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RESUMO 

 

Este artigo terá a madeira como objeto de estudo. O uso do material é vasto 

e por sua facilidade de manuseio abre inúmeras possibilidades sendo usada em 

vários segmentos da construção sejam temporários ou definitivos. Porém, mesmo 

com tantos benefícios proporcionados, seu uso ainda é subestimado.  Esta 

abordagem pretende de maneira objetiva analisar suas vantagens e desvantagens 

em relação ao emprego sustentável destas construções, perpassando os métodos 

mais utilizados buscando compreender seus possíveis empregos na construção civil. 

 

Palavras-chave: Construção, Emprego, Sustentável, Madeira. 

 
ABSTRACT 

 

This article will have wood as an object of study. The use of the material is 

vast and because of its ease of handling it opens countless possibilities being used in 

various segments of construction, whether temporary or permanent. However, even 

with so many benefits provided by wood, its use is still underestimated. This 

approach aims to objectively analyze their advantages and disadvantages in relation 
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to the sustainable use of these constructions, passing through the most used 

methods seeking to understand their possible uses in civil construction. 

 

Keywords: Construction, Employment, Sustainable, Wood. 

 

1 – INTRODUÇÃO  

Desde os tempos antigos, onde a indústria siderúrgica era inexistente, o ser 

humano sempre contou com um recurso natural importante: a madeira. Na 

antiguidade, desempenhava papel fundamental, sendo utilizada como lenha para 

fogueira, de maneira decorativa e funcional (como as mesas e cadeiras), na 

construção das casas, sarcófagos, entre outras utilidades. Com a revolução 

industrial, o cenário mudou e seu uso ficou relegado a segundo plano, sendo 

substituído pelo aço e concreto, que proporcionou diversas melhorias na construção, 

desde liberdade criativa até maior resistência, porém, apresentou problemas se 

tratando de questões ambientais. (SILVA, 2007; TORGAL; JALALI, 2007) 

A partir disso, estudos estão impulsionando o debate sobre o uso de novas 

maneiras de construir de forma eficiente e sustentável, e uma delas é o uso da 

madeira como método construtivo. Os avanços tecnológicos possibilitaram novos 

tipos de utilização, e, embora ainda haja prejulgamento quanto ao seu uso, cada vez 

mais se tem provas de que se trata de um material resistente, seguro e sustentável 

(SHIGUE, 2018). Desta forma, este artigo possui o objetivo de apresentar diversas 

formas de usufruir da madeira, com sistemas construtivos que já estão no mercado a 

mais tempo e com os métodos que vem ganhando espaço no ramo. 

 

2 – A MADEIRA COMO MATERIAL SUSTENTÁVEL  

  O uso do aço e do concreto nas edificações é quase uma tradição, 

principalmente no Brasil, o que é compreensível, pois possui muitas vantagens, 

tornando seu uso ainda mais atrativo, mas, em termos de sustentabilidade, a 

produção desses materiais deixa a desejar, visto que, dados de pesquisas 

realizadas para medir o impacto da construção civil no meio ambiente informam que 

o setor, em países desenvolvidos, é responsável por aproximadamente 40% do 
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consumo de materiais (sendo 75% naturais, e a maioria deles, não renováveis), 30% 

dos recursos energéticos (SILVA, 2007; TORGAL; JALALI, 2007), e 32% da emissão 

de gases do efeito estufa (BROWN, 2009). 

A madeira, por ser um recurso natural, possui a possibilidade de 

regeneração, tornando-se inesgotável, desde que se tenham políticas e controle 

para evitar a devastação (SERAPHIN, 1996), sendo assim, é um material de grande 

valia pela busca de construções sustentáveis. 

 

2.1 – USO DA MADEIRA NO BRASIL 

Em muitos países as edificações residenciais saem do tradicional concreto 

armado. Os países que têm a maior percentagem na utilização de madeira em 

edifícios unifamiliares e multifamiliares são os Estados Unidos, Canadá, Escócia e 

os países Nórdicos (Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, entre outros). O Brasil, 

com sua grande extensão territorial e potencial para a utilização do material, não 

aproveita desse recurso de maneira expressiva, e se limita mais às fabricações de 

móveis, carvoarias e na construção civil na parte de esquadrias e telhados sendo 

utilizada de forma pouco nobre. (AFLALO, 2021) 

Muitas pessoas associam as construções em madeira como de baixa 

qualidade e durabilidade devido à falta de conhecimento sobre o material. Outro 

argumento muito comum contra seu uso é de que isso aumentaria o desmatamento, 

todavia, a WWF Brasil (Fundo Mundial da Natureza), que é uma instituição de 

conservação global, afirma que há equívoco nessa afirmação, visto que, o 

desmatamento das florestas brasileiras se dá pela expansão da agricultura e 

pecuária, e o uso da madeira, desde que de maneira racional, pode ajudar no 

equilíbrio ecológico. A Finlândia é um exemplo disso, pois mesmo com 8% do 

mercado mundial de madeiras, possui 80% de suas florestas originais preservadas. 

(CASTILHO, 2017) 

 

 

2.2 – PRINCIPAIS TIPOS DE MADEIRA MAIS UTILIZADAS NO BRASIL 
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Embora a madeira não possua papel principal nas construções, ainda se 

pode citar alguns usos e tipos importantes desse material no Brasil. Para exteriores 

utiliza-se: ipê, peroba, itaúba, teca e garapeira, que são mais densas e garantem 

maior resistência mecânica e durabilidade. Para interiores, são utilizadas madeiras 

consideradas esteticamente bonitas, mas que também devem garantir segurança e 

durabilidade, sendo as principais o cedro, pinho, carvalho, cerejeira, entre outras.  

Nos telhados, podem ser utilizadas a Garapeira e o Cambará, além da 

itaúba e da peroba, que são mais resistentes à chuva. Para assoalhos e pisos é 

necessária a utilização de madeiras que resistem à grande fluxo de pessoas, como a 

peroba-rosa, angico-preto, aroeira, macaúba, pau-amarelo, pau-darco e o ipê, que 

também resiste ao ataque de cupins. No caso das portas e janelas, os materiais que 

serão utilizados na sua fabricação devem atender requisitos de estética, durabilidade 

e receber atenção especial, pois podem ficar expostas a adversidades, 

principalmente climáticas. (FÓRUM DA CONSTRUÇÃO, 2020)  

Para a estrutura da construção, como vigas, caibros, tábuas, os tipos mais 

utilizados são: peroba-rosa, rosadinho, itaúba, angico-preto, eucalipto, taipa, pinho 

do paraná, cedrinho e jacareúba. (FÓRUM DA CONSTRUÇÃO, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Tipos de madeira e seus usos 
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Fonte: Elaboração própria, 2021 

 

Tabela 2: Dimensões comerciais de madeira serrada 

 
Espécies 

Tipos e Seções (cm) 

Pranchões Tábuas Vigas Caibros Sarrafos Ripas 

Pinho do 
Paraná 

 2,5x15 
2,5x22,5 
2,5x30,0 

 5x5 
7,5x7,5 

8x8 

2,5x5,0 
2,5x10,0 
2,5x15,0 

1x3 
1x7 
1x10 
1x14 

Peroba 
Rosa 

5x20 
5x25 
5x30 

2,6x16,0 
2,6x23,0 
1,3x31,0 
2,0x10,0 

6x12 
25x12 
6x16 
3x16 

5x6 
6x8 

10x10 

3x12 
3x16 

1x5 
1,5x5 
1,2x5 

Madeiras 
de Lei 

7,5x11,2 
7,5x15,0 
7,5x23,0 
7,5x30,0 
5x22,8 
5x30,0 

2,5x7,5 
2,5x10,0 
2,5x15,0 
2,5x23,0 
2,5x30,0 
2,5x20,0 

3x16 
5x6 
6x12 
6x16 
6x20 

   

Fonte: (Estruturas de Madeira, 1996) 
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A partir disso nota-se que o país possui muitas variedades e opções de 

emprego do material, mesmo que esteja sendo pouco utilizada como sistema 

construtivo, a madeira não deixa de estar presente nas edificações brasileiras. 

 

3 – USO DA MADEIRA: VANTAGENS E DESVANTAGENS 

A madeira pode exercer diferentes funções na construção, seja de maneira 

temporária (escoramentos, fôrmas, andaimes, esquadrias) ou definitiva (vigas, 

caibros, terças, pilares, mobiliário, fundações), é presente em forros, pisos, brises e 

em métodos construtivos. Uma de suas grandes vantagens é a qualidade 

termoacústica que proporciona a economia de energia principalmente com 

aparelhos climatizadores de ambiente como o ar-condicionado. 

Além de todas essas vantagens, o tratamento ⎻ feito sob vácuo pressão em 

autoclave com CCB (Borato de cobre cromatado) e CCA (Arseniato de cobre 

cromatado) ⎻ e a fabricação de peças de madeira consome menos energia que 

outros materiais como o cimento, por exemplo, produzem menos resíduos sólidos 

diminuindo o tempo no canteiro de obras, captura e retém o carbono, quando 

extraída da maneira correta possui impacto ambiental menor que outros materiais e 

é renovável. (CASTILHO, 2017) 

A estrutura de madeira tem alta resistência a esforços de tração e 

compressão, sua massa volumétrica e mecânica é baixa e sua resistência é 

elevada. Tratada corretamente, para evitar o apodrecimento e contaminação por 

microrganismos, pode durar muitos anos, por isso é muito comum encontrar peças 

de móveis antigos, embarcações, sarcófagos, instrumentos musicais, entre outros, 

feitos de madeira e em perfeito estado mesmo depois de anos. (CASTILHO, 2017) 

No quesito de segurança, ao contrário do que se pensa, ela possui 

resistência maior ao choque e à deformidade pelo fogo, o que a diferencia de alguns 

materiais que perdem sua função quando são expostos a altas temperaturas. 

Contudo, se critérios de qualidade, certificação e tratamento não forem seguidos à 

risca também pode apresentar desvantagens. (CASTILHO, 2017) 

Um problema comum é o fato de que o produto pode ser altamente 

inflamável, por isso a importância do tratamento, já que existem produtos que 
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retardam o efeito do fogo na madeira, no entanto, se ignorados esses 

procedimentos, pode sim causar incêndios, sofrer variabilidade com as condições 

ambientais, dilatação com a umidade e ficar vulnerável a cupins e outros insetos. 

(CASTILHO, 2017) 

Outra desvantagem comum são os defeitos nas peças de madeira, que 

interferem na sua qualidade, sendo alguns deles: nós (interrupção e desvio das 

fibras, diminuindo a resistência da peça), fendas (1.de superfície ou 2. cerne), 

abaulamento, arqueamento e empenamento. (SERAPHIN, 1996) 

 

Figura 1: Nós e fendas na madeira 

 

Fonte: (Estruturas de Madeira, 1996) 

 

Figura 2: Abaulamento, Arqueamento e Empenamento 

 

Fonte: (Estruturas de Madeira, 1996) 

 

Embora existam algumas desvantagens no uso do material há possibilidades 

e meios para serem minimizadas e superadas e a quantidade de vantagens se torna 

superior aos problemas que a madeira pode apresentar. 

 

4 – SISTEMAS CONSTRUTIVOS  

Se tratando de sistemas construtivos há uma enorme abrangência quanto à 

construção em madeira, principalmente com o avanço tecnológico que esta área da 

construção civil percorreu nos últimos anos. Com o advento das plataformas 

BIM (Building Information Modeling) impulsionadas pelo apelo à sustentabilidade e o 

controle total do processo construtivo, a madeira deixou de ser apenas uma opção 
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de construção rústica de pequena escala e passou a atender os mais altos padrões 

de qualidade exigidos pelos mais complexos modelos e edificações. Destacam-se as 

seguintes opções construtivas e seus exemplos: 

 

4.1 EDIFICAÇÕES PRÉ-FABRICADAS EM PERFIS DE MADEIRA MACIÇA. 

O termo pré-fabricado se refere a tudo aquilo que é preparado de forma 

prévia em uma fábrica sendo as paredes e pilares com cortes e marcações definidos 

e assim é enviado ao canteiro de obras pronto para ser montado, obedecendo 

numeração e encaixes, reservando fundação e áreas molhadas para soluções em 

alvenaria e sendo usada predominantemente em uso residencial. 

 
Figura 3: Casa de Madeira pré-fabricada 

 

Fonte: Brasil Casas de Madeira Maciça, 2021 

 

4.2. EDIFICAÇÃO EM WOOD FRAME: 

O método surgiu nos Estados Unidos, no século XIX, sendo hoje aplicado 

com mais frequência no Canadá, Europa e alguns países da América do Sul como 

Venezuela e Chile. Utiliza-se de madeira de reflorestamento, sendo necessário que 

essas estejam secas e livres de imperfeições, tendo o Pinus e Eucalipto como 

principais. 

O Sistema é composto por painéis pré-moldados de madeira, e segue a 

ordem: Estrutura de madeira, Isolante térmico e acústico, Placa OSB, Membrana 

Hidrófuga, Placa de gesso (do lado interno), placa cimentícia (do lado externo), e por 

fim o acabamento. Abrange diversas tipologias, porém limitada a 5 pavimentos. 

Muito utilizada em obras residenciais, templos e comércios de pequeno porte. 
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 Figura 4: Sistema construtivo wood frame 

 
Fonte: Iben engenharia (2018) e alcance engenharia jr (2020) 

 

4.3. MADEIRA LAMINADA CRUZADA (CLT)  

Tecnologia inovadora começou a ser fabricada na Áustria no início da 

década de 1990 com intuito de reutilizar madeiras de menor valor. É um produto pré-

fabricado que consiste na união de tábuas em camadas perpendiculares permitindo 

a fabricação de placas ou superfícies para paredes, pisos ou telhados, sendo 

previstas todas as aberturas de portas, janelas e dutos. Quando os painéis estão 

prontos são transportados para o canteiro de obras, sendo necessário um guindaste 

para montá-los além da equipe de construção. Com isso essa opção exige um 

controle extremo de todas as etapas de projeto e execução. Pois o que se projeta é 

o que a fábrica produz, com precisão milimétrica. 

Podem também ser projetadas e produzidas em curvas dando liberdade 

projetual à sua aplicação. Submetidos a rigorosos padrões de qualidade a nova peça 

produzida é mais estável, confiável e dispensa acabamento. Com resultados 

promissores quanto à resistência em comparação ao aço, levando em consideração 

a densidade do material, manuseio e leveza; torna-se uma opção de grande 

adaptabilidade em qualquer aplicação, seja ela residencial (horizontal ou vertical), 

industrial, institucional e comercial. Para se ter uma ideia da qualidade da CLT, na 

Europa, concorre de igual para igual com o concreto armado, visto que ambos 

fornecem a mesma resistência estrutural. (DIAS, 2018) 

 

 Figura 5: Construção em CLT 

https://www.archdaily.com.br/br/tag/madeira
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Fonte: Carpinteria (2018) e Archdaily (2019) 

 

4.4. SISTEMA CONSTRUTIVO LOG HOME  

Sistema composto de paredes sendo formadas por toras sobrepostas na 

horizontal, o Log home sintetiza as funções estruturais e de vedação; encaixadas 

umas sobre as outras formando um maciço autoportante se mostrou uma alternativa 

relevante para composição de edificações de alta durabilidade e resistência.  

Advindo dos países nórdicos há quase um milênio, este método perdura até 

a atualidade. Ao longo do tempo sofreu alterações que contribuíram para que a 

eficiência das construções fosse garantida, evoluindo até atingir os padrões das log 

homes contemporâneas (COSTA, 2018) 

 

Figura 6: Log home construída com toras circulares e retangulares 

 

Fonte: Re-Flat (2017) e Wako Wooden Houses (2012) 

 

No século XVIII, as log homes receberam visibilidade no Canadá e nos 

Estados Unidos, os quais posteriormente estariam entre os países com maior 
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número de residências executados nesse sistema. O sistema construtivo com toras 

de madeira foi trazido para o Brasil pelos imigrantes europeus, principalmente os 

poloneses, que chegaram aos estados do Sul do País no século XIX, sendo que 

Curitiba foi a capital que mais recebeu imigrantes dessa nacionalidade (LAROCA, 

2001). 

Existem vários métodos para edificação das paredes em log home; na tabela 

3 são demonstrados quatro exemplos de toras trabalhadas com entalhes de 

encaixes específicos mais usados neste processo. Próximo passo após escolher o 

perfil de encaixe que será utilizado, é necessário definir como serão feitas as 

ligações entre as toras. Assim como os modelos de perfis, as maneiras de realizar o 

encaixe entre as toras são inúmeras, as técnicas mais comumente utilizadas são 

apresentadas na tabela 4. 

 

Tabela 3 e Tabela 4 

 
Fonte: Cabin Life (2017) 

 

O sistema log home é, dentre os métodos de construção que existem na 

atualidade, o mais antigo. O aprimoramento das técnicas empregadas na execução 

das obras contribuiu para o desenvolvimento desse tipo de edificação, onde com o 

passar dos anos transformou-se de residências simples, com layout retangular e 
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pouco trabalho de preparação da madeira, em construções das mais variadas 

formas e tamanhos. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há diversas maneiras e métodos de utilização da madeira e seu uso na 

construção civil está em desenvolvimento no Brasil. A partir das análises, tanto a 

CLT quanto o wood frame podem ser, a princípio, aceitos com maior facilidade no 

país considerando o prejulgamento associado à sua utilização, visto que, não 

possuem o caráter de rusticidade tão predominante como o Log Home, não 

deixando a madeira tão aparente. O Paraná é um exemplo disso, uma vez que, o 

wood frame vem ganhando espaço significativo no estado. (SHIGUE, 2018) 

O aperfeiçoamento dos processos de tratamento e as novas tecnologias, 

anularam os principais pontos negativos da madeira, principalmente se tratando de 

seu estado natural, no entanto, ainda há um longo caminho de pesquisas a 

percorrer, pois demanda de todo cuidado com mão-de-obra e investimentos 

(SHIGUE, 2018). 

Os principais obstáculos que limitam a difusão dos métodos que utilizam da 

madeira como material construtivo no Brasil estão associados a falta de 

conhecimento sobre o desenvolvimento tecnológico de produtos e soluções, falta de 

mão-de obra-qualificada e o receio de que os custos sejam maiores com a utilização 

da madeira (SHIGUE, 2018). Todavia, mesmo com os entraves que dificultam o 

processo, os benefícios proporcionados pelo uso do material se sobressaem sobre 

os problemas, e mesmo que não seja de imediato, a madeira pode vir a assumir 

novamente o papel principal dentro da construção civil brasileira. 
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