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RESUMO 

Os sistemas construtivos sustentáveis surgiram no momento em que a sociedade começou a cobrar 

dos setores produtivos práticas e ações com vistas à minimização dos impactos ao meio ambiente, 

inovando com o surgimento de materiais ecologicamente corretos e eficientes para a economia dos 

recursos como água, energia, redução da emissão de gases de efeito estufa, tanto na produção da 

matéria-prima quanto na operação das edificações, melhoria da qualidade do ar no ambiente interno 

e o conforto para os usuários. O Wood Frame para casas consiste num sistema construtivo 

industrializado, durável, estruturado em perfis de madeira reflorestada tratada, formando painéis de 

pisos, paredes e telhado que são combinados e/ou revestidos com outros materiais, com a finalidade 

de aumentar os confortos térmico e acústico, além de proteger a edificação das intempéries e 

também contra o fogo. O escopo principal deste trabalho é conscientizar o consumidor que esta 

tecnologia é segura e com custo reduzido. 
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ABSTRACT 

The sustainable construction systems arose at a time when society began to charge productive 

sectors and actions with a view to minimizing impacts to the environment, innovating with the 

emergence of ecologically correct and efficient materials for the economy of resources such as water, 

energy, reduction of greenhouse gas emissions, both in the production of the raw material and in the 

operation of the buildings, improving indoor air quality and comfort for users. The Wood Frame for 

Houses consists of an industrialized, durable construction system, structured in treated reforested 

wood profiles, forming floor, wall and roof panels that are combined and / or coated with other 

materials, in order to increase thermal and acoustic comfort , besides protecting the building from the 

elements and also against the fire. The main scope of this work is to make the consumer aware that 

this technology is safe and low cost. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a construção civil representa 7% do Produto Interno Bruto (PIB) e 

desempenha um papel importante no crescimento nacional do país, pois para que o 

país cresça há a necessidade do desenvolvimento de edifícios. (GOMES, MARTINS, 

2014). 

Uma construção Sustentável deve economizar agua, aproveitar melhor a luz do dia e 

utilizar materiais ecológicos nas obras, nota-se posturas conscientes em diversos 

ramos de atividades, pois questões ambientais gradativamente vêm ocupando 

espaços no mundo (GOMES, MARTINS, 2014). 

Embora o uso da madeira seja limitado, atualmente esta forma de construção 

sustentável esta sendo mais visada pelos consumidos, pois são construções 

atrativas tanto em aparência como no custo de aquisição. O desmatamento ilegal e 

a comercialização desta madeira não certificada ainda ocorrem porem em menor 

escala, muitos os países estabeleceram normas para comercializar madeiras 

legalizadas que geralmente são frutos do reflorestamento. As casas de madeira são 

resistentes embora poucos consumidores pensem ao contrario (ECKER, MARTINS, 

2014). 

A tecnologia embora seja pouco visada no Brasil, o Wood Frame possui em seu 

método construtivo a utilização de materiais ecológicos, o significado desta 

tecnologia é estrutura de madeira. Há muitos anos o Brasil já utiliza a estrutura de 

madeira geralmente na confecção das sustentações dos telhados. O Wood Frame 

oferece resistência e qualidade de vida para seus usuários. (ECKER, MARTINS, 

2014). 

Sendo este método sustentável de construção formado por painéis de madeira, o 

presente trabalho visa verificar como ocorre a construção Wood Frame e analisar 

sua viabilidade no mercado; o escopo principal é conscientizar o consumidor que 

esta tecnologia é segura e com custo reduzido. 
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2. MATERIAL E MÉTODO 

Em relação aos fins e objetivos a presente pesquisa se caracterizará como 

exploratória. As técnicas de pesquisas empregadas na elaboração do estudo serão 

a pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. 

A técnica, denominada bibliográfica embasará, maiormente, a parte destinada a 

revisão literária, visto que, nesta fase observam-se os conhecimentos específicos de 

cada área. Gil (2010, p. 29) apud Dalpaz e Trentin (2013, p. 22), “a pesquisa 

bibliográfica fundamenta-se em material elaborado por autores com o propósito 

específico de ser lido por públicos específicos”, os materiais utilizados serão artigos 

científicos retirados de sites seguros como SIELO e UNSP, e será descartada 

línguas estrangeiras. 

A pesquisa se caracteriza como exploratória porque, segundo Gil (2008, p. 27) “as 

pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”, ou seja, serão 

investigados os autores e normas que poderão dar suporte para a pesquisa. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A construção sustentável é um sistema que promove intervenção sobre o meio 

ambiente sem esgotar os recursos naturais, preservando-os para as gerações 

futuras. Tendo em vista a forma que a construção civil é realizada busca-se 

atualmente a ética sustentável, desta forma previne menor dano para o meio 

ambiente e para a sociedade, além de ter um custo reduzido e o reaproveitamento 

de materiais que geralmente são descartados (GOMES, MARTINS, 2014). 

As questões ambientais tem ocupado gradativamente cada vez mais espaço nos 

problemas dos países, pois a quantidade de resíduos deixados pelas construções é 

aproximadamente cerca de 5 vezes maior que de produtos finalizados, torna-se este 

um problema de centro de discussões sobre a sustentabilidade (CARDOSO, 2015). 

O setor de construção civil é responsável por 75% da extração dos recursos naturais 

do planeta, principalmente água, minerais e madeira. O desperdício de materiais na 

obra é extremamente alto podendo chegar a 40%, as construções convencionais 

geram ainda em média 50% de recursos sólidos urbanos (GOMES, MARTINS, 

2014). 

No Brasil a participação dos edifícios no consumo de energia elétrica é superior a 

45% e este percentual vem crescendo constantemente, estima-se seja possível 
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reduzir em 30% o consumo de energia e água nas fases de uso e construção das 

obras (ECKER, MARTINS, 2014). 

Notam-se nas construções algumas ações de sustentabilidade como o uso de tintas 

sem solvente e materiais menos agressivos de forma geral, verifica-se também a 

redução de energia com a utilização de equipamentos para captar a energia solar 

(ECKER, MARTINS, 2014). 

Percebe-se uma postura consciente nas mais diversas etapas da construção civil, 

que além de serem financeiramente viáveis as empreiteiras estão se preocupando 

em redução de custos e consequentemente com a situação do planeta, o que 

transfere ao consumidor sua imagem responsável (CARDOSO, 2015). 

Existem diversos modelos de construção sustentável, modelos estes que utilizam 

eco materiais e soluções tecnológicas inteligentes que promovem a redução da 

poluição, o bom uso da água, energia e o conforto de seus usuários (ECKER, 

MARTINS, 2014). 

Uma obra sustentável leva em conta o processo na qual o projeto é concebido, 

quem vai usar os ambientes, quanto tempo terá de via útil e se depois deste tempo 

decorrido ela poderá servir para outros propósitos ou não.  Tudo o que se diz a 

respeito aos materiais empregados na obra deve levar em conta a necessidade, o 

desperdício, a energia gasta no processo até ser implantado na construção e depois 

se estes materiais podem ser reaproveitados (GOMES, MARTINS, 2014). 

O Brasil engloba uma série de panoramas climáticos diferentes, uma construção 

sustentável deve respeitar e aproveitar o clima na qual está inserido, a forma, as 

técnicas e os matérias podem e devem ser combinados da melhor maneira que 

convier (GOMES, MARTINS, 2014). 

Uma construção sustentável não tem “receita” pronta, possuem apenas diretrizes a 

serem levadas em consideração. 

A permeabilidade do solo deve ser um aspecto significante em um projeto 

sustentável, pois deve proporcionar espaços livres vegetados e permeáveis, o que 

faz com que os ambientes que circundam o edifício sejam mais frescos criando 
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assim microclimas que aproximam a vida natural do edifício e dão vazão a água que 

se acumula no chão deixando os espaços mais salubres (CARDOSO, 2015). 

Sendo assim a construção sustentável não é um modelo para solucionar problemas 

pontuais, ela é um novo conceito baseado na eco eficiência com o objetivo de 

apresentar soluções praticas, econômicas e com responsabilidade social e 

ambiental.  Para que a construção sustentável seja uma realidade é necessário 

que mudemos o pensamento de construção e utilização dos recursos naturais 

(CARDOSO, 2015). 

O uso da madeira nas construções brasileiras ainda é limitado, como reflexo da falta 

de informação, pois parte da população ainda considera a madeira como um 

material frágil, mas ao contrario do que se imagina, a madeira pode ser mais 

resistente que o aço e que o concreto em alguns critérios. De toda forma, a madeira 

esta sempre acima de nos, estruturando a grande maioria dos nossos telhados, 

sendo que para essa aplicação a madeira não encontra barreiras, devido a sua 

excelente resistência mecânica e de equilíbrio (ECKER, MARTINS, 2014). 

A aplicação da madeira em construções é muitas vezes associada ao 

desmatamento, este pensamento pode ser generalista, pois existem diversos 

produtos de madeira obtidos através do reflorestamento e do correto manuseio das 

florestas (CARDOSO, 2015). 

Embora tanto como 80% das madeiras tropicais são consumidas inteiramente pelas 

nações produtivas, o consumo de madeiras tropicais pelos EUA e outros países 

industrializados, desempenha um papel significativo no desmatamento. As melhores 

ações para reduzir os danos causados pela exploração da madeira ilegal, é impor 

regras rígidas, como certificar a madeira em relação a sua origem e se for colhida de 

forma sustentável (ECKER, MARTINS, 2014). 

Uma das mais conhecidas agencia de certificação é o Conselho de Administração 

Florestal (FSC), que é uma associação internacional sem fins lucrativos que 

confirma que a madeira e outros produtos florestais são provenientes da gestão 

sustentável das florestas de 57 países. O Estado de São Paulo (SP) criou o sistema 
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Cadmadeira (Cadastro de comerciantes de madeira de SP), administrado pela 

Secretaria do Meio Ambiente (ECKER, MARTINS, 2014). 

Em meio à paisagem verticalizada e cinzenta das grandes cidades, as construções 

de madeira se destacam diferente não só na arquitetura, mas também no preço. O 

custo de uma casa acabada de madeira chega a custar até 40% de uma obra de 

alvenaria, as casas de madeira são uma tradição na Europa e América do Norte. No 

Brasil as regiões Sul e Sudeste são as que possuem mais exemplares deste tipo de 

construção, além do preço convidativo a matéria prima chama a atenção 

(CARDOSO, 2015). 

Atualmente a madeira utilizada nas construções possuem origens de 

reflorestamento como a madeira de pinus e eucalipto que são espécies vindas de 

outros países e se adaptaram bem no Brasil. O processo construtivo da casa de 

madeira é bastante sustentável, porque, sua construção é a seco e o uso de água 

fica restrito apenas na parte estrutural que é feita de alvenaria, percebe-se também 

a sobra de poucos resíduos (GOMES, MARTINS, 2014). 

O processo construtivo deste tipo de casa segue regra de engenharia e arquitetura, 

normas e autorização do município em que se pretende instalar a residência, assim 

como a casa de alvenaria (CARDOSO, 2015). 

Se tratando em manipulação de madeira há métodos específicos ditados pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A norma brasileira 7190 da 

ABNT especifica sobre projetos, execução e controles de estrutura de madeira. Esta 

norma cita toda as diretrizes para fazer o ensaio de determinação das propriedades 

mecânicas e física do material e, além disso, o dimensionamento das peças, se vai 

ser compreensão, atração ou flexão (ECKER, MARTINS, 2014). 

Por ser um projeto de montagem a casa de madeira torna-se dependendo da 

situação um bem móvel ou imóvel, imóvel quando se faz registro mobiliário e adere 

a construção aquele terreno ou imóvel quando a casa pode ser removida para outro 

local (GOMES, MARTINS, 2014) 

Entre os temas mais comentados no mundo sobre arquitetura estão as chamadas 

construções verdes. O sistema em alvenaria oferece varias desvantagens como a 
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geração de resíduos, poluição, degradação do meio ambiente ate mesmo com a 

emissão de gases que afetam a camada de ozônio resultando no efeito estufa, tenho 

como principal “vilão” o CO2 (GOMES, MARTINS, 2014). 

O Wood Frame é um sistema de construção que possui como principal elemento 

construtivo a natureza, o Wood Frame é um sistema construtivo que utiliza perfis de 

madeira de reflorestamento como pinus que em conjunto com as placas OSB 

formam painéis estruturais. O OSB é um material estrutural que já é difundido no 

Brasil, são tiras de madeiras dispostas perpendicularmente entre três camadas 

prensadas com uma resina, formando painéis estruturais que juntamente com os 

perfis fazem o contraventamento da edificação (GOMES, MARTINS, 2014). 

A palavra Wood Framing é de origem inglesa e sua tradução significa estrutura de 

madeira, e a palavra Wood Frame significa moldura de madeira. O Wood Frame faz 

parte de um sistema chamado CEC que significa construção energitérmica 

sustentável, a energitérmica pilota o desempenho térmico que confere a edificação e 

pela economia de energia seja durante o processo construtivo ou após com a 

utilização do imóvel (ECKER, MARTINS, 2014). 

O Wood Frame é sustentável devido ao uso de materiais ecológicos como o USB 

que possui grande eficiência energética com ótimo desempenho térmico e acústico, 

sem desperdícios de materiais e menos de 1% de resíduos gerados, sem falar o 

baixo consumo de água e emissão de CO2 (ECKER, MARTINS, 2014). 

Este sistema é amplamente utilizado em países desenvolvidos como os Estados 

Unidos e Canada, nestes focais este sistema representa 90% do total de casas 

construídas. Com o passar dos tempos esta tecnologia começou a ser aplicada em 

grandes proporções na Europa, África do Sul, Japão, Nova Zelândia, Chile e no 

Brasil (GOMES, MARTINS, 2014). 

Esse método construtivo pode ser executado em qualquer estrutura de fundação, 

devido a leveza e estrutura que dispõe da distribuição de carga, sendo que as mais 

utilizadas são radie e sapata corrida, Ecker e Martins (p. 23, 2014) afirma que “a 

principal característica do steel frame é subdividir a estrutura em uma grande 
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quantidade de elementos estruturais, fazendo assim com que cada elemento resista 

a uma pequena parcela da carga total aplicada” 

As paredes do Wood Frame são formados por 7 camadas conforme figura abaixo. 

 

                 Figura: Corte da estrutura Wood Frame 
                  Autor: Ecoassist (2014) 
 

1. Drywall 

2. OSB 

3. Lã de vidro 

4. Perfil de Pinus 

5. Outra chapa OSB 

6. Manta de impermeabilização 

7. Placa cimenticia  

Ecker, Martins (2014) afirma que os perfis de pinus são protegidos contra cupins, 

umidade, fungos e bactérias, mas este tratamento químico não dispensa as 

manutenções periódicas, como ocorre numa casa de alvenaria. 
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Ecker e Martins alega que a utilização o OSB com o reforço do drywall confere a 

parede uma resistência necessária para afixar armário ou qualquer outra peça 

suspensa na parede. As instalações elétricas e hidráulicas apresentam a execução 

idêntica ao sistema convencional de alvenaria, porem com uma vantagem de não ter 

que quebrar nada na obra. As paredes funcionam como chapas divisíveis de fácil 

colocação e manutenção, veja a figura abaixo. 

Nos telhados são utilizado telhas de shingle composta por massa asfáltica, grânulos 

cerâmicos e fibra de vidro, isso faz com que fiquem leves, além da facilidade na 

montagem, como vantagens o autor Ecker, Martins (2014) cita a estanqueidade, 

durabilidade, são flexíveis e conferem uma aparência mais uniforme e uma estética 

superior a edificação (CARDOSO, 2015). 

As telhas shingle não necessitam de ângulo para sua colocação, podem ser 

utilizadas inclusive como curiteiras.Externamente o revestimento pode ser saiding 

vinilico, de madeira, carga amassado ou até mesmo revestimento de cerâmica.  

Esse tipo de revestimento confere ao imóvel uma aparência limpa e moderna.  

Construir de modo sustentável é imprescindível, construir com sistema que utilizam a 

madeira como o Wood Framing é contribuir para a regeneração do nosso planeta, 

assim conseguiremos resolver o déficit habitacional da humanidade sem que para 

isso tenhamos que destruir o planeta (GOMES, MARTINS, 2014). 
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4. CONCLUSÃO 

O Wood Frame surgiu no século XIX na América do Norte. A primeira foto da casa 

de madeira foi tirada em 1859, especificamente nos Estados Unidos. Daquela época 

em diante este sistema construtivo foi ganhando cada vez mais o mercado e 

atualmente é sinônimo de rapidez, eficiência e economia.  

O Wood Frame pode ser feito com qualquer tipo de fundação, por sua estrutura ser 

leve e de distribuição uniforme de cargas, os dois tipo utilizado são o radier e sapata 

corrida. Sua estrutura ou esqueleto estrutural montado é aplicado o OSB, placa 

estrutural que contra venta e veda a estrutura das paredes entrepisos e telhados. 

Sobre o OSB é aplicado uma membrana que garante a estanqueidade e adequada 

ventilação, já no revestimento interno é realizado com chapas de draywall. 

As instalações hidráulicas e elétricas são idênticas as utilizadas na construção 

convencional, o Wood Frame apresentam um ótimo conforto térmico e acústico, 

além disso permite a utilização de diversos tipos de isolamento. As instalações de 

portas e janelas também são executadas de maneira similar a construção 

convencional. 

Nota-se que este tipo de construção é sustentável, resistente e de grande 

durabilidade, muitos são os engenheiros civis que estão executando este tipo de 

construção e conscientizando o consumidor das vantagens e qualidade deste 

método de construção. 
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