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ENG. ALAN DIAS

ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS DE MADEIRA
alan@carpinteria.com.br

Engenheiro civil formado em 1998 pela Escola de Engenharia
Mauá e designer pela Escola Panamericana de Artes em
2002.
Sócio proprietário da Carpinteria, teve seu primeiro contato
com a madeira trabalhando com projeto e execução de decks
e pergolados para os mais diversos arquitetos e paisagistas
nacionais.
No período de 2004 à 2009 trabalhou como engenheiro
calculista de estruturas em renomados escritórios de
engenharia, onde pôde aprofundar-se nos estudos avançados
de cálculo de estruturas em madeira.
Professor dos cursos de extensão de Arquitetura e Engenharia
em Madeira no Mackenzie e na Escola de Engenharia Mauá.
Ao longo de sua carreira já proferiu diversas palestras e
seminários falando sobre madeira em todo o Brasil.
Atualmente a Carpinteria é referência nacional em Estruturas
em Madeira, tendo ganho 2 prêmios Talento Estrutural - um
em 2014, com o Shopping Iguatemi Fortaleza e outro em
2017, com a Escola de Vela de Ilhabela, promovidos pela
ABECE/GERDAU.
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Shopping Iguatemi Fortaleza
Construção executada pela Carpinteria Estruturas
de Madeira no ano de 2014 e conduzida pelo
Eng. Alan Dias , toda em GLULAM.
Uma das maiores estruturas de madeira do Brasil com
Alan Dias de altura e vãos de
CARPINTERIA
18Eng.metros
48m de comprimento.
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“Se o séc. XVII foi caracterizado
por trabalhos com pedras, o
XVIII como o refinamento da
alvenaria , o XIX como o auge da
estrutura metálica e o XX como
a era do concreto, isso deixa o
séc. XXI à um próximo sucessor.
Minha aposta é a MADEIRA.”
Prof. Alex de Rijke– Diretor da Royal
College of Arts - Londres
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INTRODUÇÃO
Ao longo desses 20 anos trabalhando com madeira e
com cálculo de estruturas em madeira aqui no Brasil,
pude perceber diversas questões e preconceitos em
relação ao uso desse material. A ideia desse pequeno
livro é desmistificar alguns desses pontos, pois
estamos vivenciando no mundo da construção uma
verdadeira revolução em relação às estruturas de
madeira.

Em diversos países tem-se
construído prédios de madeira dos
mais diversos tipos e alturas.
Mas como isso é possível? Como a madeira pode
chegar tão alto? Abaixo posso citar alguns dos
argumentos ou dúvidas que talvez alguns de vocês
possam ter em relação à construção alta com madeira.

Eng. Alan Dias
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1. CUSTO :
• Um prédio de madeira não tem como competir
contra um prédio de concreto armado ou de aço.
• A madeira é muito mais cara que o concreto.
• O detalhamento de um prédio de madeira é muito
mais caro do que um de concreto.
• O gasto com proteção contra incêndios deixa este
tipo de estrutura muito mais cara.
• Não tem muitas empresas que fazem este tipo de
construção, consequentemente com pouca
concorrência o custo é mais alto.
• Não temos normas técnicas que viabilizem esse
tipo de construção. Quem vai bancar os custos para
implantar uma norma nova?
2. PROJETO E ARQUITETURA :
• O projeto arquitetônico de um prédio em madeira
tem limitações em relação aos de concreto pois
vamos precisar de mais paredes e a madeira não
vence grandes vãos.
• As paredes, pilares e vigas de madeira terão que ser
muito grossas, o que faz com que se perda área útil
da construção.
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3. NORMA :
• A resistência ao fogo de um prédio de madeira não
compete com o de concreto armado.
• Um prédio de madeira é muito mais perigoso do
que um de concreto porque ele pega fogo.
• Se houver um incêndio no prédio, por ele ser de
madeira, o fogo vai se alastrar muito mais rápido e
vai queimar o prédio todo até ele cair.
• Para o corpo de bombeiros não se pode construir
com madeira em prédios altos, pois a madeira
queima e é um ambiente desfavorável para um
bombeiro entrar e salvar vidas.
4. ESTRUTURA :
• A madeira é muito menos resistente que o
concreto.
• Um prédio de madeira é suscetível à infiltrações e
vazamentos, comprometendo a estrutura.
• Um prédio alto de madeira vai deformar e entrar em
colapso devido à rajadas de vento, causando
desconforto aos moradores e pode danificar os
acabamentos.
• Em situações de terremotos, ou mesmo de
vibrações altas, um prédio de madeira não resiste
tanto quanto um de concreto ou de aço.
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5. OPINIÃO PÚBLICA :
•
•
•
•
•
•

A madeira apodrece.
A madeira dá cupim e fungo.
A madeira queima.
A madeira é cara.
A madeira é fraca.
Meu Deus! Estamos devastando as florestas!

6. ECONÔMICA :
• Durante a construção a madeira estará exposta à
chuvas e há possibilidade de pegar fogo durante a
obra.
• Os prédios de madeira tem baixo valor comercial
comparados com os de concreto.
• As seguradoras não oferecem seguro para
construções de madeira e se oferecerem será muito
alto.
• A indústria madeireira não tem como competir com
a de concreto e a do aço.
• Nós não teremos madeira suficiente para construir
tanto prédio em madeira se isso der certo.
7. PRAZOS :
• A construção de um prédio de madeira não dá para
competir com a de concreto que “bate” uma laje
por semana.
Eng. Alan Dias
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RECURSOS NATURAIS
INFINITOS?
Construir prédios com madeira?
Isso é uma grande besteira! Como isso é possível? E
para quê, se já os construímos com concreto armado e
aço?
Bem, alguns de vocês que chegaram até este livro
podem estar se fazendo estas perguntas neste exato
momento. E eu um dia também não acreditava nisto. E
olha que já trabalho com madeira há mais de 20 anos.
Vamos então começar do princípio. Certamente você
consegue responder em qual planeta nós vivemos. O
planeta Terra. Enquanto não acharmos uma maneira
de colonizar outro planeta, este é o único que temos. E
se olharmos para o nosso planeta como um todo,
podemos facilmente perceber que ele faz parte de um
sistema fechado. Fora daqui, no espaço sideral, a
temperatura é de 273 graus célsius negativos, o que
significa morte para humanidade.
Por isso nós devemos realmente começar a pensar em
cuidar bem de onde vivemos, nosso único planeta.

Eng. Alan Dias
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Porém, o ato de “cuidar” do planeta não é ainda uma
prioridade para maioria das pessoas. Temos uma
variedade de problemas espalhados pelo mundo
como a falta de água, poluição do ar, extinção de
animais, de plantas, desmatamentos, falta de
alimentos, etc. Você já deve ter ouvido falar que as
abelhas estão em extinção. Sem abelhas, não vai faltar
só mel. É que elas funcionam como se fossem órgãos
sexuais de plantas. Uma parte considerável do Reino
Vegetal conta com abelhas para espalhar seu pólen.
Sem abelhas, você castra essas plantas. E elas deixam
de existir também, o que é um péssimo negócio,
mesmo para quem tem alergia a abelhas: pelo menos
dois terços da nossa comida vem direta ou
indiretamente de vegetais que precisam de abelhas
para se reproduzirem.

O alarme do planeta está soando,
basta você ouvir.
Sobretudo, o mais importante é a questão dos
recursos naturais. Nós agimos como se tivéssemos
recursos naturais infinitos, e assim extraí-los
infinitamente sem causar nenhum dano.
Será mesmo?

Eng. Alan Dias
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Sempre que atravessamos uma crise econômica, qual
a resposta que os especialistas têm na ponta da
língua?

Crescimento.
Precisamos de mais crescimento, só assim saímos de
crises. Ora, se vivemos num sistema fechado, e só
pensarmos em crescimento e mais crescimento, sem
se preocupar com a reposição dos recursos, o que
pode acontecer?

Colapso.
E é um colapso do planeta inteiro. E isto não está tão
longe de acontecer, exceto se começarmos já uma
grande mudança. Foi pensando nisto que grande
parte do mundo começou um movimento para de
reinventar o jeito que consumimos e extraímos nossos
recursos naturais. E uma parte significativa disto, com
que recursos e matrizes que se constrói hoje em dia.
E faço a seguinte pergunta a mim mesmo : o que eu
posso fazer para reinventar o jeito de construir em
meu bairro, minha cidade, meu país, meu planeta?
Será que eu posso começar uma mudança? Posso
fazer diferença? Ou será você? Ou melhor: Todos
nós?
Eng. Alan Dias
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Minha empresa, a Carpinteria, atua no mercado da
construção civil. Construímos coisas com madeira.
Pequenas coisas. A maioria são casas de campo ou de
praia. Mas, por estarmos no ramo da construção,
começamos a pensar no futuro dessas construções e
quais serão os desafios para as construções no futuro.
Como elas serão construídas? Vai haver “material”
para se construir no futuro? Vamos viver em arranhacéus gigantes? Vai haver energia para abastecer essas
construções? O ponto de partida para maioria dos
questionamentos é basicamente um: Recursos
naturais (ou a falta deles).
As cidades estão crescendo cada vez mais. As
pessoas estão se mudando do interior paras cidades
grandes, isso é incontestável. Temos dezenas de
cidades com mais de um milhão de habitantes. Um
dado mundial aponta que 50% da população do
planeta mora em grandes centros urbanos. No futuro
seremos 75% de toda a população mundial. Portanto,
para abrigar toda essa gente as cidades precisam
crescer de uma maneira sustentável, caso contrário
não haverá recursos para todos.
Uma parte muito importante desta equação são as
construções para abrigar toda essa população. Elas
também devem ser sustentáveis. E é sobre essas
construções que vamos tratar neste livro.
Eng. Alan Dias
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Precisamos definitivamente
reinventar a forma que
construímos. Para que ela se torne
mais sustentável.
Alguns de vocês agora podem estar pensando : oras,
para abrigar toda essa gente vamos construir mega
arranha-céus! Muito fácil! Dá para se construir
arranha-céus até com mais de 800 metros de altura de
aço, ou de concreto. Além disso eles são o “símbolo”
do progresso e das grandes cidades. Mas será que é
sustentável construir prédios altíssimos dessa
maneira? Creio que não. Nem do ponto de vista
econômico é.
Bem, já sabemos que as cidades têm que crescer para
cima, pois não há mais tanto espaço. Mas será que
podemos construir “pro alto” de uma forma
sustentável?

Eng. Alan Dias
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Eu posso imaginar que muitos de vocês já estiveram
num canteiro de obra alguma vez. O canteiro de obra é
um verdadeiro caos. A construção da forma que
conhecemos pouco evoluiu nos últimos 100 anos.
Pelo contrário, estamos construindo pior do que se
construía há 50 anos atrás. Construímos mais devagar
e gastando muito mais!
O gráfico a seguir mostra que nos Estados Unidos, por
exemplo, a produtividade por hora na construção vem
decaindo há décadas.

Produtividade na Construção – EUA – 1950-2012

(manufaturas)
(utilidades)
(agricultura)
(transporte & armazenagem)
(construção)
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INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

Fábrica da Ford, em 1923

Fábrica da BMW, em 2018
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INDÚSTRIA HOSPITALAR

Equipamento de Raio X, em 1943

Robô para cirurgias na China, em 2018
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INDÚSTRIA DE CELULARES

Motorola Startac, em 1996

iPhones, em 2018
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INDÚSTRIA DE VIDEO GAMES

Vídeo Game Intellivision, em 1980

Playstation 5, em 2018
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CONSTRUÇÃO CIVIL

Construção do Copan, em 1954

Eng. Alan Dias

Construção de Prédio, em 2018
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CONSTRUÇÃO CIVIL

Construção de Casa de Madeira nos EUA, em 1833

Construção de Casa de Madeira nos EUA, em 2018
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Um canteiro de obras de um prédio construído com
concreto armado é um local totalmente insalubre para
os trabalhadores. Há muita poluição sonora, além de
muita poeira e muitos operários para fazerem tarefas
simples. O jeito que construímos atualmente é uma
bagunça.
É claro que temos muitas inovações tecnológicas,
podemos acompanhar isso nas feiras de construções
espalhadas por aí. Mas será que essas inovações são
realmente sustentáveis?
Porém, o número que alarma é a quantidade de
resíduos gerados na construção atual : 30% da
construção é resíduo.
Quer um número pior?

Mais de 40% dos recursos naturais
que são retirados do planeta são
utilizados na construção civil.
A construção é dos maiores consumidor de recursos
naturais, afinal é a maior indústria do mundo. Não tem
como deixar este número passar incólume. De jeito
nenhum.

Eng. Alan Dias
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Um outro fato sobre recursos naturais : será que 1 kg
de qualquer material que utilizamos na construção
realmente “pesa” 1 Kg? Essa pergunta parece boba,
mas vamos raciocinar juntos através de um exemplo a
seguir :
1 Kg de aço pesa não somente 1 Kg, mas também 8
kg. Isso porque para se produzir 1 Kg de aço é
necessário remover aproximadamente 8 kg de
recursos naturais do planeta.
1 Kg de cobre, por exemplo, precisa de 348 kg de
recursos naturais retirados do planeta para ser
produzido.
Se continuarmos nesse ritmo, haverá futuramente
falta de tantos recursos, que povos brigarão por eles
(será que isto já não acontece com o petróleo, por
exemplo?). E o que foi retirado do planeta até agora já
não tem mais retorno, levaria milhões de anos para
serem abundantes novamente. Será que investir
apenas na tecnologia é uma resposta para isso?
Penso que não. Investir em tecnologia também
consome recursos imensos.
Imagine que você teria que “carregar” o peso “real”
dos itens que você consome? Sua calça jeans pesaria
32 Kg. Seu celular pesaria 500 Kg. Seu laptop pesaria
1500 Kg e seu anel de ouro pesaria 2000 Kg.
Interessante, não?

Eng. Alan Dias
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Por isso, nós que trabalhamos com construção civil
devemos nos mover para criar um sistema mais
eficiente energeticamente, e que pudesse ser tão
simples, mas tão simples, que qualquer país pudesse
utilizá-lo com os seus próprios recursos. Um sistema
de construção rápido, fácil de entender, fácil de
adaptar em qualquer lugar, fácil de aprender e
sustentável. Um sistema tão simples que qualquer um
no mundo pudesse aprender tão facilmente e até criar
o seu próprio negócio com esse sistema, pois ele é
perfeito! Essa é a nossa missão quanto construtor - e
minha empresa já está neste negócio há quase 10
anos.
Esse sistema novo poderá ser em madeira.

Madeira. Mas por que madeira?
Primeiro porque a madeira é saudável. É muito
saudável.

Eng. Alan Dias
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A MADEIRA É ÓTIMA PARA
A SAÚDE E O BEM ESTAR
Quem não gostaria de ter uma casinha no meio da
floresta para ficar em contato com a natureza, com as
árvores, com a madeira? Existem estudos provando
que viver, trabalhar ou estudar em ambientes que tem
madeira em volta torna a sua vida mais saudável. Isto
porque a madeira traz para perto esse sentimento de
estar na natureza, de estar na sua casinha no meio das
árvores.

O uso de madeira no interior de um edifício tem
claros benefícios fisiológicos e psicológicos que
limitam o efeito de passar o tempo fora da
natureza.
As sensações de calor natural e conforto que a
madeira provoca nas pessoas têm o efeito de reduzir a
pressão arterial e os batimentos cardíacos, reduzindo
o estresse e a ansiedade, aumentando as interações
sociais positivas e melhorando a imagem corporativa.
Esses benefícios são particularmente importantes
para ambientes em que é difícil incorporar a natureza
em ambientes fechados, como hospitais, onde
diretrizes rígidas de saúde e segurança podem
impedir a presença de plantas e ambientes de
escritórios onde as vistas da janela são de estradas e
prédios de concreto vizinhos.
Eng. Alan Dias
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As crianças que estudam em
escolas que são construídas com
madeira, ou que têm madeira ao
redor conseguem um aprendizado
muito melhor.
As escolas são ambientes formativos onde as
identidades das crianças crescem e tomam forma.
Embora muitos fatores afetem o aprendizado de um
aluno, ambientes físicos saudáveis também podem
desempenhar um papel importante.
Estudos têm mostrado os benefícios positivos que o
ar, a acústica e a luz do dia têm na aprendizagem, mas
evidências recentes sugerem que a qualidade do
material de um espaço também impacta a criação de
ambientes de aprendizagem saudáveis. Paredes em
branco não provocam muito em termos de uma
resposta psicológica ou emocional, mas padrões e
texturas em materiais naturais sim. Mentes humanas
entendem a textura da madeira como não-viva, mas
ainda a associam a representações de coisas vivas.
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Os interiores das escolas que apresentam madeira e
trazem a natureza para o interior provocam respostas
psicológicas positivas, semelhantes como as árvores
provocam respostas biofílicas. A madeira nas salas de
aula demonstrou de fato reduzir o stress e as
freqüências cardíacas nos estudantes. É calmante,
mas também envolvente sem ser uma distração.
Quando a madeira é usada em acabamentos, os
ambientes são enriquecidos visualmente e
tactilmente. Tais ambientes complexos mostraram
aumentar o desempenho em testes de inteligência,
enquanto outros estudos mostraram que as pessoas
julgam os espaços mais favoravelmente quando a
madeira está presente, percebendo os interiores de
madeira como aconchegantes, convidativos e
relaxantes.
Um estudo japonês mostrou ainda que a madeira
influenciou a saúde fisiológica e psicológica de forma
mais positiva do que outros materiais. A madeira
também pode beneficiar as escolas quando usada
como material estrutural primário do edifício. Pode
custar menos para construir, tem menor energia
incorporada e melhores características ambientais do
que outros materiais estruturais padrão. Em algumas
escolas nos Estados Unidos, vigas de madeira
laminada colada foram recuperadas de um prédio
demolido, lixadas e reutilizadas na estrutura de
telhado da nova escola.
Eng. Alan Dias
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As vigas de madeira são proeminentemente exibidas
dentro das salas de aula como um lembrete da
indústria madeireira da região. Eles também ressaltam
o compromisso do distrito com o meio ambiente de
reutilizar e reciclar materiais sempre que possível.

Além do uso de madeiras
recicladas, um novo material
estrutural chamado de Madeira
Laminada Cruzada (CLT) está
ganhando popularidade nas
escolas.
Falaremos sobre o que é CLT logo mais.
Aqui mesmo no Brasil já demos início ao uso do CLT
em escolas públicas. Em Suzano, interior de São
Paulo, uma fábrica de CLT chamada Crosslam,
juntamente com a Carpinteria acabou de entregar 11
salas de aulas feitas 100% de CLT. E mais 25 estão por
vir, pois as crianças e professoras adoraram. E a
prefeitura também.
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Escolas de CLT em Suzano, 2018
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A MADEIRA É
RENOVÁVEL
Sim, a madeira ainda não está associada à um material
de construção como primeira escolha. Ainda mais
quando vemos nos noticiários florestas sendo
desmatadas e devastadas, imagens de caminhões
com toras viajando o país e a bandeira do Greenpeace
pedindo para gente proteger e preservar as florestas.

A madeira vem das florestas e a
madeira está associada ao
desmatamento.
E o desmatamento é um problema ambiental chave:
não apenas destrói ecossistemas e habitats mas
também é um fator importante que impulsiona a
mudança climática. Portanto, a madeira não é uma
escolha óbvia para construções ecológicas.
Mas com os materiais feitos pelo homem deixando
uma enorme pegada de carbono, a arquitetura de
madeira está ressurgindo. Está sendo até apontado
como nosso único material de construção renovável e
significativo.
Florestas secundárias, plantadas e manejadas de
forma sustentável.
Eng. Alan Dias

CARPINTERIA

35

Para avaliar a sustentabilidade, todo o ciclo de vida de
um produto deve ser considerado. E isso começa com
a fonte. Se as florestas nativas são cortadas para
fornecer madeira - sejam elas na Amazônia, na
Indonésia ou no noroeste do Pacífico - nos Estados
Unidos - isso não representa uma fonte sustentável.
A madeira de origem responsável é renovável.
Florestas e plantações certificadas crescerão para
fornecer uma ampla gama de outros benefícios, como
armazenamento adicional de carbono, geração de
oxigênio e habitat florestal.

As árvores podem ser replantadas
e cultivadas até a maturidade no
lugar daquelas que são cortadas.
Contanto que as árvores sejam replantadas na mesma
proporção em que são cortadas, a madeira será um
recurso renovável. As florestas tropicais são
consideradas não renováveis porque levam milhares
de anos para crescer novamente.
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“Assim como nós plantamos
nossos alimentos para que
eles não nos faltem no futuro,
que tal se começássemos a
plantar nossas casas?”
Arq. Michael Green
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Além disso, após décadas ou mesmo séculos de uso,
os edifícios de madeira podem ser facilmente
adaptados ou desconstruídos e reutilizados, o que
significa que eles podem continuar a armazenar
carbono indefinidamente. Uma exceção a isso seria
em florestas de alto valor de conservação que
armazenam grandes quantidades de carbono e devem
ser deixadas intactas.
O corte de árvores de alto valor de conservação para
uso em produtos de madeira, tem impactos negativos
sobre a biodiversidade e o armazenamento de
carbono.
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MADEIRA SEQUESTRA
CARBONO
À medida que nossa compreensão das mudanças
climáticas evolui, passamos a entender que as
emissões de gases de efeito estufa têm um impacto
direto no que está afetando o aquecimento global.
As duas maneiras pelas quais o mundo pode lidar com
as mudanças climáticas serão:
1. Reduzir as emissões de carbono e outras emissões
de gases com efeito de estufa;
2. Encontrar maneiras de armazenar, “sequestrar”
carbono e outros gases de efeito estufa;

A madeira pode contribuir para
essas duas tarefas críticas.
Como já foi dito, a construção civil é a maior indústria
do planeta e ela consome cerca de 40% de todos os
recursos naturais da Terra. O Dióxido de Carbono
(CO2) é emitido na atmosfera pelas construções de
diversas maneiras. Diretamente pelo consumo de
energia para aquecimento ou resfriamento (ar
condicionado) ou pela energia dispendida para a
fabricação dos materiais que a compõem.
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“Os projetos de aço e concreto necessitam
respectivamente de 26% e 57% mais energia em
relação ao projeto de madeira, emitem 34% e 81%
mais gases de efeito estufa, liberam 24% e 47% mais
poluentes no ar, descarregam 400% e 350% mais
poluição na água, produzem 8% e 23% mais resíduos
sólidos e usam 11% e 81% mais recursos (de uma
perspectiva ponderada de uso de recursos).” (Fonte :

Canadian Wood Council 2004)

A indústria da construção civil atualmente é
responsável por :

40% de uso de nossos recursos naturais
25-40% do consumo de energia do planeta
30-40% da emissão de gases para o efeito estufa
30-40% de geração de resíduos
Atualmente, como todos sabemos, a construção civil
utiliza principalmente dois materiais : concreto e aço.
Claro que utilizamos outros materiais, como tijolos e
pedras, mas para a maior parte das construções esses
são os dois materiais predominantes.
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Não vamos entrar em pormenores de como o concreto
e o aço tem de vantagem nos diversos tipos de
construção, porém vamos falar um pouco de como é
o impacto energético desses dois materiais no nosso
planeta. E esse é o jeito que temos que começar a
pensar neles.

O Concreto é o segundo material
mais consumido no planeta pelo
homem. Só perde para a água.
Isso representa em média, aproximadamente 3
toneladas de concreto consumidas por pessoa
anualmente (21 Bilhões de toneladas no total). A
fabricação do concreto consume uma energia
tremenda pois depende de vários materiais de difícil
extração, processamento e transporte.
Materiais comuns usados para fabricar cimento
incluem calcário, conchas, gesso, combinados com
xisto, argila, ardósia, sílica, escória de siderúrgicas e
etc. Esses ingredientes, quando aquecidos em altas
temperaturas, formam uma substância semelhante a
uma rocha, que é moída no pó fino que comumente
conhecemos como cimento.
Esse processo consome MUITA energia.
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Atualmente a produção anual de concreto mundial é
de aproximadamente 21bilhões de toneladas. Isso dá
uma média de 3,0 ton por pessoa por ano (9 kg por
dia!). Este nível de produção demanda 3 bilhões de
toneladas de cimento, 16 bilhões de toneladas de
agregados e 2 bilhões de toneladas de água.
O Brasil é o quinto maior produtor de concreto do
mundo atrás de China, Índia, EUA e Turquia e
produziu em 2017 cerca de 100 milhões de toneladas
de concreto (Fonte : cimento.org).
O concreto também é um material super pesado.
Quando se transporta concreto para as obras, o Diesel
gasto pelos caminhões betoneiras é imenso.

O concreto é responsável por 8%
de toda a emissão de CO2 na
atmosfera do planeta.
De 1950 até os dias de hoje a produção de concreto
aumentou em 23 vezes, sendo que a população
mundial apenas triplicou.
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E para quem gosta de fórmulas químicas aqui
podemos ver a equação de emissão do concreto :
Processo de Calcinação :

CaCO3 → CaO + CO2
1,0 Kg → 0,56 Kg + 0,44 Kg
Considerando o consumo energético :
A cada 1000 Kg de clínquer, gera-se 900 Kg de CO2.
Sendo 52% do CO2 vindo da calcinação e 48% vindo
da produção energética.
No Brasil, gera-se aproximadamente 900 Kg de CO2
por tonelada de cimento produzido . (Fonte : MME)
Considerando-se a produção nacional de concreto,
para o Brasil isso representa 11% de toda a emissão
de CO2 do país! Além disso 55% de todo o gasto com
transporte brasileiro é fruto do transporte de concreto.

A cada 1 tonelada de concreto
produzida emitimos
aproximadamente 1 tonelada de
CO2 na atmosfera.
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O aço é um pouco melhor do ponto de vista
energético. Mas não tão melhor assim.
De modo geral existem dois processos para
a fabricação do aço. O processo mais utilizado
consiste na produção de ferro fundido no alto-forno e
após refinamento, em que o ferro fundido se
transforma em aço no conversor de oxigênio. Outro
processo utilizado consiste em fundir sucata de ferro
em um forno elétrico cuja energia é fornecida por
arcos voltaicos (espaço preenchido por gás no meio
de dois eletrodos condutivos, que frequentemente são
feitos de carbono, gerando uma temperatura muito
alta, capaz de fundir ou vaporizar virtualmente
qualquer coisa).
Para que seja fabricado o aço especificado, a
diferença está no refinamento do ferro fundido, etapa
esta em que são adicionados elementos de liga. A
adição de elementos de liga é feita em pequenas
porcentagens, para que o aço produzido obtenha as
características exigidas na especificação. (Fonte :

Estruturas de Aço, Walter Pfeil)

Todo esse processo consome
MUITA energia.
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Foram produzidas no Brasil em 2017, 34.365 milhões
de toneladas de aço bruto. Este número representou
um crescimento de 9,9% em relação ao ano anterior. O
parque industrial da siderurgia nacional é composto
por 30 usinas, administradas por 11 grupos
empresariais que possuem juntas uma capacidade
instalada de 50,4 milhões de toneladas por ano. O
Brasil é o 11º exportador de aço mundial. (Fonte :

www.acobrasil.com.br)

De uma forma geral a indústria do aço é ainda uma
indústria muito poluente. Há dois fatores que
contribuem particularmente para esta situação: a
emissão de gases com efeito estufa (especialmente
CO2) e o consumo de energia. Nota-se, no entanto,
que existe uma grande variabilidade nestes valores, a
nível mundial, entre as várias indústrias produtoras de
aço. Enquanto que na Europa, por exemplo, a
produção do aço é feita com recurso às melhores
tecnologias, em países como: Rússia, Ucrânia, China e
a Índia, a maior parte do aço continua a ser produzido
com base em tecnologias ultrapassadas e com
matérias-primas de pouca qualidade.
No entanto, estes países produzem cerca de 40% do
aço no mundo!
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Assim como o cimento, o aço é imprescindível para a
construção civil, especialmente como componente da
estrutura das edificações em concreto armado ou
somente em aço. No mercado da construção civil, o
aço está em toda a parte. Mas, se por um lado as
vantagens são muitas, por outro lado os impactos
ambientais negativos oriundos da fabricação deste
insumo são diversos.

A energia utilizada na produção
siderúrgica, mais precisamente na
produção de ferro-gusa, vem da
queima de carvão vegetal, que é
produzido muitas vezes a partir da
extração ilegal de mata nativa.
Em 2006, o Brasil foi o maior produtor mundial de
carvão vegetal e as indústrias siderúrgicas
consumiram mais de 90% da quantidade total do
insumo produzido no País, e 49% foi obtido a partir da
derrubada de matas nativas. Em decorrência de tal
uso, segundo estimaram pesquisadores da Embrapa e
da Universidade Federal do Pará, somente em 2005 foi
derrubada uma área da floresta amazônica equivalente
a 105 mil hectares para atender à produção de ferrogusa do polo siderúrgico de Carajás.
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As siderúrgicas emitem CO2 (dióxido de carbono) e
CH4 (metano) na atmosfera, contribuindo para agravar
o efeito estufa. Óxidos de enxofre (SOx) e óxidos de
nitrogênio (NOx) também são emitidos. Estes reagem
com a umidade presente no ar e constituindo assim a
chamada “chuva ácida”. O uso de filtros adequados é
a solução mais adequada para minimizar este
impacto.
As siderúrgicas, no processo de fabricação do aço
emitem efluentes líquidos altamente poluentes em
corpos d’água próximos à unidade fabril. Esses
efluentes contêm hidrocarbonetos, cobre, níquel,
chumbo, amônia e outros elementos químicos,
altamente nocivos aos ecossistemas locais. Para
mitigar este problema, os efluentes devem passar por
estações de tratamento antes de serem descartados.
Bom, como podemos ver, até as barras de aço
chegarem aos canteiros de obra para a confecção dos
elementos estruturais, muitas etapas colocam em
risco o meio ambiente.

O aço por si só é responsável por
3% de todo o CO2 emitido na
atmosfera.
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“Nós deveríamos estar
olhando o concreto e o aço
como olhamos para o
petróleo e o diesel.”
Arq. Andrew Waugh – The Economist
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Para que possamos reduzir a emissão de CO2 na
atmosfera e retirar (sequestrar) o CO2 já existente no
sistema, precisamos encontrar um material que possa
fazer essas duas tarefas simultaneamente.
A madeira faz exatamente esses dois papéis.
A madeira é um material que cresce utilizando a
energia solar. Enquanto uma árvore cresce ela está
colocando oxigênio em nosso sistema, e para isso
retirando efetivamente o CO2 do sistema. Se uma
árvore cai na floresta ou se ela é queimada, todo o
CO2 que ela retirou da atmosfera volta para o sistema.
Mas se uma árvore é retirada da floresta e sua madeira
é utilizada para qualquer tipo de construção, ou a
fabricação de um móvel, o que ela faz é manter esse
CO2 em suas células pela vida útil dessa construção.
O segredo por trás desse processo em que a árvore
cresce retirando o CO2 da atmosfera e nos
devolvendo oxigênio chama-se fotossíntesse. E isso
nós aprendemos desde crianças, no estudo
fundamental.

A humanidade não consegue
competir com a fotossíntese.
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A árvore precisa apenas da energia solar, de água e de
poluição (CO2) para realizar a fotossíntese e nos
devolver oxigênio e armazenar CO2.
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Para produzir 1000 kg de madeira, uma árvore
consome 1470 kg de CO2 e devolve pouco mais de
1000 kg de oxigênio para a atmosfera.

1 m3 de madeira tem a capacidade
de sequestrar cerca de 1 tonelada
de CO2.
Quando as árvores são colhidas e usadas para fazer
produtos de madeira, o carbono permanece
armazenado na madeira durante toda a vida útil do
produto. Cerca de 50% do peso seco da madeira é
carbono.
É muito melhor ter o carbono armazenado nas árvores
e nos produtos de madeira do que na atmosfera, onde
ele contribui para as mudanças climáticas. Usar a
madeira para construir casas e edifícios duráveis e
também eficientes, ajudará a reduzir a quantidade de
dióxido de carbono na atmosfera.
A madeira tem sido um dos principais materiais de
construção ao longo da história da humanidade.
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Enquanto qualquer outro material usado na
construção emite dióxido de carbono na sua
produção, a madeira faz o contrário. Ela sequestra
CO2 para ser produzida.
A madeira pode crescer de uma forma sustentável e é
muito mais leve que o concreto. Se utilizarmos
madeira para construir um prédio de 8 andares por
exemplo, podemos reduzir a sua pegada de carbono
em até 75%.
Uma casa de 200m2 construída com madeira
normalmente usa em torno de 20m3 de estrutura e
outros materiais derivados da madeira (pisos, forros).
Isso equivale a aproximadamente 20 toneladas de
CO2 que foram sequestradas da atmosfera ou :
13 carros retirados de circulação por 1 ano ou
energia para fazer 7 casas funcionarem por 1 ano.

(Fonte : www.cwc.ca)
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USAR A MADEIRA CORRETA
AJUDA A MELHORAR O
DESMATAMENTO
Ok, já vimos que construir com madeira é uma ótima
opção para quem quer ajudar o planeta a reduzir a
emissão de gases para o efeito estufa.

Só que para se construir com
madeira precisamos CORTAR
ÁRVORES. Será que isso não
provocaria um desmatamento
mundial imenso?
Para combater efetivamente as mudanças climáticas,
precisamos remover o CO2 da atmosfera e reduzir as
emissões de carbono. A madeira de ORIGEM
RESPONSÁVEL consegue atingir ambos.
Isso ocorre porque a madeira armazena carbono e tem
uma energia incorporada muito menor do que outros
materiais de construção importantes, como concreto e
aço, que não são renováveis e exigem grandes
quantidades de combustíveis fósseis para serem
produzidos.
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Ao escolher a madeira, é importante fazer a escolha
certa, a fim de evitar a compra de madeira ilegal ou
madeira de florestas de alto valor de conservação.
As melhores opções são usar madeira reciclada ou
escolher madeira certificada, proveniente de florestas
nativas manejadas ou florestas plantadas.

Madeira reciclada
A utilização de madeira reciclada prolonga a vida da
floresta, porque não é necessário utilizar novas
árvores para a extração de madeira.
Além disso, o carbono contido nesta madeira
reciclada estará armazenado durante a vida útil da
nova instalação.
A madeira reciclada é recuperada de casas demolidas,
edifícios antigos, galpões, fábricas, armazéns, cais,
barcos e outros produtos de madeira. Está disponível
a partir de fornecedores especializados de madeira,
lojas de material de construção de segunda mão,
empresas de demolição de maior dimensão e locais de
demolição.
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Madeira Certificada
A certificação florestal tem se desenvolvido como
forma de demonstrar a implementação de práticas
sustentáveis de manejo florestal. Para que uma
floresta seja certificada como sendo gerida de forma
sustentável, uma auditoria é realizada por um
organismo de certificação independente e
terceirizado. A auditoria avalia as práticas de manejo
florestal de um gerente florestal ou proprietário, e
emite-se assim a certificação.

Florestas nativas e florestas
plantadas podem ser certificadas.
Os dois principais organismos globais de certificação
florestal são o Programa para o Reconhecimento de
Certificação Florestal (PEFC) e o Forest Stewardship
Council (FSC). Tanto o PEFC quanto o FSC são redes
de certificação florestal internacionalmente
reconhecidas, que fornecem os padrões regionais e
nacionais que atendem seus critérios para o manejo
florestal sustentável.
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O Brasil é o segundo país com a maior cobertura
vegetal do mundo, ficando atrás apenas da Rússia.
Entretanto, o desmatamento está reduzindo de forma
significativa a cobertura vegetal no território brasileiro.
São aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados
de vegetação nativa desmatada por ano em
consequência de derrubadas e incêndios.
Esse processo acarreta vários fatores negativos ao
meio ambiente, entre eles se destacam: perda da
biodiversidade, empobrecimento do solo, emissão de
gás carbônico na atmosfera, alterações climáticas,
erosões, entre outros.
O desmatamento no Brasil ocorre principalmente para
a prática da atividade agropecuária. Porém, a
construção de estradas, hidrelétricas, mineração e o
processo intensivo de urbanização contribuem
significativamente na redução das matas.
Conforme cálculos do Instituto Nacional de Pesquisa
Espacial, a área desmatada na Amazônia até o ano de
2002 era superior ao tamanho do território francês.
Isso se deve principalmente à extração de madeira
ilegal e atividade agropecuária. De acordo com
pesquisas do Ministério do Meio Ambiente, foi
constatado que 80% da extração da madeira na
Amazônia ocorrem de forma ilegal.
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Segundo a Discovery Brasil, as 8 principais causas do
desmatamento no Brasil são :
1 – Pecuária : O gado criado para a produção de carne
em larga escala é um enorme agravante para o
desmatamento. De acordo com um estudo divulgado
em 2011 pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), 62,2% dos 720 quilômetros de áreas
desmatadas na floresta amazônica foram ocupados
por pastagens. O mesmo cenário se repete em áreas
da Mata Atlântica e de outros biomas essenciais para
a biodiversidade brasileira a mundial.
2 – Extração de Madeira Ilegal : Se uma árvore pode
levar centenas de anos para se desenvolver, sua
derrubada pode ser feita em poucos segundos. Além
de representar a redução da área florestada, cada
árvore derrubada para ter sua madeira utilizada em
outros fins, significa mais gás carbônico lançado na
atmosfera.
Durante toda a sua vida, principalmente durante os
primeiros estágios de seu desenvolvimento, uma
árvore capta muito CO2 da atmosfera. No entanto,
quando ela é destruída e não utilizada, o que acontece
muito, ela se decompõe e volta a liberar gases de
efeito estufa na atmosfera.
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3 – Agricultura : O que acontece com a agricultura é
bastante semelhante ao problema da pecuária. Para
que uma área se torne própria ao plantio em escala
comercial, os agricultores precisam primeiro “limpar a
área”. Isso significa destruir e erradicar praticamente
todas árvores, prejudicando diretamente o
ecossistema local. Para mensurar isso, é importante
saber que o Brasil é responsável pela produção de
34% de toda a soja consumida no mundo.
4 – Hidrelétricas : A energia hidrelétrica ainda é alvo
de muita polêmica. Há quem a considere uma fonte de
energia limpa, mas existem também diversos fatos
que comprovam o enorme impacto social e ambiental
que essas megaconstruções deixam nas regiões em
que são instaladas. O desmatamento necessário para
uma obra deste porte é enorme. Além disso, muita
área florestada no entorno é submersa, para se tornar
um enorme reservatório. Atualmente esta é a principal
fonte de energia elétrica no Brasil.
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5 – Queimadas : As queimadas podem ser
ocasionadas por consequência natural ou por ação
humana. Em ambos os casos, o impacto costuma ser
grande. Dependendo do clima, focos de incêndio
podem se alastras por grandes áreas em poucos
segundos. O controle das queimadas também é muito
difícil, principalmente porque, na maioria dos casos,
elas ocorrem em área de floresta, cujo acesso é difícil
e as dimensões são enormes, facilitando o
alastramento do fogo.
6 – Mineração : A busca por minérios é algo que tem
gerado impactos ambientais e desmatamentos há
centenas de anos. Essa atividade requer a remoção de
grandes áreas florestadas no seu entorno para a
própria mineração e também para a construção de
estradas e vias de acesso para o transporte das
mercadorias.
7 – Óleo de Palma : Além de ser usado como
biocombustível, o óleo de palma também é item
constante na indústria, principalmente no setor
alimentício e de beleza. O desmatamento gerado para
a extração no óleo de palma afeta diretamente
espécies nativas da fauna e flora nas áreas em que a
atividade ocorre. Todo esse impacto negativo já
tornou o tema alvo de diversas campanhas do
Greenpeace contra grandes corporações mundiais. A
pegada de carbono do óleo de palma chega a ser
cinco vezes maior que a do óleo diesel.
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8 – Expansão Urbana : É impossível dizer que o
desmatamento gerado pela expansão urbana não é
culpa dos seres humanos. Ao longo das últimas
décadas a quantidade de pessoas que migraram do
campo para as grandes cidades só cresceu, e para
abrigar todo esse contingente foram necessárias
muitas mudanças, construções, e quem sofreu com
isso foram as florestas. Aproximadamente 50% da
população mundial mora em regiões urbanizadas. O
impacto disso é sentido diariamente na nossa própria
pele.
A construção com estruturas em madeira está
diretamente relacionada ao item 2 desta lista. A
extração de madeira ilegal.
Precisamos urgentemente nos mobilizar para acabar
com essa prática, exigindo sempre madeira com
precedência legal e vindo de florestas manejadas. Isto
é um fator muito importante para o futuro da madeira
no mundo todo.

É claro que não queremos utilizar
madeira de procedência ilegal nas
construções de madeira.
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“Nós devemos desenvolver
a tecnologia da construção
em madeira no lugar onde
as pessoas moram, usar
recursos e espécies locais e
não transportar peças de
madeira pelo mundo.”
Eng. Hubert Rhomberg
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Para isso, precisamos consumir matéria-prima
proveniente de florestas certificadas ou que foram
plantadas para a extração, como as florestas de Pinus,
por exemplo. Isso ajuda a melhorar o desmatamento.
A madeira para a construção DEVE vir de florestas de
manejo florestal sustentável. E nós devemos exigir que
sejam dessa maneira.
Cerca de apenas 10% de toda área florestal mundial é
de manejo florestal sustentável. Ainda é um número
muito pequeno. E isso pode mudar drasticamente
usando MAIS MADEIRA nas construções ao invés de
queimá-las para virar combustível ou cortá-las para
virar pasto ou plantações.

Isso porque para se produzir
MADEIRA ENGENHEIRADA
precisamos de madeira certificada
e proveniente de florestas de
manejo florestal sustentável.
A indústria madeireira deve saber a procedência de
sua principal matéria-prima.
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Florestas certificadas de Pinus no sul do Brasil
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CONSTRUIR COM MADEIRA NÃO É
TÃO NOVIDADE ASSIM
Eu costumo dizer que, quando a humanidade saiu das
cavernas e passou da idade da pedra lascada para a
pedra polida, construiu o seu primeiro abrigo em
madeira.
Construir prédios com estrutura de madeira também
não é uma grande novidade.
Templo Horyu-ji : No Japão existem templos
construídos há 1400 anos com 5 andares e 32m de
altura que estão intactos até hoje, como o Templo de
Horyu-ji, em Nara – Japão. Esse prédio começou a ser
construído no ano de 603 e finalizado em 1603.
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Igreja Kizhi Pogost : na Rússia, com altura de 37,5m,
esta é supostamente a estrutura mais alta do mundo
feita exclusivamente de madeira maciça, incluindo a
estrutura e cavilhas. Localizada na ilha de Kizhi, na
Rússia, a igreja foi concluída em 1862, sem qualquer
metal de qualquer tipo (uma estrutura de aço foi
adicionada na década de 1980). Com 22 cúpulas e um
cofre interno, a Igreja Ortodoxa Russa ficou sem nada
além de madeira como suporte por mais de 150 anos.
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Mosteiro Barsana: O Mosteiro Barsana é considerado
a estrutura de madeira mais alta da Europa, com 56
metros de altura. Localizado nas colinas da região de
Maramures, no norte da Transilvânia, o
O Mosteiro de Barsana é a estrutura mais alta deste
convento.
Construído em 1720, é composto por várias igrejas
ortodoxas. O mosteiro foi criado nos anos póscomunismo e tornou-se uma importante atração
cultural e religiosa.
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Butler Square Building: Construído há mais de cem
anos como um depósito para a Butler Brothers
Company, o Butler Square é um edifício histórico de
madeira de nove andares em Minneapolis, Minnesota,
Estados Unidos, que demonstra que a madeira resiste
ao teste do tempo.
A construção de pilares e vigas de madeira de 44,30m
de altura foi usada para atender às exigências de
carga pesada do armazém e mostra a força e a
durabilidade inerentes da madeira maciça. Hoje, o
Butler Square continua a operar como um vibrante
prédio de escritórios de uso misto, com comodidades
modernas e recursos de design sustentáveis.
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“A madeira é
universalmente bonita
para o homem.
É o mais íntimo e humano
de todos os materiais.”
Arq. Frank Lloyd Wright
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O QUE É
“MADEIRA ENGENHEIRADA”?
Apesar dos exemplos dados no capítulo anterior, uma
nova tecnologia para se construir com madeira está
sendo utilizada no mundo todo para se construir
prédios e estruturas com madeira.
Esqueçam essa idéia de que precisamos de árvores
enormes para se retirar uma peça de 10m de
comprimento para fazer um pilar ou vercer um vão
livre com madeira maciça. Esqueçam a idéia de usar
“bitolas” comerciais que nem sempre seguem um
padrão comercial (cada madeireira tem a sua própria
tabela “comercial”). Esqueçam que você tem que
escolher qual a melhor espécie para se usar na sua
obra. Será que Ipê é bom? Ou uso Cumarú? Não sei...
Talvez Itaúba, Massaranduba... Esqueçam que depois
de instalar as peças de madeira na sua estrutura elas
vão “empenar” ou “entortar”. Esqueçam que você vai
ter que deixar a madeira “climatizando” na obra
porque comprou madeira verde. Tudo isso já é
passado graças à um novo conceito no uso da
madeira.

A Madeira Engenheirada.
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Entende-se por “Madeira Engenheirada” toda a
madeira que é posteriormente transformada em um
novo produto em uma fábrica.
Para estruturas temos vários tipos de madeira
engenheirada. Alguns deles são :

Madeira Laminada Colada
(GLULAM), ou MLC;
Madeira Laminada Cruzada (CLT),
ou Cross Laminated Timber;
Madeira Micro-Laminada (LVL), ou
Laminated Veneer Lumber;
Cada um desses produtos tem as suas próprias
características, porém para se construir prédios de
madeira, eles podem trabalhar juntos. Normalmente
se usa GLULAM para pilares e vigas, CLT para lajes e
paredes estruturais e LVL para vigas que necessitam
maior resistência.
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Em face desses materiais juntos formarem o
“esqueleto” do prédio, ou até mesmo o prédio todo em
si só, incluindo as lajes, paredes e núcleos rígidos, há
um termo criado para este uso da madeira tão intenso.
Em inglês chama-se esse tipo de construção de
“Mass Timber”. E nós aqui então, vamos chamá-lo de :

MADEIRA MASSIVA
Os sistemas de construção de MADEIRA MASSIVA
oferecem uma solução interessante e inovadora com
possíveis benefícios de longo prazo para o setor de
construção, a indústria madeireira e a luta contra a
mudança climática.
A madeira é um dos meios de construção mais
sustentáveis e os sistemas de construção de
MADEIRA MASSIVA podem oferecer uma solução
eficiente para
edifícios.
Os elementos estruturais de MADEIRA MASSIVA são
fabricados com madeira de florestas que foram
plantadas para corte e manejo sustentável e
geralmente florestas de árvores consideradas jovens,
de ciclo de crescimento rápido. Essas são as árvores
corretas para serem cortadas.
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A História da Madeira Laminada
Colada (GLULAM)
As estruturas de madeira laminada e colada foram
concebidas na Alemanha, em 1906, pelo Engenheiro
Otto Hetzer. Otto nasceu no dia 11 de fevereiro de
1846 em Kleinobringen, perto de Weimar. Entre os
anos de 1860 a 1863 trabalhou como carpinteiro na
cidade de Apolda, e em 1872 fundou um pequeno
negócio de carpintaria, na província de Weimar. Nos
anos seguintes, devido ao imenso "boom "econômico
na Europa, Otto viu o seu pequeno negócio crescer
imensamente e passou a produzir em 1883 pisos de
madeira. No ano de 1891, tomou o posto de
carpinteiro da Grande Corte Ducal da Alemanha.
O seu negócio, confinado em um pequeno terreno, foi
forçado a mudar para Ettersburger Strasse, em 1895,
onde uma fábrica de 26.000m2 foi construída, com
direito à uma estação ferroviária. A produção da nova
fábrica chegava a 150.000m2 de pisos de madeira por
ano em 1899. Porém a grande extensão da fábrica foi
sentida no ano de 1900, quando foram produzidos
apenas 60.000m2 de assoalho de madeira. Uma
injeção de dinheiro foi fornecido quando a empresa foi
lançada no mercado de ações em 1901, mas a
expansão da fábrica ficou abaixo do esperado. Nesta
época Otto empregava cerca de 300 funcionários.
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Os primeiros testes em vigas coladas e curvadas
foram feitas nesta expansão da fábrica, por volta de
1900.
Provavelmente foi o filho de Otto, Otto Hetzer Jr.
(nascido em 1 de dezembro de 1876) quem fez todo o
projeto e acompanhamento dessa técnica. Otto Hetzer
Jr. entrou para a empresa em 1901, depois de ter
estudado arquitetura em Berlin. De acordo com ele
próprio, dizia estar particularmente envolvido em "...o
uso e aplicação dos vãos livres de madeira tipo Hetzer
e a venda de licenças e patentes”.
No período de 1891 a 1910, Otto Hetzer obteve 5
patentes para novos produtos de madeira. Nos anos
seguintes Otto pode acompanhar o desenvolvimento
de suas criações com madeira laminada colada. Em
1910, durante a exposição mundial de Bruxelas, foi
construída uma estrutura de um pavilhão para
exibições com 43m de vão livre, em madeira laminada
colada. Na época foi um recorde que durou até 1930.
Porém, o ano de 1910 também foi o ano em que Otto
Hetzer e seu filho tiveram uma discussão de negócios
e a companhia foi dividida em duas. Otto Hetzer
faleceu no ano seguinte.

Eng. Alan Dias

CARPINTERIA

79

A companhia que havia fundado continuou sua
produção até o ano de 1927, quando veio à falência, e
foi vendida em fevereiro de 1934. A casa de Otto (que
era na própria fábrica), o galpão de colagem e o
galpão de cortes das madeiras ainda existem nos dias
de hoje.

Em 2006 a invenção da Madeira
Laminada Colada fez 100 anos. De
lá para cá, conseguimos vencer
vãos maiores que 100m com
madeira.
Devemos muito à esse senhor que criou um produto
industrializado de madeira e que usamos até hoje em
prédios altos construídos com madeira.

Otto Hetzer
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Produção de GLULAM
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A História da Madeira Laminada
Cruzada (CLT)
A ideia dessa placa larga e robusta de madeira, que
também é conhecida como “X-LAM” ou em alemão
“BRETTSPERRHOLZ (BSP)” é, a princípio, não muito
nova. A sua estrutura básica é comparável à placas já
existentes de compensados, por exemplo. A colagem
de painéis de madeira faz com que se minimize os
efeitos de retração e se tenha uma maior estabilidade
dimensional. Portanto, o único avanço tecnológico
que o CLT trouxe foi a capacidade de se produzir
painéis colados de grandes dimensões e espessuras,
o que faz do produto único e versátil.
O desenvolvimento do CLT no início dos anos 90 foi
motivado pela necessidade da indústria madeireira em
agregar valor a madeira serrada. As dimensões das
placas de CLT e a aplicação na engenharia fez com
que o produto se tornasse uma opção real, num
mercado que há mais de 100 anos era dominado por
materiais minerais. Em termos de arquitetura e
engenharia, as placas de CLT trouxeram uma nova
visão de projeto que passou a ser pensado em planos
e volumes, ao invés de apenas linhas.
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O termo “Brettsperrholz” foi usado pela primeira vez
em 1981 pelos engenheiros alemães Dröge e Stoy,
para designar painéis colados cruzados para pontes.
Foi traduzido para o inglês “Cross Laminated Timber”
por Schickhofer e Hasewend em 2000. Porém,
existem estudos de que placas de madeira laminada
colada cruzada já tinham sido estudadas no início do
século 19, mais precisamente em 1908 por Schuchow
e Kalep. O registro da primeira estrutura em CLT no
mundo, uma pequena residência, se deu em 1993 feita
por Schuler e Guyer. O CLT como conhecemos hoje,
de forma engenheirada, teve sua primeira construção,
também residencial em 1995, feita por Moser.
A Tecnologia do CLT teve seu desenvolvimento inicial
primeiramente na Áustria e Suíça, tendo sua aplicação
em pequena escala no início, e de 18 anos para cá
numa escala industrial vertiginosa.
A normatização do CLT na Europa começou a ser
implantada em 1998 e foi aceita em 2008. A norma
que regulamenta a produção de CLT (EN 16351) foi
lançada em 2014.
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A Madeira Laminada Colada Cruzada – Cross
Laminated Timber (CLT) vem se transformando num
material conhecido no mundo inteiro, e sendo
conhecido como um material muito versátil para
construção civil.
De fato, a produção de CLT no mundo vêm crescendo
progressivamente nos últimos 10 anos, e aos poucos
está substituindo a construção que antes era feita
apenas com materiais minerais. Tudo isso graças à
sua estrutura colada em lamelas dispostas à 90 graus,
o que faz com que os painéis possuam alta resistência.

Na Europa o CLT concorre de igual
para igual contra o concreto
armado, aço e tijolos, num
segmento de mercado específico
de edifícios multifamiliares. E com
sucesso.
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A definição do CLT pela ANSI (Norma Americana) é a
seguinte : “O CLT é um produto de madeira
engenheirada pré-fabricada feito de pelo menos 3
camadas ortogonais de madeira laminada serrada que
são coladas com adesivos estruturais para formar um
sólido retangular, moldado para aplicações em
telhados, pisos ou paredes.”
Os painéis de CLT são pré-fabricados já com
aberturas para portas, janelas e dutos cortados com
alta precisão por equipamentos CNC. Depois de
prontos, os painéis são transportados para o canteiro
de obra e montados com guindastes ou gruas e uma
pequena equipe de construção. As paredes e os pisos
são unidos usando conectores de metal ou adesivos.
Camadas de isolamento podem ser adicionadas aos
painéis nas paredes e tetos, ou as superfícies podem
ser deixadas à mostra para aproveitar a textura e a
estética da madeira.
A atratividade do CLT como um sistema de
construção se deve ao fato da alta velocidade de
montagem que o sistema proporciona, resultando em
economias consideráveis em mão-de-obra e mínima
perturbação nos arredores locais. Além disso, parte da
atenção dada ao CLT se deve ao uso potencial em
edifícios altos, a partir de 8 – 12 andares. Alguns deles
já foram construídos pelo mundo e edifícios ainda
mais altos estão por vir.
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No Brasil já existem indústrias que produzem Madeira
Laminada Colada (GLULAM) com madeira de florestas
de manejo sustentável brasileiras. As espécies coladas
aqui no Brasil são na sua grande maioria o Pinus e o
Eucalipto.
Porém essa tecnologia não é “nova” por aqui também.
Já se cola madeira para produção de vigas laminadas
desde os anos 50, tendo sua produção iniciada por
uma indústria no Rio Grande do Sul chamada Esmara
e em São Paulo por uma indústria chamada
Laminarco. A Esmara continua na ativa até hoje e a
Laminarco fechou as portas nos anos 80.
Já o CLT (Madeira Laminada Cruzada) possui apenas
uma indústria aqui no Brasil, chamada CROSSLAM,
que vem produzindo placas estruturais de CLT desde
2013. A fábrica hoje tem capacidade de produzir pelo
menos 600m3 de CLT mensais e tem sua produção
dividida também com a fabricação de peças de
Madeira Laminada Colada (GLULAM). Além disso a
fábrica possui um centro de usinagem (CNC) com um
braço robótico que “corta” as peças de CLT e
GLULAM automaticamente, comandada por um
software de última geração, como é feito na Europa e
Canadá.
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POR QUE DEVEMOS PRÉ-FABRICAR
NOSSOS EDIFÍCIOS
A idéia de pré-fabricação dos elementos estruturais de
um edifício é para que esses elementos tenham um
controle muito mais rígido na fábrica e possam ir para
obra apenas para serem colocados no lugar sem
muito esforço.
A madeira tem grandes vantagens no que se diz
respeito à pré-fabricação de suas peças.
Se a estrutura que você vai construir é algo que foi já
construído mil vezes, ou se é uma obra-prima única,
um processo de construção eficiente e econômico é
altamente dependente de quão bem organizado e
preparado seus negócios são. Grandes projetos de
construção encontram múltiplos elementos
trabalhando em conjunto, e uma maneira crucial de
garantir o sucesso é incorporar a pré-fabricação no
processo.

A preparação, com projetos bem
elaborados é a chave para a préfabricação.
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O primeiro passo importante na pré-fabricação das
peças que serão colocadas juntas para formar um
edifício é a criação de um modelo 3D. O “mock-up” do
prédio exatamente como ele precisará ser criado também conhecido como construção virtual - das
paredes, os furos para encanamento e eletricidade, é
um meio de testar e afinar os detalhes para garantir
que tudo está no lugar antes de qualquer coisa ser
produzida e enviado para a obra.
A Carpinteria defende que todas as etapas usem um
único modelo de geometria durante esse processo,
pois isso reduz a confusão e economiza tempo para
todos os envolvidos. Uma vez que a modelagem está
em andamento, podemos fazer ajustes no prédio
conforme necessário para permitir tolerâncias e
detalhes de fabricação.
Quando o modelo 3D estiver completo, os dados
personalizados podem ser usados para criar uma lista
de materiais necessários, os desenhos exatos da
fábrica podem ser concluídos e então a pré-fabricação
das peças pode começar. O trabalho de modelagem
resulta em um processo que cria os códigos da
máquina CNC para a geometria necessária para
produzir cada painel exclusivo. Isto começa o que
acabará por tornar a conclusão do edifício semelhante
a montar um grande LEGO.
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Após a conclusão das peças individuais (os chamados
“shop drawings” – desenhos de produção), as vigas
de GLULAM e os painéis de CLT fabricados são
colocados em ordem de entrega para a obra. Eles são
carregados nos caminhões de maneira correta para
coincidir com a seqüência de instalação.
Embora isso exija uma enorme quantidade de préplanejamento, é o que resulta na economia de tempo e
custo do projeto e permite a construção de prédios em
áreas com pouco espaço de ocupação, pois não há
material armazenado no local.
A pré-fabricação é um elemento essencial na
construção de estruturas de MADEIRA MASSIVA. Por
exemplo, esse processo foi utilizado no recémconcluído Brock Commons, na UBC, um dos mais
altos edifícios de madeira do mundo. A estrutura de
MADEIRA MASSIVA de 18 andares é um prédio de
residência estudantil, abrigando mais de 400
estudantes e foi concluída em maio de 2017.

A madeira, devido à sua vantagem
de ser moldada é o melhor
material do mundo no quesito de
pré-fabricação em máquinas de
CNC e braços robóticos.
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Para a construção do Brock Commons, uma indústria
canadense chamada Structurlam forneceu painéis de
CLT de 169 mm de 5 camadas, medindo 2,9 x 11,8 m
para pisos, juntamente com colunas GLULAM de
260x260mm para o interior do edifício. Os conectores
de aço permitiram que o edifício fosse montado de
forma rápida e segura.
Os conectores de aço permitiam uma transferência de
carga direta entre colunas e também forneciam uma
superfície de apoio para painéis de CLT. A construção
perfeita deste projeto bateu recordes de tempo de
execução graças à pré-fabricação das peças.
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A pré-fabricação pode ser realizada para qualquer
tamanho ou escopo de projeto, desde torres de
edifícios de múltiplos andares a residências
multifamiliares em áreas urbanas densas. Não importa
o projeto, os benefícios serão os mesmos:
Montagem rápida: peças perfeitas entregues em
ordem permitem uma montagem rápida e eficiente;
isso minimiza a duração total do cronograma de um
projeto.
Custo-benefício: A pré-fabricação das peças reduz o
desperdício e permite uma montagem rápida,
reduzindo os custos e incentivando a eficiência em
todos os complementos.
Local de trabalho mais seguro: muitas tarefas são
realizadas na fábrica, eliminando a necessidade de
trabalho complicado a ser realizado no local ou em
alturas.
Redução de mão de obra no local: a pré-fabricação
requer menos pessoas no local para instalar a
estrutura.
Maior qualidade: elementos críticos do edifício são
concluídos em um ambiente totalmente controlado.
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A MADEIRA É DURÁVEL
E RESISTENTE AO FOGO
Em minhas palestras sobre estruturas de madeira
sempre recebo a seguinte pergunta : “Quanto tempo
dura uma estrutura em madeira?”
Normalmente eu respondo com uma segunda
pergunta : “Quanto tempo dura uma estrutura de
concreto?”
A madeira é um material durável para residências e
edifícios comerciais. Quando adequadamente
mantida, podem durar centenas de anos. Produtos
preservantes modernos para madeira aumentam a
durabilidade natural.
A madeira é utilizada há milhares de anos e é
resistente ao calor, ao gelo, à corrosão e à poluição. O
único fator que precisa ser controlado é a exposição
ao intemperismo.
Problemas com a podridão e os insetos xilófagos
(cupins e brocas) são geralmente o resultado de pouca
atenção aos detalhes da construção, que expõem a
madeira à umidade e à luz solar, ou especificação
inadequada de madeira.
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Se eu fosse resumir em uma sentença como se deve
projetar um prédio ou uma estrutura em madeira, ela
seria assim:

Projete a estrutura sem estar
exposta às intempéries e terá 99%
de chance de sucesso.
A durabibilade das estruturas de MADEIRA MASSIVA
hoje em dia já não são mais uma preocupação. É
simples, muito simples. Apenas projete a estrutura
colocando-a dentro do edifício para mantê-la seca,
sempre seca, e ela durará por muitos anos.
Já existem vários edifícios no mundo construídos com
madeira, como por exemplo o Butler Square Building
em Minneapólis que já tem mais de 100 anos e
permanece intacto.
A madeira por si só não apodrece nunca, se estiver em
condições certas para que ela possa se estabelecer
como estrutura. O segredo para a durabilidade das
estruturas de madeira é apenas manter a consistência
do ambiente onde ela está. Se ela estiver num
ambiente onde há mudanças drásticas de umidade,
passando de úmido para seco e de seco para úmido
constantemente, isso criará o ambiente proprício para
o seu deterioramento.
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Quando for projetar em madeira lembre-se sempre
que a madeira seca não apodrece.
É muito importante também salientar que para se
produzir MADEIRA MASSIVA também é necessário
que ela seja colada seca, para não perder umidade
depois que a peça está pronta.
A umidade na madeira é um fator que contribui
diretamente na sua resistência como estrutura.

Quanto mais úmida, menos
resistente a peça se torna.
Mas o que é madeira seca? Considera-se a madeira
seca quando o seu teor de umidade residual for igual
ou inferior a umidade de equilíbrio da madeira, ou seja
quando a umidade da madeira está em harmonia com
o ambiente que a cerca.
Quando uma árvore é cortada, seu teor de umidade
chega a ser maior do que 100%. A partir desse
momento a água começa a evaporar e a umidade da
madeira vai se estabilizando de acordo com a umidade
do ambiente onde ela se encontra. Normalmente
depois de alguns meses, essa madeira descansando
em local arejado, ela vai estabilizar sua umidade
interna, e com isso, estabilizando a peça.
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Algumas porcentagens de umidade da madeira para
certos tipos de produtos :
6% a 8% - Pisos laminados, instrumentos musicais
12% a 14% - Madeira Laminada Colada, CLT e móveis
15% - Janelas e Portas Externas
20% - Madeira serrada para construção e Pallets
25% - Madeira serrada para uso externo, decks
A madeira com umidade acima de 20% está suscetível
a proliferação de fungos manchadores,
apodrecedores e de insetos xilófagos.
A madeira é higroscópica, o que significa que ela
funciona como uma “esponja”, trocando umidade com
o meio ambiente em que ela se encontra. Se o ar
estiver seco, como em dias muito quentes, ela cede
umidade, e se o ar estiver úmido como em dias
chuvosos, ela absorve a umidade do ar na forma de
vapor.
A água Livre (ou capilar) se encontra nas cavidades
celulares e durante o processo de secagem é a
primeira a ser extraída da madeira. A quantidade desta
depende basicamente da densidade da madeira,
portanto, o volume é relativo em função da espécie em
questão.
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A água de impregnação ou higroscópica é a que se
encontra nas paredes celulares, move-se por difusão
através das paredes celulares buscando níveis de
umidade inferiores e temperaturas maiores, porém só
quando a água livre já não existe mais ou existe em
níveis mínimos.
O ponto de saturação das fibras (PSF) da madeira é
atingido quando toda a água livre da madeira evapora
e sobra apenas água nas paredes celulares.
Normalmente nas coníferas como o Pinus, o PSF fica
em torno de 22% a 28%. A partir desse momento,
qualquer perda de umidade faz a madeira começar a
“encolher” (contração das fibras).
É exatamente por isso que uma tábua de madeira que
é deixada no sol “encanoa”. O sol bate na face
superior da peça e seca a umidade da madeira,
fazendo as fibras contraírem, enquanto a parte de
baixo da madeira ainda está úmida, no seu tamanho
original.
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Quando a madeira atinge cerca de 8% a 14% de
umidade através de secagem induzida (em estufa, por
exemplo), é o ponto ideal para as Madeiras
Engenheiradas serem produzidas - isso quer dizer que
a água encontra-se apenas nas paredes celulares e
não possui nenhuma água livre em seu interior.
Lembre-se que sempre vai haver água dentro da
madeira. A situação da madeira com 0% de umidade
só é atingida em laboratório, quando dentro de fornos
aquecemos a mesma a mais de 100 graus para água
secar.
Além disso, aqui no Brasil temos não só o problema
com umidade, mas também temos todos os tipos de
insetos que comem madeira. Foi pensando nas
categorias de uso da madeira na construção civil que
em 2013 foi lançada a NBR16143, que trata dos
preservativos utilizados nas madeiras de acordo com o
uso que elas terão. Nessa norma consta qual a
porcentagem de preservante que deve ser utilizado
para tratar a madeira em cada diferente situação.
Alguns dos produtos que existem para tratar a
madeira contra insetos xilófagos e contra fungos são :
CCA – Cobre + Cromo + Arsênio
CCB – Cobre + Cromo + Boro
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Esses produtos são injetados dentro da madeira
através do sistema de autoclave. A autoclave é um
grande cilindro metálico onde se colocam as peças
(tábuas, lâminas) de madeira para tratamento. Depois
do cilindro cheio de madeira, fecha-se o sistema e
retira-se todo o ar, aplicando um vácuo dentro do
cilindro. Esse vácuo faz com que a água da madeira
“saia” de dentro da peça, deixando-as quase 100%
secas. Quando a água sai, no lugar dela injeta-se o
produto preservante, e libera-se o vácuo e aplica-se
pressão. Pelo processo da Osmose, o produto penetra
nas peças no lugar da água, deixando as peças
tratadas.
De acordo com o uso da madeira há a quantidade
certa de tratamento que as peças deverão receber.
Além do tratamento por vácuo-pressão pode-se
proteger a madeira superficialmente usando
impregnantes, chamados de STAINS.
Stains são produtos hidrorrepelentes e que possuem
em sua fórmula filtros ultravioletas para não mudar a
coloração da madeira com a ação dos raios solares. E
como o próprio nome já diz, repelem a água não
deixando ela penetrar nos poros da madeira. Diferente
dos vernizes (que só devem ser utilizados em móveis e
esquadrias) o Stain não cria um filme protetor na
madeira. Ele deixa ela respirar.
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Nos países do hemisfério norte comumente não é
necessário tratar a madeira, pois os invernos
rigorosos acabam com os insetos que poderiam
atacar a madeira. Já no Brasil e na Austrália por
exemplo, é muito comum tratar a madeira que são
usadas nas estruturas.
Nas estruturas com madeira tratada deve-se sempre
utilizar conectores de aço galvanizado OU de aço
inoxidável para evitar que o produto utilizado no
tratamento da madeira atue na corrosão da peça de
aço. Também nunca deve-se misturar aço galvanizado
com aço inoxidável, uma vez que pode causar
corrosão entre os materiais.

Autoclave
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A madeira queima. É um material combustível, sem
dúvida. Porém, ela queima de uma maneira peculiar e
controlável. Como pode ser?
As árvores já existem há milhões de anos e
sobreviveram à diversos incêndios no planeta terra.
Durante a evolução das árvores elas desenvolveram
uma proteção natural contra o fogo. Quando o fogo
ataca a madeira, a madeira suporta o fogo devido à um
mecanismo natural.

Essa proteção se chama
CARBONIZAÇÃO.
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O tronco das árvores queima de fora para dentro e
quando queima, cria uma camada isolante de carvão
que é incombustível. O carvão reduz a quantidade de
ar que chega na madeira diminuindo a quantidade de
oxigênio que seria necessário para queimar o interior
do tronco. Assim, naturalmente o carvão limita a
velocidade que o fogo queima a madeira, dando uma
boa resistência ao incêndio.
Imagine o exemplo de acender uma fogueira, ou uma
lareira. Quando tentamos fazer fogo nunca
começamos com um tronco gigante e sim com
pequenos galhos ou folhas, isto porque quando
tentamos queimar troncos diretamente, eles iniciam
apenas uma lenta carbonização superficial,
dificultando muito a combustão. Os pequenos galhos
tem pouca massa, portanto pegam fogo mais
rapidamente.
Este é o segredo que faz com que mesmo depois de
um grande incêndio numa floresta as árvores
permanecem vivas e continuam se desenvolvendo,
principalmente as de troncos mais grossos.
A crosta de carbono que aparece quando queimamos
a madeira é uma proteção natural e ajuda o fogo a se
extinguir, já que limita a quantidade de oxigênio
consumida pelo fogo.
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Para as estruturas de MADEIRA MASSIVA estamos
falando de construir peças de madeira de grandes
dimensões, consequentemente de difícil ignição.
Hoje nós sabemos exatamente quanto tempo demora
para um certo tipo de madeira queimar. O Pinus, que é
uma madeira utilizada para fabricar o CLT e as vigas
de GLULAM queima por volta de 0,7 mm/min. Com
esses dados um engenheiro calculista de madeira
pode dimensionar a seção da peça estrutural para
suportar as cargas solicitantes e aumentar a massa de
madeira em volta para queimar e carbonizar o tempo
que quiser, ou o tempo que a estrutura solicitar de
acordo com o corpo de bombeiros.
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Sabendo isso, nos asseguramos que ao queimar a
superfície de uma peça estrutural ainda exista uma
seção residual resistente para suportar a carga. Tudo
isso com uma grande vantagem sobre outras
estruturas.

A madeira quando queima não
perde sua capacidade portante e
não deforma.
Em um incêndio, a madeira pode suportar muito mais
tempo que o concreto armado, dando muito mais
segurança para os ocupantes.
A madeira é o material ideal para grandes recintos,
como ginásios, estádios, teatros, hangares e galpões
estruturais pois pode vencer mais de 100m de vão
livre sem apoios intermediários. Já o aço, que também
é utilizado para estes mesmos tipos de construção
tem uma resistência péssima ao fogo.
Não importa o tamanho e a dimensão de uma peça de
aço. A partir dos 600 graus Celsius o aço perde sua
capacidade portante a aos 750 graus entra em
colapso. E um incêndio pode facilmente superar os
1.200 graus.
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É exatamente por isso que as ligações de aço que
fazemos para unir as peças de madeira devem ficar
ocultas, embutidas na madeira.

A madeira protege o aço contra o
fogo.
O mesmo princípio da carbonização é utilizado nas
estruturas metálicas quando se usa pintura
intumescente ou retardante de fogo. Mas são
produtos químicos contaminantes, deixa a estrutura
muito mais cara, precisa de manutenção e não é uma
solução tão eficiente quanto usar madeira. Além disso,
já existem também produtos retardantes de chama
para a madeira caso se queira ter uma proteção extra.
A madeira, por possuir resistência muito similar ao
concreto está começando a ser utilizada em
construções em altura para prédios de no mundo
todo. Isso porque com a MADEIRA ENGENHEIRADA
conseguimos produzir seções com as mesmas
dimensões das do concreto armado.
Hoje já existem prédios de 18 andares construídos
com madeira. Estão em projeto prédios de 40 andares
e acredita-se que é possível chegar até 80 andares
construído em madeira!
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A construção em madeira mais tradicional nos
Estados Unidos e Canadá é a de Woodframe. Esse
tipo de construção utiliza entramados de madeira de
pequena seção feitos com madeira serrada e que se
colocados espaçados a uma certa distância entre eles
formam uma “trama” estrutural que pode suportar
inclusive alguns andares.
Esses elementos estruturais de seção reduzida ao
serem atacados pelo fogo são consumidos facilmente
pelas chamas e mesmo que criem uma camada
superficial carbonizada não terão seção residual que
possa suportar as cargas solicitantes podendo assim
virem a colapsar. Por isso se teremos que projetar
usando seções pequenas de madeira teremos que
mudar nossa estratégia de como vamos projetá-las
em relação ao incêndio.

Para evitar que o fogo atinja as
pequenas peças do Woodframe
temos que usar proteção
adicional.
Uma solução muito eficiente é o revestimento da
madeira com placas de gesso acartonado (Drywall).
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Devemos nos assegurar que toda a estrutura desse
tipo seja coberta com esse tipo de material.
Especialmente a parte interior dessa construção, que
é onde ocorre mais frequentemente o ataque do fogo.
O gesso acartonado deve cobrir todas as peças
pequenas de madeira e pode servir também como
uma opção para retardar a ação do fogo em grandes
peças estruturais como paredes de CLT e pilares e
vigas de Glulam.
Dessa forma teremos tempo suficiente para evacuar a
construção em segurança, uma vez que a situação de
incêndio é para salvar vidas e não bens materiais.

A madeira tem uma alta
resistência ao fogo e se for bem
usada pode tornar a construção
mais segura e permitir o
salvamento das vidas de seus
habitantes, retardando a ação da
chama e o dano causado na
construção.
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A MADEIRA É UM
ISOLANTE NATURAL
A madeira é um isolante natural devido às bolsas de ar
dentro de sua estrutura celular, o que significa que é
15 vezes melhor do que a alvenaria, 400 vezes melhor
do que o aço e 1.770 vezes melhor que o alumínio.
Além disso, os métodos de estrutura leve de madeira
permitem a fácil instalação de isolamento adicional de
fibra ou placas.
Como resultado deste desempenho térmico
melhorado, os edifícios produzidos usando madeira,
particularmente madeiras engenheiradas, como Cross
Laminated Timber (CLT), Glulam (Madeira Laminada
Colada) e Laminated Veneer Lumber (LVL), requerem
menos energia para aquecer e esfriar, resultando em
contas de energia reduzidas.
Além disso, a madeira é higroscópica e tem a
capacidade de trocar a umidade com o ar circundante,
que fornece um “buffer” contra mudanças de umidade
e temperatura a curto prazo.
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Tradicionalmente, tende-se a achar que o tijolo e o
concreto possuem isolamento térmico superior e
propriedades de aquecimento solar passivo
(absorvendo calor), mas pesquisas mostraram que,
surpreendentemente, a MADEIRA MASSIVA, como o
CLT por exemplo, pode ter mais de 2,5 vezes a massa
térmica do concreto.
Ao comparar paredes da mesma espessura, devido às
diferentes densidades dos dois materiais, o concreto
ainda terá maior massa térmica, mas as propriedades
de retenção térmica pouco valorizadas das paredes de
MADEIRA MASSIVA significam que, de fato,
desempenham um papel significativo na regulação do
conforto interno de uma casa.
As paredes de madeira armazenam o calor do sol
durante o dia e o liberam na casa à noite. Quando o
efeito de massa térmica foi adicionado ao valor da
resistência térmica (R) relativamente baixo das
paredes externas, a casa de MADEIRA MASSIVA teve
um desempenho muito favorável.

Basicamente, quanto mais
madeira você usa, melhor o
desempenho térmico.
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O desempenho térmico da casa de MADEIRA
MASSIVA se torna ainda maior quando se utiliza
paredes e lajes internas de madeira.
O desempenho térmico e a eficiência energética do
CLT são duas das vantagens mais importantes da
utilização de madeira laminada cruzada em seu
projeto de construção.
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Ao considerar problemas de desempenho térmico, a
madeira, um material naturalmente isolante, é uma
excelente escolha. Bolsas de ar dentro da estrutura
celular da madeira criam uma barreira natural ao calor
e ao frio.
De todas as opções de madeira em construção, a
madeira leve (como o Pinus) é o melhor isolante em
geral à medida que a condutividade térmica aumenta
com a densidade. Além disso, a condutividade térmica
irá variar levemente com o teor de umidade, depósitos
residuais na madeira, tais como os extrativos, e
características naturais, como verificações, nós e
direção dos grãos.
O projeto de construção com foco na eficiência
energética por meio de madeira leve pode contribuir
muito para maximizar o conforto e minimizar o uso de
energia não renovável. Além disso, os edifícios com
estrutura de madeira podem permitir que materiais de
isolamento extra sejam colocados nos espaços entre
os elementos de estrutura, sem aumentar a espessura
da parede, do teto, do telhado ou do piso.
As propriedades térmicas naturais da madeira
também maximizam a eficiência dos materiais de
isolamento, uma vez que a madeira não se torna fria
nem dissipa o calor, exigindo, portanto, menos
energia para manter o calor em todo o edifício.
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“A boa madeira não cresce
com facilidade. Quanto mais
forte o vento, mais fortes são
as árvores.”
(Ditado americano)
Thomas S. Monson
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A MADEIRA É MUITO FORTE
ESTRUTURALMENTE
A madeira é muito forte. Uma comparação com o aço
e o concreto mostra que a madeira estrutural tem uma
relação entre resistência e peso 20% maior que a do
aço estrutural e quatro a cinco vezes maior do que o
concreto não reforçado na compressão.
A madeira há muito tempo deixa os cientistas
perplexos por causa de sua força. Pesquisas recentes,
no entanto, lançaram alguma luz sobre a questão “Por
que a madeira é tão forte?” Uma equipe das
Universidades de Cambridge e Warwick realizou
pesquisas sobre nano-propriedades da madeira que
podem ter grandes consequências nas indústrias de
energia e construção.
Então, o que é esse grande achado? É a ligação,
semelhante à cola, entre duas das substâncias mais
abundantes nas plantas, celulose e xilema. Elas são
encontradas nas paredes das células das plantas e
são a razão pela qual a madeira e alguns outros
materiais vegetais são tão fortes.
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Fisicamente, a madeira é forte e dura, mas, em
comparação com um material como o aço, também é
leve e flexível.
Tem outra propriedade interessante também. Metais,
plásticos e cerâmicas tendem a ter uma estrutura
interna bastante uniforme e isso os torna isotrópicos:
eles se comportam exatamente da mesma maneira em
todas as direções.
A madeira é diferente devido à sua estrutura de anéis e
fibras. Você pode dobrar e estalar um galho de árvore
pequeno com as mãos, mas é quase impossível
esticar ou comprimir o mesmo galho se tentar puxá-lo
ou empurrá-lo na direção oposta. O mesmo acontece
quando você está cortando madeira.
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Se você já cortou madeira com um machado, você
saberá que um tronco se divide muito facilmente se
você cortar com a lâmina ao longo das fibras, mas é
muito mais difícil cortar o caminho oposto (através da
fibra).
Dizemos que a madeira é anisotrópica, o que significa
que um pedaço de madeira tem propriedades
diferentes em direções diferentes. A madeira é um
material leve e anisotrópico com características de
rigidez e resistência mais baixas do que o aço
estrutural e o concreto armado. A madeira também
sofre movimentos devido a mudanças no teor de
umidade, assim como a fluência a longo prazo. Os
sistemas estruturais que utilizam MADEIRA MASSIVA
devem considerar cada uma dessas características
para obter sucesso.
A densidade da madeira é tipicamente 500Kgf/m3
para a maioria das espécies utilizadas para se produzir
madeira engenheirada (como o Pinus, por exemplo), o
que corresponde a aproximadamente 20% da
densidade do concreto. Por isso um prédio de madeira
é mais leve.

O peso de um edifício de madeira
pode ser 40% mais leve do que um
igual de concreto armado.
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Por causa do seu baixo peso específico, as cargas
atuantes nas paredes, pilares e vigas também são
menores. No entanto a baixa densidade da madeira
pode ter algumas desvantagens, como por exemplo
aumentar a deformação horizontal devido à cargas
laterais como o vento e aumentar o nível de vibração
natural dos elementos estruturais como lajes, por
exemplo.
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A madeira é anisotrópica devido à sua estrutura de
fibras. Consequentemente, a madeira é
aproximadamente três vezes mais forte quando a
carga é aplicada paralelamente às fibras em
comparação com a perpendicular às fibras.
A madeira também é mais forte na compressão do que
na tração. A tração permitida paralela às fibras é
aproximadamente a metade da compressão e a tração
perpendicular às fibras não é permitida devido ao risco
de falhas de delaminação ou descolamento das fibras.
A MADEIRA MASSIVA pode ser mais competitivas
com o aço estrutural e o concreto armado quando o
material é usado principalmente para resistir à
compressão paralela às fibras.

O projeto de conexões em
construções de MADEIRA
MASSIVA requer cuidado para
evitar esforços de tração
perpendicular às fibras e priorizar
a resistência paralela às fibras.
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A figura abaixo mostra as seções resistentes de cada
material com o mesmo comprimento (3,05m) e a
mesma carga (5,338kN) aplicada axialmente numa
coluna de um prédio projetado nos três materiais:

A coluna de madeira demostra mais deformação
principalmente devido ao menor módulo de
elasticidade do material que é tipicamente 30% do
módulo elástico para o peso normal de concreto.
Assim, um sistema de MADEIRA MASSIVA
tipicamente necessitará de uma área transversal maior
em comparação com um sistema convencional de aço
estrutural ou de concreto armado para obter as
mesmas deformações.
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Recentemente, os cientistas desenvolveram um novo
tipo de "super madeira" que é mais de 10 vezes mais
forte e mais resistente que a madeira normal - e essa
inovação poderia potencialmente se tornar um
substituto natural e barato para o aço e outros
materiais.
A chave para o “superpoder” da nova madeira é um
tratamento químico especial seguido por um processo
de compressão aquecido. As ligações químicas
resultantes tornam a madeira suficientemente forte
para um dia ser usada em edifícios e veículos.
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Poderia até dar uma reviravolta num novo sistema de
blindagem. Os pesquisadores lançaram projéteis
parecidos com balas em sua nova super madeira e
descobriram que ficaram alojados no material em vez
de abrir caminho, como fizeram com a madeira
padrão.
"Esta nova maneira de tratar a madeira torna-a 12
vezes mais forte que a madeira natural e 10 vezes mais
resistente", diz o pesquisador sênior Liangbing Hu, da
Universidade de Maryland.
"Isso pode ser um concorrente para o aço ou mesmo
ligas de titânio, é tão forte e durável. Também é
comparável à fibra de carbono, mas muito menos
cara."
"É ao mesmo tempo forte e dura, o que é uma
combinação geralmente não encontrada na natureza",
acrescenta outro membro da equipe, Teng Li, da
Universidade de Maryland.
"É tão forte quanto o aço, mas seis vezes mais leve.
Demora 10 vezes mais energia para fraturar que a
madeira natural. Ele pode até mesmo ser dobrado e
moldado no início do processo.“

E estamos ainda no início da era
da madeira!
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“A madeira é a chave para
uma indústria de construção
mais sustentável.”
John Klein
Arquiteto e Cientista do M.I.T.
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A MADEIRA É
NATURALMENTE BELA
A madeira é naturalmente bonita e esteticamente
agradável. Está disponível em uma ampla gama de
cores, grãos e texturas, tornando a madeira
visualmente atraente.
A madeira também é um produto muito tátil, sendo
agradável de tocar, dependendo do acabamento.
Se você trabalha com madeira há muito tempo,
percebe que cada espécie tem características e
recursos diferentes. Você provavelmente sabe,
também, que mesmo um par de tábuas tiradas de dois
troncos da mesma espécie pode não parecer
exatamente igual. Isso porque cor, brilho, textura,
fibras e figura entram em jogo para o apelo visual de
uma espécie. E é uma ou mais dessas características
que valorizam as madeiras de lei mais favorecidas
usadas para fins decorativos. Agora você aprenderá o
que eles são.
Em madeiras de lei, a cor ocorre naturalmente em uma
ampla faixa. Há roxos, amarelos, laranjas, tons de
amêndoa, marrons, canelas e tons de vermelho. E a
cor desempenha um papel importante na
determinação do uso final da madeira.
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A cor decorativa do cumaru, por exemplo traz uma
agradável textura. Não é a toa que hoje é a madeira
mais usada no Brasil para acabamentos de pisos. Mas
uma madeira branca-amarelada, como a pinus, pode
trazer outro tipo de textura bastante agradável.
A madeira tem cor devido a infiltrações que interagem
com a celulose de suas paredes celulares e a lignina
que as une. Esses “infiltrados” são materiais solúveis
(às vezes chamados de extrativos) que uma árvore
extrai do solo onde ela cresce. Várias espécies reagem
aos “infiltrados” de diferentes maneiras, criando
contrastes entre elas. Mas também é por isso que,
mesmo dentro de uma espécie, a cor da madeira pode
variar. A madeira de cumaru que cresce no norte do
Pará pode ter diferença de cor da madeira de cumaru
que cresce no norte do Mato Grosso, por exemplo.
A madeira verde recém-serrada de uma árvore
também pode mudar de cor quando exposta ao ar e à
luz, às vezes drasticamente. O roxinho recém cortado
é quase preto, depois torna-se mais arroxeado. A
Itaúba recém cortada é amarela, depois de algum
tempo é um marrom escuro como chocolate. Algumas
madeiras, como a teca, desbotam sob luz forte, mas
escurecem com a luz moderada. O calor úmido da
secagem do forno também altera a cor da madeira.
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E qualquer madeira ao tempo muda de coloração
também.

A madeira envelhece bem e com
dignidade. Caso não se use
nenhum produto para preservação
do aspecto e da cor natural da
madeira, ela vai se tornando prata
e cinza, devido à sua milenar
proteção natural contra os raios
UV.
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CONSTRUIR COM MADEIRA
PODE SER MAIS BARATO
A madeira é usada na construção há milhares de anos,
e a madeira é um dos mais antigos métodos de
construção conhecidos.
Na Grã-Bretanha, os arqueólogos descobriram
vestígios de casas com estrutura de madeira de mais
de 10.000 anos atrás e, comparativamente
recentemente, o método construtivo viu um aumento
na popularidade na época romana e no período
georgiano, encorajado pelas qualidades resistentes do
material e da facilidade de construção.
A madeira laminada colada, conhecida como glulam,
também tem sido usada na construção desde meados
do século XIX, mas a mais recente inovação na
construção de madeira começou nos anos 90 com a
criação de madeira laminada cruzada (CLT).
O CLT é um produto de painéis de madeira maciça
com várias camadas usado para os elementos de
parede, piso e teto da superestrutura de um edifício.
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Em 1996, um programa de pesquisa conjunta setorial
/ acadêmica foi realizado na Áustria, o que resultou no
desenvolvimento do que hoje conhecemos como CLT.
A produção de painéis de madeira de grande formato,
com engenharia sólida e laminação cruzada foi
iniciada por empresas como a KLH Massivholz, que
em 1999 foi uma das primeiras empresas a abrir uma
fábrica de CLT na Europa.
Embora a madeira tenha sido usada em edifícios por
séculos, os painéis da CLT ofereceram - pela primeira
vez - um produto de madeira para atender às
exigências estruturais e técnicas de materiais de
construção mais tradicionais, como o concreto. Levou
vários anos e extensos testes de produtos para o CLT
se tornar reconhecido e aceito no mercado europeu.
O CLT - também conhecido como “Xlam”, MADEIRA
MASSIVA ou madeira engenheirada é um produto
constituído por painéis de madeira maciça
multicamadas usado para elementos de parede, piso e
telhado da superestrutura de um edifício.
Feita a partir de pranchas de Pinus com emendas
“finger joints” e secos em estufa, as camadas da placa
(lamela) são dispostas, empilhadas em ângulos retos e
coladas em camadas perpendiculares usando
colagem de alta pressão.
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A maioria dos painéis CLT atualmente fabricados
usam adesivo de poliuretano para colar as lamelas. O
adesivo de poliuretano é uma classe de emissão "0"
sem solvente e sem formaldeído, que não apresenta
riscos de emissões tóxicas em nenhum estágio do
ciclo de vida do produto.
Os painéis de CLT podem ser fabricados em três,
cinco, sete ou mais lamelas, com espessura típica
variando de 80mm a 300mm, em larguras variadas de
1,25m a 3,00m e comprimentos de até 18m. O ideal é
que as placas tenham no máximo 12m por questões
de transporte.
O CLT pode ser fornecido com três acabamentos
diferentes para a camada externa do painel: não visual,
visual industrial e visual.
O número de camadas de painéis e larguras de painéis
dependerá da finalidade e dos requisitos estruturais
do elemento do edifício para o qual foram projetados.
Os painéis de CLT são fabricados no tamanho original
como “painéis mestre” e depois cortados no tamanho
e na forma dos elementos individuais necessários para
o edifício - minimizar o desperdício dos painéis mestre
é chamado de otimização do painel e otimização
inteligente do painel pode reduzir o desperdício do
painel CLT e custo.
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Os benefícios oferecidos pela CLT para aplicações
estruturais incluem:
• Flexibilidade : O processo de corte controlado por
computador (CNC) usado na fabricação de painéis
de CLT permite que os painéis sejam cortados ou
encaminhados para praticamente qualquer
formato.
• Resistência : CLT é mais forte do que a madeira
maciça, pois tem uma distribuição mais ampla de
defeitos naturais devido ao processo de laminação
cruzada e alto padrão de classificação de
resistência da placa.
• Capacidade : O CLT é normalmente usado para
elementos de piso, teto e parede de estruturas de
edifícios com capacidades de abrangência de 8m
ou até 12m quando usada em composição com
concreto. O CLT possui alta resistência e rigidez no
plano, o que também permite que ele também seja
usado efetivamente como paredes de
cisalhamento, placas de diafragma e vigas altas.
• Qualidade : O CLT é fabricado de acordo com os
rigorosos requisitos de garantia de qualidade da
madeira de classe estrutural com capacidade
estrutural conhecida.
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• Estabilidade : O CLT é fabricado a partir de
madeira seca em estufa (12% de umidade) e o
processo de laminação cruzada torna-a menos
propensa a movimentos causados por mudanças
no teor de umidade.
A Madeira Laminada Colada (Glulam) é um produto de
madeira maciça trabalhada, fabricado para fins de
suporte de carga, predominantemente usado para
colunas, vigas e componentes de treliça.
Normalmente feito de Pinus, o Glulam também é feito
pela colagem de lamelas. A MLC está disponível em
uma variedade de espécies de madeira leve e madeira
dura, incluindo Pinus, Eucalipto e outras espécies.
As lamelas de madeira utilizadas na produção de MLC
são tipicamente unidas por “finger joints” em
comprimentos contínuos. A espessura da lamela
dependerá da aplicação e das espécies usadas,
tipicamente 40mm. Uma vez colados, os membros são
aplainados e cortados no tamanho e forma exatos. O
comprimento e a forma das seções laminadas são
limitados apenas pelas capacidades de fabricação e
transporte do fabricante, e podem ser usados em
quase qualquer tipo de construção, desde habitações
simples até grandes edifícios públicos e pontes.
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Em comparação com o CLT, a MLC oferece
oportunidade de uso em uma variedade de situações
que exigem recursos de resistência e abrangência,
porque:
• É ideal como um feixe estrutural e pode ser
fabricado curvo ou reto;
• É possível fabricar vigas lameladas com lamelas de
maior resistência em áreas de alta tensão - como na
lamela superior ou inferior de vigas - e lamelas de
menor resistência em áreas de baixo estresse.
• As vigas de madeira podem transportar cargas
equivalentes às de vigas de aço ou concreto, mas
fornecem um material mais leve e mais sustentável,
devido à sua alta relação resistência-peso.
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As lajes compostas de concreto com madeira são um
sistema de piso onde se usa o CLT trabalhando à
tração no bordo inferior, o concreto armado
trabalhando à compressão e dando estabilidade,
proteção acústica, minimizando vibrações e
melhorando o desempenho em relação ao fogo no
bordo superior e o aço trabalhando como conectores
de cisalhamento entre os dois materiais.
O sistema de concreto de laje plana, em combinação
com o CLT, permite um teto de madeira lisa (forro) e
uma profundidade de construção rasa.
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Compósitos de concreto de madeira podem ser
usados:
•
•
•
•
•

Em vãos de 6m a 12m
Como um sistema pré-fabricado seco
Em pisos pesados
Como pisos acústicos
Para escritórios, residenciais e outros edifícios
comerciais

Todas as abordagens fundamentais acima para
construções de madeira compartilham uma série de
vantagens inerentes, mas dado que esse modelo de
custo é baseado em uma solução de CLT, o seguinte é
um resumo dos benefícios desse produto:
• Estanqueidade : Estruturas CLT normalmente
oferecem níveis mais elevados de estanqueidade
(2-3m3 / m2 / h) do que a construção tradicional;
• Qualidade : O acabamento com grau de superfície
das placas pode ser especificado para um
acabamento exposto;
• Instalação de serviços : O CLT forma uma
superfície fácil de consertar e a instalação dos
serviços provavelmente será mais rápida;
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• Estrutura secundária : Os suportes ou estruturas
secundárias são virtualmente eliminados;
• Carbono incorporado : Para cada 1.000 m2 de
edifício construído em CLT em vez de aço ou
concreto, até 350 toneladas de CO2 são salvas ou
armazenadas (representando até 10 anos de
emissões operacionais de CO2);
• Sustentabilidade : Toda a madeira para painéis da
CLT deve ser certificada pelo FSC, com a matériaprima utilizada proveniente de florestas manejadas
de forma sustentável;
• Velocidade : As velocidades do programa de
construção podem ser otimizadas através da
repetição máxima e de formas retilíneas.
• Fachada de suporte de carga : Pode ser usada
como uma estrutura de fachada CLT de suporte de
carga, de preferência com uma abordagem de
janela perfurada. As janelas e esquadrias são préencomendadas, pois as tolerâncias da CLT são
altas.
• Telhado : Um simples perfil de telhado CLT também
ajuda na rapidez de entrega em uma data estanque.

Eng. Alan Dias

CARPINTERIA

139

• Fundações : As fundações de vigas/sapatas rasas
são mais prováveis se for adotada uma estrutura de
parede de sustentação CLT. Além de ser mais leve.
• Resíduos : O desperdício de construção associado
à estrutura é praticamente zero.
Para garantir o design mais eficaz e eficiente, uma
série de considerações técnicas específicas devem ser
abordadas no design. Esses incluem:
• Responsabilidade pelo design : Os engenheiros
devem projetar o CLT com conhecimento e
compreensão da cadeia de suprimentos da CLT e
dos tamanhos padrão de cada empresa.
• Eixos e vãos : Devem ser planejados com uma
grade de 2,35m, quando possível, com extensões
limitadas a 7,5m, quando possível. Maiores
extensões exigirão painéis mais espessos.
• Serviços de construção : Coordenação de projeto
antecipada e detalhada é necessária (antes da
fabricação do painel), layouts de placa devem ser
planejados para se adequar à abertura onde
possível
• Acústica : Recomendações de especialistas devem
ser buscadas no estágio inicial do projeto.
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• Vibração do piso : Os limites do projeto devem ser
determinados para o uso pretendido.
• Massa Térmica : O CLT tem uma massa térmica
significativa, mas menos que os intradorsos de
concreto exposto.
• Acabamentos expostos : Atenção precoce aos
detalhes é necessária e uma decisão antecipada é
feita no grau de superfície visual (com uma
permissão de custo para a atualização). As
possíveis questões a serem abordadas são:
coloração (chuva e UV) e rachadura por
encolhimento (o comissionamento gradual do
sistema de aquecimento do prédio pode evitar
isso).
• Umidade : O CLT precisa respirar e tipos
específicos de isolamento e barreira de vapor
devem ser usados para evitar condensação de
umidade contra a superfície do CLT;
• Fogo : Requer uma abordagem de engenharia de
incêndio . Os painéis de CLT expostos podem ser
projetados para resistência a fogo de 1 a 2 horas;
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A comparação de custos não deve
se limitar ao custo do painel de
CLT. Deve-se considerar o
programa, fundações, fachadas,
estruturas secundárias, etc.
Se o custo de um painel de CLT for comparável a um
painel de concreto armado e parecer ter mais
vantagens do que desvantagens, por que não vemos
mais estruturas de CLT sendo construídas?
Ao avaliar as opções estruturais no estágio de
conceituação de projeto, haverá certos critérios que
tornarão uma forma estrutural mais atraente que a
outra.
Se alguém está tentando utilizar a massa térmica em
um prédio para controlar o ambiente interno, em
seguida, as lajes de concreto expostas e paredes têm
uma vantagem distinta sobre as pranchas de CLT.
Há também momentos em que é necessário mais
peso em uma estrutura de construção, na maioria das
vezes quando há um porão com dois níveis ou mais. O
peso adicional de uma estrutura de concreto será
benéfico no controle das forças verticais e sucção.
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Do ponto de vista da engenharia estrutural, há pouca
diferença entre os tipos de painéis em termos de
flexibilidade no local e a oportunidade de fazer
alterações ou correções. Em termos de abordagem de
projeto, a adoção do BIM Nível 2 por toda a indústria
significa que os edifícios são mais coordenados entre
as disciplinas de projeto e isso é especialmente
verdadeiro para aberturas de janelas e paredes e
penetrações de trabalho de construtores de
instalações prediais.

Dadas mudanças na tecnologia de
projeto, não há vantagem
particular de um tipo de estrutura
sobre o outro em termos do
processo de projeto.
Quando se trata do “tempo decisivo” da tomada de
decisão, há mais experiência coletiva do setor na
construção de estruturas tradicionais de concreto
armado e, portanto, mais conforto de saber o que
pode dar errado e como resolver problemas depois
que a construção tiver começado.
Não obstante a adequação das dimensões do
esquema, esse sentimento de “rede de segurança”
pode ter uma influência sobre a decisão.
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Além disso a produção de MADEIRA MASSIVA no
Brasil ainda é pequena para competir com igualdade
com as indústrias de Concreto Armado e o Aço.

A CG CROSSLAM é a única
indústria de CLT da América
Latina e produz também GLULAM.
Um estudo de custos de um prédio de 7 andares feito
em Londres, com os produtores de CLT locais chegou
à conclusão que construir um prédio com estrutura de
CLT custa apenas de 4% a 6% mais caro que a mesma
estrutura em concreto armado.
Porém, com o programa de montagem mais rápida e a
paridade virtual em construção, o valor geral de
avaliação com o CLT deve obter um retorno maior,
com as unidades chegando ao mercado mais
rapidamente do que o esquema em concreto armado
equivalente.
Outras economias potenciais poderiam advir da
capacidade de reduzir as alturas de piso a piso (os
pavimentos de CLT + concreto são mais finos do que o
equivalente de concreto armado), o que traz economia
não apenas nos custos de estrutura, mas também de
forma mais significativa nas paredes externas.
Eng. Alan Dias

CARPINTERIA

144

O concreto é o material de estrutura mais
predominante tanto historicamente quanto
atualmente para empreendimentos residenciais de
nova construção.
Além de suas qualidades de design inerentes, os
custos associados à baixa / média ascensão
residencial são, em geral, mais competitivos do que os
materiais alternativos. A escala de concorrência no
mercado do concreto ajuda a manter os custos
competitivos, o que significa que os níveis de preços
estão sujeitos a um alto grau de variação.
O concreto geralmente continua a ser a solução de
estrutura residencial mais econômica; No entanto, a
diferença diminuiu e à medida que a cadeia de
fornecimento do CLT cresce, essa lacuna continuará a
se fechar. O CLT se tornará, portanto, uma alternativa
mais viável ao concreto, desde que seja considerada
antecipada e os esquemas sejam projetados para
atender aos requisitos dimensionais específicos.
Um edifício que exija longos períodos de tempo de
construção ou uma configuração mais complexa
provavelmente aumentará os custos acima do
concreto e, portanto, anulará as vantagens do CLT.
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“Se a densificação urbana é
inevitável, então que seja
construída com um material
que nos faça feliz!
Clare Farrow
A madeira.”
Arquiteta e Curadora do

London Timber Rising:
Vertical Visions for the Cities
of Tomorrow.
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EXEMPLOS DE CONSTRUÇÕES DE
MADEIRA MASSIVA
Selecionamos alguns exemplos de prédios já
construídos com Estrutura de Madeira Engenheirada
para apreciação. Dividimos as categorias em :
I.

CLT como estrutura pura, usando a lógica do concreto
estrutural (paredes e lajes);

II. Como estrutura tradicional, utilizando pilares e vigas
em MLC e CLT como lajes e paredes de
contraventamento;
III. Em estruturas híbridas, com pilares e vigas em aço e
CLT como lajes e paredes de contraventamento;
IV. Em lajes mistas, com a adição de concreto, que pode
ser pré-moldado ou não;
V. Estruturas híbridas, utilizando-se de concreto, aço e
madeira engenheirada (MLC e CLT);
VI. 6) Modular;
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I. CLT PURO
STADTHAUS – MURRAY
GROVE
Arquiteto : Waugh Thistleton
Altura : 29m
Andares : 9
Local : Londres/Inglaterra
Ano : 2009
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I. CLT PURO
DALSTON WORKS
Arquiteto : Waugh Thistleton
Altura : 33,8m
Andares : 10
Local : Londres/Inglaterra
Ano : 2017
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II. CLT MISTO COM GLULAM
MJØSTÅRNET
Arquiteto : Voll Arkitekter
Altura : 85,4m
Andares : 18
Local : Brumunddal/Noruega
Ano : 2018
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II. CLT MISTO COM GLULAM
INTERNATIONAL HOUSE
Arquiteto : Tzannes
Altura : 30m
Andares : 7
Local : Sydney/Austrália
Ano : 2017
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III. CLT MISTO COM AÇO
THE CUBE
Arquiteto : Hawkins/Brown
Altura : 33m
Andares : 9
Local : Londres/Inglaterra
Ano : 2015
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III. CLT MISTO COM AÇO
OSMAN ROAD
Arquiteto : Waugh Thistleton
Altura : 29m
Andares : 9
Local : Londres/Inglaterra
Ano : 2009
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IV. CLT MISTO COM CONCRETO
LCT ONE
Arquiteto : Hermann Kaufmann/CREE
Altura : 27m
Andares : 8
Local : Dornbirn/Áustria
Ano : 2012
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V. CLT COM AÇO E CONCRETO
TRÄ8
Arquiteto : Moelven
Altura : 27m
Andares : 9
Local : Växjö/Noruega
Ano : 2015
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VI. ESTRUTURA MODULAR
WOODIE
Arquiteto : Sauerbruch Hutton
Altura : 22m
Andares : 6
Módulos : 371
Local : Hamburgo/Alemanha
Ano : 2017
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“Se você tivesse que inventar
uma máquina que lhe desse
um suprimento renovável de
materiais de construção e
ao mesmo tempo reduzir os
níveis de carbono, essa
máquina seria uma árvore.”
Arq. Andrew Waugh

Eng. Alan Dias

CARPINTERIA

169

Eng. Alan Dias

CARPINTERIA

170

BIBLIOGRAFIA
Fontes :
http://www.universojatoba.com.br/sustentabilidade/c
onsumo-consciente/impactos-ambientais-dassiderurgicas
https://www.ecodebate.com.br/2008/05/29/impacto
s-negativos-da-siderurgia-do-brasil-artigo-de-soniacorina-hess/
http://www.mme.gov.br/
http://cwc.ca/wp-content/uploads/publications-TallWood.pdf
https://makeitwood.org/
https://www.sienge.com.br/blog/impactosambientais-causados-pela-construcao-civil/
http://www.ibracon.org.br/eventos/53cbc/pdfs/IBRA
CON%202011_MM_Final.pdf
TEDxVancouver - Michael Green - Love, Laughter,
Sushi: World Housing and Climate Change :
https://youtu.be/emdSuaY9npE

Eng. Alan Dias

CARPINTERIA

171

Fontes :
Building Skyscrapers with wood. Efficient.
Sustainable. Fast: Hubert Rhomberg at TEDxSalzburg
: https://youtu.be/ZhPN0-mAJdA
Hubert Rhomberg, Cree @ Fifteen Seconds Europe
2018 : https://youtu.be/ntpVM27kyBI
Michael Green: Why we should build wooden
skyscrapers : https://youtu.be/Xi_PD5aZT7Q
Timber Skyscrapers: Innovations in Wood Architecture
& Design : https://youtu.be/O4XLRLY29iw
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/de
smatamento-no-brasil.htm
http://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/8principais-causas-do-desmatamento-no-mundo/
https://www.woodbusiness.ca/industrynews/news/the-power-of-pre-fabrication-in-theconstruction-industry-3912

Eng. Alan Dias

CARPINTERIA

172

Fontes :
https://slideplayer.com.br/slide/1258315/
EL FUEGO Y LA CONSTRUCCION EN MADERA :
https://youtu.be/sPutXFUPdTg
https://www.researchgate.net/publication/26919835
3_Timber_Tower_Research_Concrete_Jointed_Timbe
r_Frame
https://www.sciencealert.com/new-super-woodstronger-than-steel
https://www.building.co.uk/cost-models/cost-modelresidential-timber/5088067.article

Eng. Alan Dias

CARPINTERIA

173

COMO PODEMOS AJUDAR?
Caso você tenha alguma dúvida sobre como projetar
prédios de madeira ou mesmo como empreender
nesta área não deixe de nos contatar através dos
canais abaixo:

Projeto, Cálculo Estrutural, Consultoria e Montagem
Eng. Alan Dias
alan@carpinteria.com.br
www.carpinteria.com.br
Tel. : +55 11 3052-3510

Fabricação de Madeira Engenheirada, Usinagem
Eng. José Alberto
alberto@cgsistemas.ind.br
www.crosslam.com.br
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Concept School em São Paulo
A primeira construção de MADEIRA MASSIVA do Brasil,
Construída pela CARPINTERIA ESTRUTURAS DE MADEIRA
em uma escola em São Paulo. Projeto da Triptyque Arquitetura
e fabricação de CLT e MLC pela CG CROSSLAM.
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