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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo apresentar as vantagens e desvantagens do uso do método construtivo 
em wood frame em relação a outros métodos construtivos convencionais, bem como a sua viabilidade 
econômica, buscando causar o menor impacto ambiental, visando gerar o mínimo de resíduos na 
construção, além claro da questão da sustentabilidade, que mostra se essencial quando se fala em 
nessas tipologias construtivas, pois cada vez mais os recursos naturais estão se esgotando devido a 
práticas de exploração sem nenhuma preocupação ou consentimento, visando mostrar que como 
esse método por mais que seja amplamente utilizado e consagrado em outros países, e  claro 
totalmente sustentável,  diferentemente do Brasil que o sistema ainda  é pouco difundido e utilizado e 
que caminha a passos lentos, e se conforma em se estagnar, não dando muita oportunidade e 
importância e novas tecnologias construtivas, e acaba ficando preso a técnicas ultrapassadas. 
 
Palavras-chave: wood frame, sustentabilidade, viabilidade econômica.  
 

 

ABSTRACT 
 

This article aims to present the advantages and disadvantages of using the wooden frame 
construction method in relation to other conventional construction methods, as well as its economic 
viability, seeking to cause the least environmental impact, generating the least amount of waste in 
construction, besides clear question of sustainability, which shows whether it is essential when it 
comes to these types of construction, since more and more natural resources are being depleted due 
to exploration practices without any concem or previous, specifies that as this method, however much 
it needs to be used and consecrated in other countries, and of course totally sustainable, unlike in 
Brazil, the system is still not widespread and used and is moving at a slow pace, and is content to 
stagnate, not giving much opportunity and importance and new construction technologies, and ends 
up getting stuck to outdated. 
 

Keywords: wood frame, sustainability, economic viability. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo tem por objetivo apresentar a viabilidade econômica e o 

menor tempo construtivo do método wood frame em relação aos outros métodos 

convencionais. Diferentemente de outros países como América do Norte, Ásia e 

Europa, no Brasil é um método pouco conhecido e pouco utilizado, devido ao 

preconceito em relação ao uso da madeira na construção, por acreditar que esse 

material tem  pouca resistência e durabilidade. 

 Segundo Fluxo Consultoria (2020) o tempo de execução de uma obra em 

wood frame é menor e mais econômica em relação aos outros métodos construtivos, 

como a madeira de lei e a alvenaria tradicional, essa econômia se dá devido a 

otimização do tempo gasto em sua execução, o desperdício de material, baixo 

consumo energético, a logística do transporte, e a plasticidade em sua montagem, 

se tornando assim um excelente empreendimento de custo-beneficio. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

O sistema construtivo em wood frame surgiu nos Estados Unidos ainda no 

século XIX, porém há relatos de que as primeiras casas surgiram no período 

medieval, no século XVIII, onde a madeira era tido como principal material  nas 

construções dessas edificações, tendo essas construções suas estrutuas feitas em 

madeira, onde continham pilares com um certo espaço entre si. Portanto no seculo 

XV e XVI, essas construções começaram a ficar mais populares, tendo um certo 

status na sociedade, e edificações como igrejas, mercados, e predios publicos 

comecaram a ser construidos com esse material (ESPÍNDOLA, 2017). 

De acordo com Viva Decora (2019) por se tratar de um meio de construção 

mais rápido, países como Estados Unidos, Canadá, e também alguns países 

europeus utilizam esse método como principal meio de construção conforme figura 

01, devido a sua velocidade de execução e também por precisar de pouca mão de 

obra, que podem ser utilizados tanto nas residências quanto edificios de até 5 
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pavimentos. Os principais materiais utilizados são a madeira reflorestada, como 

pinus e eucalipto, variando de região para região porém esses são os mais 

consumidos, devido a facilidade de se encontrar na natureza, e também de fácil 

manuseio (ESPÍNDOLA, 2017). 

 

Figura 01 – Etapas da construção em wood frame. 

 

Fonte: ESPINDOLA, L. R. O Wood Frame na Produção de Habitação Social no Brasil. 2017. Tese 
de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

 

Na construção em wood frame segue-se algumas etapas construtivas que 

variam de acordo com o local onde será executada a obra, assim como levar em 

consideração as funções das cargas do projeto e avaliação do tipo do solo; em sua 

estrutura é utilizado a madeira, e para as fundações, uma boa opção é o uso do 

radier e sapata corrida como demonstrado na figura 02, onde são deixados os 

arranques com barras de aço em suas base, a madeira da estrutura é fixada nesses 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

arranques (MOLINA; CALIL JUNIOR, 2010). 

Figura 02 - Fundação feita em radier. 

 

Fonte: ATOS ARQUITETURA. Dicas Para Construir Sua Casa – construção em wood frame. 
Disponível em <https://atosarquitetura.com.br/noticias/dicas-para-quem-vai-construir-sua-casa-
construcao-em-wood-frame/>. Acesso em: 23 de outubro de 2020. 

 

 Para a vedação são utilizados painéis de OSB e sua fixação é feita através 

de pregos de aço galvanizado. Segundo a Pronta Entrega (2009) o prego utilizado 

no método wood frame é o do tipo anelado ou ardox, que dificulta para ser arrancado 

dando assim melhor fixação. 

 O sistema elétrico demosntrado na figura 03 é semelhante ao da construção 

convencional, mas nesse tipo de construção é ainda mais prático e ágil, o 

revestimento pode ser feito com a utilização de sidings de aço, madeira e PVC, e 

para as áreas molhadas esse revestimento é feito com placas cimentícias que 

https://atosarquitetura.com.br/noticias/dicas-para-quem-vai-construir-sua-casa-construcao-em-wood-frame/
https://atosarquitetura.com.br/noticias/dicas-para-quem-vai-construir-sua-casa-construcao-em-wood-frame/
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contém seladora acrílico anti fungos; a pintura é feita de resina acrílica pura ou pode-

se usar também gesso cartonado que possui revestimento em azulejo, em sua 

cobertura são utilizadas treliças de madeira industrializada que varia de acordo com 

o modelo do telhado e o tipo da telha, as telhas utilizadas podem ser de 

fibrocimento, asfáltica ou metálica (MOLINA; CALIL JUNIOR, 2010). 

 

Figura 03 – Sistema elétrico na construção em wood frame. 

 

Fonte: ATOS ARQUITETURA. Dicas Para Construir Sua Casa – construção em wood frame. 
Disponível em <https://atosarquitetura.com.br/noticias/dicas-para-quem-vai-construir-sua-casa-
construcao-em-wood-frame/>. Acesso em: 23 de outubro de 2020. 

 

No sistema hidráulico demonstrado na figura 04 nesse tipo de construção a 

tubulação é embutida juntamente aos montantes que quando necessário fazer-se 

reparos facilita e agiliza o serviço, sendo assim mais prático se comparado ao 

https://atosarquitetura.com.br/noticias/dicas-para-quem-vai-construir-sua-casa-construcao-em-wood-frame/
https://atosarquitetura.com.br/noticias/dicas-para-quem-vai-construir-sua-casa-construcao-em-wood-frame/
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sistema habitual usado na alvenaria convencional (MOLINA; CALIL JUNIOR, 2010). 

Figura 04 – Sistema hidráulico na construção em wood frame. 

 

Fonte: PORTAL VIRTUHAB. Wood Frame. Disponível em 
<https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/wood-frame-3/>. Acesso em 23 de outubro de 2020. 

 

2.1 . SUSTENTABILIDADE 

 

O termo ganhou força principalmente após a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, segundo Brundtland (1987) em 1992 na Conferência 

das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento (ECO-92) que foi 

realizada no Rio de Janeiro, foi estabelecido o conceito de sustentabilidade, pois se 

trata da capacidade de relação com a natureza, como o ser humano tem a 

responsabilidade de se preocupar uns com os outros e também  com as gerações 

futuras. É buscar um equilíbrio, frente à disponibilidade de recursos, dando 

prioridade as questões econômicas, sociais, energéticas, e claro ambientais 

(MINGRONE, 2016). 

https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/wood-frame-3/
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Quanto à sustentabilidade nesse sistema construtivo, com os recursos 

naturais cada vez mais escassos, como os minerais (petróleo carvão), minérios 

como a argila, areia, rocha, calcário (utilizado na fabricação do cimento), minério de 

ferro, consumo inconsciente de água e energia é preciso que todos tomem 

consciência, pois quando se fala de meio ambiente, devemos pensar no próximo, 

garantindo que as gerações futuras possam usufruir de um ecossistema limpo e 

sustentável. Claro que isso tem afetado também o setor da construção civil, pois é 

um dos setores que mais utiliza desses recursos (MINGRONE, 2016). 

Devido ao alto consumo desses recursos naturais na construção civil, é 

preciso pensar em variáveis que não degradam ao meio ambiente, pois 60% dos 

resíduos sólidos que são gerados por esse setor. Por isso deve-se pensar em 

alternativas que estejam engajadas com a sustentabilidade, mas que também 

ofereçam uma durabilidade e resistência, pois esses métodos tradicionais tem uma 

geração de resíduos muito grandes, e a maioria do material não é reaproveitado, 

causando também um desperdício de material. Nisso surge o método em wood 

frame, que procura utilizar materiais mais sustentáveis, e que por tratar-se de um 

sistema construtivo a seco, que não gera resíduos e não consome tanta energia 

comparado a outros métodos (ARCHDAILY, 2018). 

 

2.2 . VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

Atualmente o sistema construtivo mais utilizado no Brasil é a de alvenaria 

convencional, que basicamente é uma estrutura de concreto armado que tem uma 

vedação de blocos, com revestimento com argamassa que é composto por etapa de 

(chapisco, emboço e reboco). O processo convencional requer mais tempo de 

execução, por ter várias outras despesas indiretas com o combustível, 

colaboradores, alimentação, transporte, com isso quanto mais tempo se estender a 

execução, maior será a despesa (OLIVEIRA; OLIVEIRA; BARROS, 2019). 

Além disso a construção convencional gera maior desperdício de material 

emitido pelas perdas de, tijolos, cerâmicas, metais, vidros, tubulações, fiações, 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

tintas, argamassa, entre outras, sendo esses materiais responsáveis por 50% dos 

resíduos gerados pela construção civil no Brasil, que consequentemente gera mais 

impactos ao meio ambiente se não descartados ou reaproveitados corretamente, 

dessa forma esse tipo de construção vem sendo trocada por outros tipos de sistema 

que são mais industrializados e práticas; dentre esses destaca-se o sistema wood 

frame que tem sua estrutura formada por madeira maciça e chapas de OSB (Oriente 

Strand Board), conforme figura 05, como fechamento, obtendo mais agilidade e 

flexibilidade pela madeira ter uma melhor plasticidade, pela opção de obter peças 

pré fabricadas e fontes renováveis com madeira de reflorestamento e ser mais 

sustentáveis, além de sua execução ser de 60% mais rápida que a construção 

convencional e 10% mais econômica (OLIVEIRA; OLIVEIRA; BARROS, 2019; 

CARDOSO, 2017; FLUXO CONSULTORIA, 2020). 

 

Figura 05 - Placa OSB sendo montada. 

 

Fonte: TECVERDE. Panorama do sistema construtivo Tecverde.2016. Disponível em 
<hhtps:/www.tecverde.com.br/wp-content/uploads/2016/02/Panorama-do-Sistema-Construtivo-
Tecverde.pdf>. Acesso em: 10 de outubro de 2020. 

 

Para efeitos de comparação, foram feitas algumas cotações de valores com 

algumas empresas do ramo, para fins comparativos entre esses métodos 
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construtivos., conforme tabela 01. Dentre essas empresas estão a TECVERDE, 

GREENLAR, e GREEN HOUSE, esta última sendo localizada em Itapeva-SP.  

 

Tabela 01 – Comparativo entre métodos construtivos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 2020. 

 

2.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO WOOD FRAME 

 

As vantagens do sistema Wood frame vem desde o início da construção e vão 

até o pós obra, por ser utilizada a madeira de reflorestamento como material, atende 

todos os requisitos de uma edificação sustentável, pelo seu aproveitamento, e por 

ser um material seco têm uma grande redução dos resíduos gerados, e uma ótima 

eficiência energética (UGREEN, 2019). 

Comparando com outros meios construtivos, o modelo wood frame tem 

poucas desvantagens em sua construção, como a necessidade de mão de obra 

qualificada para sua execução, as placas oriented strand board (OSB) que são 

placas de madeira utilizadas para o fechamento da edificação acabam sendo  

Método 

Construtivo 
Área 

Tempo de 

Construção 
Custo Por m² Valor Final 

Wood Frame 100 m² 3 meses 
R$ 750,00 à 

850,00 

R$ 75.000,00 

à R$ 

85.000,00 

Alvenaria 

Convencional 
100 m² 5 meses 

R$ 900,00 à 

1.200,00 

R$ 90.000,00 

à R$ 

120.000,00 

Madeira de Lei 100 m² 3 meses 
R$ 1.200,00 à 

1.500,00 

R$ 

120.000,00 à 

R$ 

150.000,00 
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rugosas, assim para que se possa obter uma superfície mais lisa é necessário que 

seja realizada correções em seu acabamento (PEREIRA, 2019). 

Seguem as vantagens e desvantagens da construção em wood frame 

conforme demonstrado na tabela 02 abaixo. 

 

Tabela 02 - Vantagens e desvantagens do wood frame. 
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Fonte: AMARAL, Leandro. Wood Frame. Tudo o que Você Precisa Saber. Disponível em 
<https://arquitetoleandroamaral.com/wood-frame/>. Acesso em: 10 de outubro de 2020. 

2.4. TEMPO CONSTRUTIVO 

 

De acordo com Bianchi (2017)  a estrutura de uma residencia em wood frame 

com área de 45 m² pode ser realizada em cerca de apenas 2 horas, com uma equipe 

https://arquitetoleandroamaral.com/wood-frame/%3e.%20Acesso
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de 5 trabalhadores e com ajuda de uma maquina de guindaste, assim permitindo 

uma maior rapidez e agilidade em sua construção. 

Uma construção em wood frame executada pela empresa Tecverde 

Engenharia, na cidade de Vinhedo – SP conforme demonstrado na figura 06, com 

uma área de 390 m² ficou pronta no prazo de 10 meses, em um processo 

convencional uma construção com está mesma metragem levaria por volta de 2 

anos para ser concluida (BIANCHI, 2017). 

 

Figura 06 – construção em wood frame. 

 

Fonte: BIANCHI, R. Novos Materiais Permitem Construir em Menos Tempo. 2017. Disponível em 
<https://arquiteturaeconstrucao.abril.com.br/sua-obra/adeus-tijolo/>. Acesso em: 14 de outubro de 
2020. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ramo da construção civil vem sempre buscando novas tecnologias 

construtivas visando trazer melhorias, tanto para o meio ambiente quanto para a 

https://arquiteturaeconstrucao.abril.com.br/sua-obra/adeus-tijolo/
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qualidade de vida das pessoas. Sendo esses novos metodos mais práticos ageis e 

flexíveis, otimizando tempo, visando buscar eficiencia energética, uso de recursos 

naturais renovaveis, oferecendo conforto e comodidade, o sistema construtivo em 

wood frame atende a todos esses requisitos sendo uma solução viavel. 

O wood frame pode ser visto como um mercado promissor no Brasil devido a 

carência em soluções sustentáveis na área da construção civil e também pela 

grande disponibilidade da principal matéria prima para este método construtivo no 

país, para que este possa ser mais difundido há a necessidade de que haja  uma 

especialização neste método construtivo através de cursos qualificados, pois mesmo 

se tratando de um método que não é recente, possui uma carência de mão de obra 

especializada para sua realização, através desta especialização o wood frame 

acabaria sendo mais divulgado no país  já que com isso haveria a possibilidade do 

surgimento de uma maior quantidade de obras seguindo está forma de construção. 

Conclui-se então que esse método construtivo é uma tecnologia que sempre 

irá contribuir tanto para as questões ambientais, financeiras e na agilidade da 

construção, também trazendo melhorias para o país devido a estas obras serem 

mais limpas e gerarem uma quantidade baixa de resíduos ao meio ambiente, assim 

fazendo com que o país diminua a taxa de resíduos gerados pelas construções, que 

é muito alta, e contribuindo para que o Brasil se torne mais sustentável futuramente.  

Esse método contribuiria para geração de mais empregos devido a quantidade de 

oportunidades que iriam surgir através desse método, vindo desde a coleta de seu 

material até a finalização da obra. 
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