Esquema para cálculo de perda de massa da madeira em função da combustão. 

 

   

 

 

 

 

Figura 19b - Arranjo da fixação dos revestimentos de sacrifício. 

 

 

Fonte: Associação Brasileira de Norma Técnicas (2011). 

 

2.4 CENÁRIO BRASILEIRO: INDÚSTRIA 

 

A construção com madeira laminada colada no Brasil ainda é um nicho muito 

pequeno, povoado por poucas empresas como Calil Madeiras, CG Crosslam, Rewood, Ita 

Construtora (Figuras 20a, 20b e 20c) e focado principalmente em construções residenciais de 

alto padrão, arcos e painéis ornamentais, galpões industriais e coberturas, entre outras 

pequenas estruturas. 

A maior parte do fornecimento de Madeira Laminada Colada no Brasil é feito por 

serrarias e carpintarias comuns, por meio de uma fabricação artesanal. 

http://madeiralaminadacolada.com/pinus-brasil.php
http://crosslam.com.br/home/
https://rewood.com.br/
http://www.itaconstrutora.com.br/
http://www.itaconstrutora.com.br/
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Esse nível relativamente baixo de industrialização faz com que o custo de construções 

em madeira de massa no Brasil ainda seja em torno de 20% maior do que de estruturas 

convencionais. 

 

Figuras 20a, 20b, 20c, 20d - Produção de vigas de madeira laminada colada utilizando equipamentos 

convencionais. 

 

Fonte: CROSSLAM BRASIL, 2014 

 

Dentre os fornecedores brasileiros, a CG Crosslam, baseada em Suzano - SP é capaz 

de produzir os maiores painéis, utilizando uma prensa a vácuo operada manualmente e capaz 

de fornecer painéis com até 3m de largura e 12m de comprimento, usinados com um pórtico 

CNC, podendo assim ser entregues com todas as aberturas já executadas com alta precisão 

(Figuras 22). 

 

Figura 21a e 21b - Interior da fábrica CG Crosslam em Suzano, São Paulo. 

 

Fonte: CG Crosslam (2016)  
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Figura 22 – Pórtico CNC CG Crosslam. 

   

Fonte: CG Crosslam (2016) 

 

Figura 23a e 23b – Componentes de madeira laminada colada. 

      

Fonte: CG Crosslam (2016) 

 

2.4.1 Futuro da indústria: entrada de grandes empresas 

 

A Amata Brasil (Figura 22), empresa Paranaense de gestão de recursos florestais, em 

parceria comercial com a Fornecedora de Madeira Engenheirada Austríaca KLH, divulgou 

planos para inaugurar em 2022, na região sul do país, uma fábrica com 15.000m2 de área 

destinada à produção, capaz de fornecer 60.000m3 de madeira laminada colada e madeira 

laminada colada cruzada a partir de Pinus (AMATA BRASIL, 2020). 

 

Figura 24a e 24b - Imagens Fábrica Amata. 
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Fonte: Amata Brasil (2020). 

A Amata Brasil também divulgou dois projetos de edifícios com mais de 10 

pavimentos para serem executados com madeira como principal material estrutural. 

O edifício Amata Brasil (Figuras 25a, 25b e 25c), de uso misto residencial e 

comercial, projetado pelo escritório franco-brasileiro Tripty que com 13 pavimentos e uma 

área total de 5.500m2, é situado na Vila Madalena em São Paulo e o Edifício Goiânia, apenas 

comercial, projetado pelo Estúdio Gustavo Utrabo, com 14 pavimentos e área total de 

12.000m², 613m3 de madeira engenheirada e núcleo de concreto, situa-se  em Goiânia - GO. 

 

 Figura 25a e 25b - Edifício Amata Basil.                           Figura 25c - Edifício em Goiânia. 

   
Fonte: Amata Brasil (2020). 

 

2.5 CENÁRIO FINANCEIRO 

 

Entraves que historicamente seguraram a produtividade da indústria da construção 

civil brasileira, como a baixa oferta de crédito, estão diminuindo. Atualmente, os bancos estão 

oferecendo mais crédito e incentivando a produtividade para poderem utilizar o imóvel pronto 

como garantia de pagamento. Segundo Frederico Altana, diretor-presidente da construtora 

Altana em entrevista para o Jornal Estadão (ESTADÃO, 2019), a possibilidade de fazer ativos 

imobiliários para renda foi viabilizada por causa dos juros mais baixos e isso, associado à 

tecnologia de construir de forma industrial e rápida, tornou possível a geração de retorno que  

acelerasse mais do capital. 

Os investidores desejam construir os seus empreendimentos o mais rápido possível e, 

assim, querem receber o retorno do seu investimento pela operação, como renda de aluguel ou 

apreciação imobiliária. Fatores que expandem a velocidade dos negócios na engenharia civil. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Estruturas de madeira engenheirada contribuem ativamente para a redução da 

quantidade de gases GHC na atmosfera e quanto maior o volume de estruturas de madeira 

executadas, maior o impacto desta captura, abrindo as portas para o uso de diversos incentivos 

dados dentro e fora do país para tecnologias verdes e sustentáveis.  

Estas estruturas também apresentam ciclos de produção, que são até 30% mais curtos 

que estruturas de concreto. 

A execução é silenciosa e restrita às atividades simples com equipamentos já 

utilizados rotineiramente na construção tradicional, como guindastes e 

furadeiras/parafusadeiras. Além disso, pode ser ensinada rapidamente para uma mão de obra 

não especializada, como a encontrada abundantemente no Brasil.  

A diferença de preço entre estruturas de madeira e de concreto e alvenaria no Sul e 

Sudeste do país tende a reduzir significativamente quando a produção destes componentes for 

realizada em escala, o que pode estar acontecendo já em 2022, com a construção da fábrica da 

Amata Brasil em parceria com tecnologia e suporte da fornecedora austríaca KLH. 

Este trabalho não foi realizado apenas para produzir conhecimento sobre o uso de 

madeiras engenheiradas, pois observou-se que a tecnologia pode se tornar, em breve, uma 

alternativa viável para aumentar a produtividade da construção civil brasileira e 

simultaneamente torná-la mais sustentável. No entanto, isto dependerá também do incentivo 

ao estudo e ao desenvolvimento de projetos que utilizem esse tipo de material, no sentido de 

articular pesquisas já realizadas de forma a produzir algo novo, sob o enfoque da adoção de 

novas formas de construção.  
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