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1. INTRODUÇÃO 

O Projeto de pesquisa é continuação de dois projetos de pesquisa desenvolvidos pelo 

Grupo Sistemas Construtivos na Arquitetura Contemporânea. O primeiro subsidiado 

pelo MACKPESQUISA no ano de 2008 chamado de Tecnologia das construções em 

madeira: a busca de sistemas construtivos contemporâneos. O projeto pesquisou e 

analisou diferentes técnicas construtivas em madeira, buscando desenvolver um projeto 

de uma pequena habitação aplicando as referidas técnicas de forma contemporânea. 

Assim, após sete meses de pesquisa subsidiada pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa 

chegamos à definição do projeto de arquitetônico de uma pequena habitação em 

madeira chamado de Habitáculo. O projeto do módulo teve como premissas: uso de 

caráter emergencial ou permanente; transformável ou ampliável; que relacione o homem 

com a natureza e considere as condições naturais do local em que está inserido. As 

técnicas construtivas aplicadas ao projeto buscam conceitos contemporâneos de 

racionalização e construção a seco. Para atingir o objetivo o grupo desenvolveu: estudos 

com base em revisão da literatura em técnicas construtivas como o log, o sistema 

plataforma e o sistema em vigas e pilares, etc. e das associações entre estrutura e 

vedação; desenvolveu uma série de investigações projetuais aplicando como uma das 

ferramentas de desenvolvimento modelos físicos e digitais. Os modelos permitiram 

diferentes organizações do espaço, da estrutura, até mesmo a visão de problemas 

inerentes a organização do espaço e a durabilidade do material. Decorrente das análises 

e discussões sobre os sistemas construtivos, contextualizando-os frente às condições 

climáticas e florestais brasileiras foi adotado um sistema misto com fechamento 

independente da estrutura portante. O sistema misto permite uma maior liberdade 

projetual dos fechamentos e vedações, assim como permite que enquanto a estrutura 

principal está sendo montada no local os painéis de fechamentos sejam realizados nas 

indústrias. O sistema misto permite a inserção da estrutura em diversos terrenos 

íngremes e acidentados. Como conceito de projeto foi aplicado em todos os 

revestimentos painéis OSB sem revestimento, conceito, este que nos levou a gerar 

grandes beirais no projeto arquitetônico. A construção foi elevada do solo e apoiada em 

pilotis de concreto de modo que a madeira tenha a menor contato possível com o 

concreto além de manter a permeabilidade da construção. Foi realizado um protótipo 

experimental na escala 1:30 servindo para demonstrar a potencialidade do projeto. O 

processo de projeto apresentou uma tarefa extremamente comprometida com a 



8 

 

execução, de forma a resultar num processo de montagem rápida e isento de perdas. 

Entretanto, sem deixar de lado as necessidades funcionais da arquitetura, a preocupação 

com a beleza e durabilidade da construção, além de considerar as possibilidades futuras 

de transportabilidade da construção, pois as principais ligações são realizadas por 

conectores metálicos. 

O segundo projeto de pesquisa Tecnologia das construções em madeira: adequação dos 

sistemas de fechamento e vedação, realizado em 2010, com financiamento 

MACKPESQUISA, analisou o desempenho do edifício proposto para o Habitáculo, em 

madeira com base na norma NBR 15575 (Desempenho de edifícios habitacionais de até 

cinco pavimentos: Sistemas de vedações verticais externas e internas) (2013), 

confortando sua validade para a madeira. Os parâmetros de desempenho avaliados na 

pesquisa foram analisar a adequação dos painéis de fechamento à estrutura principal do 

projeto do Habitáculo; verificar estabilidade da estrutura e a influência o vento na 

cobertura; pesquisar os materiais de proteção contra o fogo; verificar o conforto térmico 

dos painéis propostos. A pesquisa realizou uma ampla discussão das questões 

relacionadas aos materiais aplicados aos painéis de vedação e seu desempenho térmico 

no edifício em madeira. A pesquisa revelou a baixa capacidade térmica dos sistemas de 

vedação voltados para a madeira (chamados de sistemas leves) e a distância da NBR 

15575 (2013) desses sistemas, dificultando a aprovação destes sistemas. A pesquisa 

demonstrou por meio experimentações físicas e numéricas que a aceitação das 

construções em madeira está relacionada a este fato, pois a baixa capacidade térmica 

dos painéis, afeta a eficiência energética da edificação durante o ciclo de vida.  

A pesquisa atual amplia a discussão da eficiência térmica do edifício em madeira e 

avalia a sustentabilidade do edifício deste a produção das matérias-primas, das madeiras 

nativas e dos painéis de fechamento e durante o processo construtivo da edificação.  

1.2 RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

A partir da década de 1970, com a crise do petróleo alguns grupos e instituições 

internacionais começaram a discutir as questões extrativistas dos recursos naturais e a 

influência dos diversos setores de atividades sobre o meio ambiente. O setor da 

construção civil foi considerado um dos setores que mais causam impacto sobre o meio 

ambiente. Segundo o Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica, IDHEA 

(2008) os principais parâmetros para definir uma construção sustentável são: 
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Aproveitamento passivo dos recursos naturais; eficiência energética; gestão e economia 

de água; gestão dos resíduos gerados pelos usuários; gestão da obra; qualidade do ar e 

do ambiente interior; conforto termo acústico; uso de eco produtos em todas as 

instâncias da obra; não utilizar ou reduzir o uso de materiais como PVC, amianto, 

chumbo e alumínio, dentre outros produtos condenados.   

A madeira é um material admirável, pois apresenta características diferenciadas, é 

material natural, tem sua fonte de matéria-prima renovável, gasta a menor energia 

embutida para a sua produção e baixo peso específico, quando comparada ao aço e ao 

concreto. Entretanto, o potencial da madeira foi subestimado ao longo do tempo.   

A partir da definição da Agenda-21, na conferência internacional Rio-92, destacou-se a 

aplicação da madeira na construção civil como uma das premissas para o 

desenvolvimento sustentável. Gauzin-Muller (2005) explica que “Aumentar o uso da 

madeira na construção dos edifícios promove uma iniciativa direta para a diminuição do 

efeito estufa, pois se diminuiria a quantidade de CO²”. (GAUZIN-MULLER, 2005)  

Grande parte da madeira utilizada na indústria da construção civil é absorvida de forma 

desequilibrada. Em geral a madeira é subutilizada servindo para executar as formas das 

estruturas em concreto armado e quase sempre acaba descartada antes do tempo. O 

aproveitamento racional da madeira e sua aplicação em construções de edifícios é 

considerado como uma forma de fixar o carbono na madeira. (SOBRAL et al 2002)  

No Brasil as construções em madeira deixaram de ser utilizadas, devido a uma forte 

tradição das construções em concreto armado e das construções em alvenaria. A 

construção de madeira foi muito utilizada nas regiões sul e sudeste como habitação, 

onde a matéria-prima utilizada, o pinho do Paraná, era abundante. Entretanto, em 1905, 

na cidade de Curitiba, o governo proibiu a construção de casas de madeira nas zonas 

centrais da cidade. Este fato contribuiu para gerar no meio técnico brasileiro, o 

preconceito contra as estruturas em madeira (DUDEQUE, 2001). 

As construções pré-fabricadas e industrializadas em madeira, no Brasil foram 

consideradas como construções de baixa qualidade e durabilidade devido à falta de uma 

indústria de componentes voltadas para a construção em madeira, seu processo de 

industrialização e a falta de um domínio técnico da madeira.  

O domínio da tecnologia determina projetos em madeira onde a durabilidade das 

construções em madeira é relatada em mais de 100 anos, em casas encontradas nos 
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Estados Unidos, Canadá, etc. Os sistemas construtivos Americanos são considerados 

como processo de construção a seco,  

Este, passa a ser entendido simplesmente como montagem. Os processos de 
construção a seco promovem algumas facilidades, entre elas a ausência de 
sobras ou desperdícios. Não utiliza argamassa de cimento, areia e água. Por 
meio de montagem sistêmica e criteriosa de peças ordenadas, transforma a 
construção convencional em antiquado processo construtivo, inadequado aos 
paradigmas de uma construção sustentável. (SANT’ANNA, PIMENTA, 
VIDAL, 2005)  

Três paradigmas e conceitos das construções sustentáveis têm sido amplamente 

discutidos por grupos de pesquisa com ênfase no desenvolvimento da madeira, como: 

flexibilidade, transportabilidade e reciclagem. Segundo o grupo “Wood for Good; Trada 

(2008) Vivemos em mundo que está em constante mudança, onde a flexibilidade do 

ambiente construído é importante”. O projeto de arquitetura em madeira deve considerar 

a flexibilidade para ampliações ou eventuais alterações e indicar elementos que 

possibilitem futuros reaproveitamentos dos materiais. Esses conceitos são compatíveis 

com processos construtivos racionais voltados para construção seca.  

Com o grande desenvolvimento tecnológico sofrido nos últimos anos as limitações 

tendem a ser superadas possibilitando ao meio acadêmico brasileiro aplicar e difundir os 

conceitos de sustentabilidade, utilizando as novas tecnologias disponíveis para gerar 

construções de grande qualidade e durabilidade, criando meios de aceitação da 

arquitetura em madeira na produção habitacional.  

1.3 OBJETIVO  

Devido ao processo ser diferenciado e pouco discutido na literatura, para dar 

continuidade à pesquisa é preciso discutir, desenvolver questões ligadas à 

sustentabilidade do processo construtivo. Os objetivos específicos são  

• Avaliar os conceitos ligados ao ciclo de vida do edifício 

• Avaliar as questões ligadas a produção da madeira nativa e seu impacto sobre 

as florestas nativas  

• Avaliar os materiais aplicados ao sistema de vedação quanto à sustentabilidade 

e quanto a seu desempenho térmico, comparando os resultados com a pesquisa 

realizada por MEIRELLES et al (2011), com financiamento pelo 

MACKPESQUISA em 2010.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. O CONTEXTO DAS FLORESTAS BRASILEIRAS 

O Brasil é o sexto país do mundo em florestas nativas, ficando atrás de países como 

Canadá, Finlandia e Rússia. De acordo com Veríssimo (2008), a área de florestas do 

Brasil representa “5,5 milhões de Km2 (...) deste total 60% são florestas tropicais e 

estão situadas na Amazônia legal”. A regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste apresentam 

florestas não nativas em madeira de reflorestamento. 

O descaso com o setor florestal na região Amazônica foi, ao longo dos anos, associado à 

falta de um desenvolvimento tecnológico e a falta de incentivos fiscais. Isso fez com 

que os setores envolvidos com a produção da madeira nativa ficassem totalmente 

marginalizados. A produção da madeira nativa era realizada com mão de obra muito 

barata, sem planos de gestão para extração da madeira, em geral com áreas exploradas 

até seu esgotamento total. Isso ocorre sem uma preocupação com o impacto ambiental 

gerado, a vida existente em torno da floresta, o impacto sobre o microclima local, entre 

outros fatores. Em geral, essas áreas são abertas para a ampliação de áreas agrícolas, 

para a criação de gado, soja etc.,  sua abertura muitas vezes ocorre  por meio de 

queimadas ou de exploração até seu esgotamento. 

Alguns grupos defensores do meio ambiente apresentam dados do crescimento do setor 

pecuário nas áreas das florestas. Entre 1990 e 2003 a taxa de crescimento da pecuária na 

Amazônia Legal cresceu 140%, passando de 26,6 cabeças de gado para 64 milhões de 

cabeças. A taxa média de crescimento foi 10 vezes maior do que no restante do país, 

respondendo por 33% do rebanho nacional. Os estados do Mato Grosso, Pará e 

Rondônia foram os principais produtores no período. Em 2000, a maior parte da carne 

produzida pelos frigoríficos da Amazônia foi para o mercado nacional, principalmente 

Nordeste e Sudeste. (NATUREBA, 2011). 

A partir da convenção internacional realizada no Rio de Janeiro em 1992, protocolada 

como “Agenda 21”, ocorreu uma grande valorização da importância das florestas e seus 

produtos como forma de resgate e fixação de gás carbono. A instituição de pesquisa 

IMAZON (Instituto do Homem e Meio Ambiente) é uma instituição sem fins lucrativos 

que publica diversos trabalhos sobre a exploração da Amazônia. O trabalho de Gerwing; 

Vidal (2002) apresenta o conceito de manejo florestal da floresta nativa. O Decreto 

Federal 28/09/1998 estabeleceu que a 
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exploração das florestas primitivas da bacia amazônica (...) somente será 
permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, que 
deverá obedecer aos princípios de conservação dos recursos naturais, de 
prevenção da estrutura da floresta e de suas funções, da manutenção da 
diversidade biológica, de desenvolvimento sócio-econômico da região 
(GERWING; VIDAL, 2002). 

O conceito de manejo sustentável define um exploração controlada que depende do 

plano de impacto ambiental aprovado pelos orgão pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O plano tem que apresentar uma 

análise de especies existentes na área, do número estimado de árvores de cada espécie, o 

número estimado de arvores acima do diâmetro mínimo permitido para extração, idade, 

entre outros fatores. Um número de árvores, mais especificamente as mais antigas, é 

retirado de modo a permitir a entrada da luz e a renovação da floresta e não o 

esgotamento total da espécie e floresta. As experiências realizadas pelo IMAFLORA no 

Pará comprovaram que desta forma micro clima criado permite a renovação da floresta 

nativa muito mais rápido. Após o corte, uma nova arvóre da espécie nativa é plantada 

no local.(IMAFLORA, 2008) 

A partir de 2004 começa a diminuir a devastação das áreas plantadas, mas somente a 

partir de 2006 (Lei nº 11.284, de 02/03/2006) é que a adoção do manejo florestal em 

escala começou a ocorrer na região Amazônia,  desde que aprovadas estudos dos 

impactos ambientais e de gestão do manejo. O número de empresas que atuam com o 

manejo é pequenos em função do alto custo inicial (VERÍSSIMO, 2006). 

Uma das maiores especialistas sobre a Amazônia Bertha Becker mostra  a importância 

da agregação de valor a exploração dos recursos naturais da Amazônia. Becker (2009), 

afirma que a Amazônia sempre foi explorada  

.. utilizada para extrair recursos e manda-los para fora, como se fosse um 
almoxarifado sem fim. Nada sobra para a região. A posição que defendo é 
que se implante outro modelo de exploração do patrimônio natural, uma 
nova perspectiva que tenha como base a ciência e a tecnologia. O que 
sempre ocorreu historicamente foi a exportação de recursos naturais, sem 
agregação de valor. Primeiro, para o mercado europeu. Depois, para o 
americano, como o que houve com a borracha. Isso não cabe mais no século 
21. Mas o problema é que a região ainda vive a forma de produção do século 
19, em que companhias de mineração queimam a mata para fazer carvão. 
Precisamos de empresas modernas, de tecnologias avançadas e de grandes 
investimentos. Mas sempre articulados com a questão ambiental e, 
sobretudo, social. Existem mais de 20 milhões de pessoas que moram  lá e 
vivem mal, porque os recursos são sempre explorados de forma a mandar as 
riquezas para fora da região onde é produzida.  
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Veríssimo (2006) afirmou que o desenvolvimento tecnológico do Brasil no setor de 

florestas nativas “encontra-se em um estágio inicial de desenvolvimento tecnológico em 

uma situação quase oposta ao setor de florestas plantadas caracterizado pelo uso de 

modernas tecnologias e fortemente capitalizadas” desenvolvimento que nasce a partir do 

protocolo de Quioto incentivar os investimentos em desenvolvimento tecnológico de 

produtos e processos gerados a partir das  florestas plantadas. 

2.1.1. Conferências  

No período entre 1920 e 1960, ocorreu um grande desenvolvimento em diversas partes 

do mundo, com explosões demográficas exigindo novas demandas e novas formas de 

produção industrial. Ao buscar por sistemas de produção mais rápidos, propiciando uma 

maior margem de lucro, a revolução industrial contribuiu com o esgotamento dos 

recursos naturais do planeta, associado a degradação do meio ambiente e a poluição 

industrial Em decorrência desses fatores, começaram a surgir doenças graves e 

epidemias, os serviços públicos associados a saúde ficaram cada vez mais inadequados 

e com um alto custo para o governo. Neste cenário, as questões ambientais receberam 

maior atenção, por meio de discussões sobre o tema, como acontecia no Clube de 

Roma, criado em 1968, e formado por pensadores políticos, industriais e cientistas, que 

observaram a relação insustentável entre o crescimento e a forma de produção 

predatória e poluidora.  

Em 1972, o descontentamento provocado pelas condições de vida e a repercussão dos 

danos causados pela poluição, principalmente em países industrializados levou a ONU 

(Organização das Nações Unidas) a criar uma convenção para analisar as condições do 

meio ambiente e do ser humano. A primeira convenção chamada de “Conferência das 

Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente”, foi realizada em Estocolmo, na Suécia. 

(LAGO, 2006) Ao fim das discussões, foi criada a “Declaração de Estocolmo” em que 

os princípios visavam: a qualidade de vida, a defesa da liberdade e igualdade entre os 

povos, a preservação do “meio ambiente e dos recursos naturais” por meio do uso 

consciente e educação, a transferência conhecimentos e de tecnologias, estabilidade 

“entre desenvolvimento econômico” e o meio ambiente por meio do planejamento, a 

união dos Estados na resolução de questões ambientais, além de assistência financeira a 

países em desenvolvimento. Neste relatório foi condenando a poluição e o uso de armas 

de destruição em massa, para que a qualidade de vida fosse satisfatória a todos. Este 
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acontecimento deu destaque às discussões ambientais e estimulou diversos países a 

criarem órgãos de defesa ao meio ambiente, inclusive o Brasil. (ONU, 1972) 

Na convenção de Estocolmo, foi criado o “Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente” – PNUMA, um comitê permanente da ONU de grande relevância para a 

manutenção e avanço dos debates sobre meio ambiente junto aos líderes mundiais. 

(ONU, 1972) (LAGO, 2006) 

No ano de 1983, a ONU, convidou a reconhecida médica “Gro Harlem Brundtland” e 

“ex-primeira-ministra da Noruega”, para que ela estabelecesse e presidisse a Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987. Ela coordenou as 

reuniões preparatórias junto a pesquisadores renomados como o economista especialista 

em Desenvolvimento Ignacy Sachs. (ONU, 2013)  

No ano de 1987, foi publicado o primeiro relatório desta Comissão (que influenciaria a 

organização da conferência do Rio de Janeiro), conhecido como Relatório “Brundtlad 

ou Nosso Futuro Comum”, o qual informou sobre as condições reais do meio ambiente 

e pela primeira vez foi proposto o conceito de desenvolvimento sustentável. Segundo o 

relatório, o “desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas 

próprias necessidades. ” (ONU, 2013). 

Em 1988, o PNUMA criou o centro de pesquisas conhecido como IPCC “ (Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) ” que tem como função avaliar as mudanças climáticas cientificamente, por 

meio da contribuição voluntária de cientistas do mundo inteiro. A partir das análises 

realizadas pelo órgão, foram gerados relatórios acerca do panorama dos assuntos 

relacionados à mudança global do clima, os quais fornecem informações aos 

interessados no assunto até os dias de hoje. (IPCC, 2013) 

Uma das conferências mais importantes para meio ambiente no âmbito da ONU foi a 

Rio-92 em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, devido uma grande participação dos 

representante e chefes de estado e em função dos acordos assinados. Nessa ocasião, 

foram acordados os seguintes documentos: a Agenda 21; a Declaração do Rio sobre o 

Meio Ambiente; a Convenção sobre a Biodiversidade e a Declaração dos Princípios do 

Manejo; Conservação e Desenvolvimento Sustentável para Todos os Tipos de Florestas. 

(LAGO, 2006) 
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No âmbito da Rio-92 também foi aberta à assinatura a “Convenção Quadro das Nações 

Unidas para Mudanças Climáticas” – CQNUMC (United Nations Framework 

Convention on Climate Change – UNFCCC a qual foi ratificada, na época, por 182 

países entrando em vigor no ano de 1994, foi produzido um texto da convenção, 

segundo o princípio de “responsabilidade comum, porém diferenciada”, onde os países 

desenvolvidos são responsabilizados pela maior parcela de emissões de GEEs (gases de 

efeito estufa), já os países em desenvolvimento são vistos como nações que precisam de 

apoio financeiro e tecnológico por parte dos países desenvolvidos, apesar de 

apresentarem a tendência de aumentar as emissões de gases para satisfazer suas 

necessidades de desenvolvimento (FRONDIZI, 2009) Os países participantes foram 

divididos em dois grupos em função do grau de responsabilidade, os industrializados 

conhecidos como “as Partes do Anexo I e os demais países não listados no anexo”. 

(BRASIL, 1998) 

No texto da “Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas” 

CQNUMC, estão previstas reuniões anuais entre as Partes e chamadas COPs “ 

(Conferência das Partes) ” para ações e instrumentos para minimizar as mudanças 

climáticas. Na primeira COP na Alemanha no ano de 1995, foram discutidas demais 

cláusulas do documento gerado pela CQNUMC, onde houve a negociação de um 

instrumento legal ou protocolo, com obrigações assumidas “ Partes incluídas Anexo I “, 

como metas quantitativas de redução dos gases de efeito estufa e políticas adotadas para 

este feito, seriam estabelecidos e fortalecidos. (FRONDIZI, 2009)  

Como resposta a essa necessidade, no ano de 1997, em Quioto, no Japão, durante a 

terceira Conferência das partes (ou COP3), foi discutido o Protocolo de Quioto. 

Composto por cláusulas que definiam compromissos, metas e mecanismos para seu 

cumprimento. De acordo com o 3º artigo do protocolo, as metas de redução dos GEEs 

em 55% abaixo dos níveis de 1990, atribuídas às Partes do Anexo I, poderiam ser 

alcançadas individualmente ou conjuntamente, dentro do período de quatro anos a partir 

de 2008. (ONU, 1998) O fim do primeiro período do Protocolo de Quioto estava 

definido para 2012, na COP18, em Doha no Catar, entretanto, em vista dos problemas 

ambientais que ainda precisam sanados, prevaleceu a decisão de estender o protocolo 

até 2020. A conclusão do próximo acordo que entrará em vigor no segundo período do 

Protocolo de Quioto ficou para COP que ocorrerá em Paris, no ano de 2015. 
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As conferências das Partes COPs foram realizadas anualmente e foram discutidos e 

criados instrumentos e mecanismos para minimizar os impactos sobre as mudanças 

climáticas, como o MDL e o REDD+ e formas de financiamentos, de extrema 

importância para a pesquisa  

2.1.2. Legislação 

Os conflitos associados ao esgotamento dos recursos naturais, em especial os geram 

impactos sobre as florestas, existe desde os primórdios da colônia Brasileira e fizeram 

com que em 1605, o rei Dom Felipe III, rei da Espanha e Portugal, constituísse a 

“primeira lei de proteção florestal” chamada “Regimento do Pau-Brasil”, sua retirada 

era proibida podendo levar a pena de morte. A sua extração somente era realizada com a 

autorização do provedor mor de cada capitania. (BRASIL COLÔNIA, 2013)  

As leis que regulam o uso do solo em áreas ocupadas por floresta são regidas pelo 

“Código Florestal Brasileiro” que foi atualizado em 17 de outubro de 2012, Lei nº 

12.727. Nesta pesquisa será discutido a evolução da lei e pontos relevantes que 

interferem direta ou indiretamente no processo construtivo. (BRASIL, 2012) 

O primeiro código florestal foi promulgado em 1934, pelo decreto número 23.793, 

considerava a vegetação nativa existente, “um bem de interesse comum a todos a todos 

os habitantes do Brasil”, ele impõe critérios para utilização das florestas, de acordo com 

o artigo 1 dessa lei 

As florestas existentes no território nacional, consideradas em conjunto, 
constituem bem de interesse comum a todos os habitantes, do país, 
exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que as leis em 
geral e especialmente este código, estabelecem. (BRASIL, 1934) 

O código permitia a derrubada de grandes áreas de mata nativa como as florestas nativas 

do Paraná, pois no artigo 23, permitia a derrubada de até três, quartos da vegetação 

existente na propriedade.   

  Nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater mais de três 
quartas partes da vegetação existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52”. 
Porém, o artigo 24, mencionado no trecho acima, esclarece que a proibição 
imposta neste artigo, só seria válida se a vegetação fosse natural do local ou 
resultante do trabalho realizado pela administração pública. (BRASIL, 1934) 

Os autores Siqueira e Nogueira (2004) afirmam que na primeira versão do código 

(1934), as florestas eram classificadas em ‘protetoras, remanescentes, modelo de 

rendimentos’ e sua preservação dependia de aspectos “como localização, utilidade na 
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proteção de erosões por agentes naturais e conservação das águas, impacto estético no 

ambiente, defesa de fronteiras e importância biológica”. (SIQUEIRA, NOGUEIRA, 

2004) O código de florestal incorporou a relação social, na preservação das matas 

existentes com a criação de grandes parques, pois permitiam a integração entre o 

homem e a natureza, porém com acesso limitado, 

Os parques nacionais, estaduais ou municipais, constituem monumentos 
públicos naturais, que perpetuam em sua composição florística primitiva, 
trechos do país, que, por circunstâncias peculiares, o merecem. (BRASIL, 
1934) 

Em 1961, foi criada uma comissão para analisar e propor alterações no código de leis 

vigente, na busca de incorporar a conservação dos recursos naturais como uma “função 

social”. Em 1965, o Novo Código Florestal (4.771) foi instituído e surgiu então o 

conceito de Reserva Legal, o qual tinha como base preservar uma porcentagem de “50% 

da propriedade com a área vegetal original na Amazônia e 20% no restante do país” 

(Artigo 16). As Áreas de Preservação Permanente (APPs) também foram instituídas 

(Artigos 2 e 3). Entretanto o código não contemplou a função social, a vocação da 

floresta e o impacto da ocupação humana, pois apesar de estipular uma reserva legal, ele 

permitia que atividades não florestais fossem desenvolvidas em 50% das propriedades. 

(SIQUEIRA, NOGUEIRA, 2004) (BRASIL, 1965) 

Alguns autores consideram que o início do desmatamento na Amazônia ocorreu após 

1970, devido as políticas de incentivo do governo Brasileiro ao povoamento da 

Amazônia e a implantação da Transamazônica. (SIQUEIRA, NOGUEIRA, 2004) 

(FEARNSIDE, 2005) 

O desenvolvimento industrial, no mundo, tem sua base em processos que visam ao 

lucro, a exploração das pessoas e dos materiais. Processos que esgotam os materiais 

naturais além de contaminar, o meio ambiente devagar, silenciosamente, destruindo o 

bioma. Em 1972, após publicação do livro “The Limits to Growth” resultado pesquisa 

financiada pelo clube de Roma foi desenvolvido pelo reconhecido instituto, 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). A publicação demonstrou que o mundo 

entraria em colapso, os processos de produção continuassem na busca de lucros sem 

levar em consideração a sustentabilidade. Diversos grupos, entidades e ONGs, foram 

criados como o GreenPeaece, etc. e começaram a destacar a importância da preservação 

das florestas tropicais em especial a floresta Amazônicas na manutenção da vida do 
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planeta. No mesmo ano, a organização das Nações Unidas, se reuniu na Suécia, a 

primeira Conferência das nações Unidas sobre o meio ambiente. (ONUBR, 2012) 

Nas décadas seguintes, até 1990, os investimentos na Amazônia diminuíram 

significativamente, associadas as dificuldades enfrentadas pelo país como a 

hiperinflação, terras muito valorizadas, associadas a incentivos para aumento das 

fazendas de soja e gado, contribuíram com o desmatamento da região. (SIQUEIRA, 

NOGUEIRA, 2004) (FEARNSIDE, 2005) 

No cenário internacional, a preocupação com o meio ambiente também era crescente, e 

a situação do desmatamento na Floresta Amazônica não foi ignorada, com o crescente 

aumento da preocupação com sustentabilidade do planeta, o esgotamento dos materiais, 

as questões relacionadas a água, moradia, fome, biodiversidade e impacto do 

desmatamento das florestas tropicais. Em 1992, o Brasil foi a sede da “Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, em que o Brasil assinou 

diversos documentos importantes para a preservação da Floresta nativa, como a 

“Declaração de Princípios sobre Florestas, a convenção Quadro sobre Mudança do 

Clima e sobre a diversidade Biológica” entre outros (ONUBR, 2012).  

Após a reincidência dos índices de desmatamento entre os anos de 1994 e 1995, diante 

das pressões políticas geradas pela repercussão causada, o governo brasileiro optou por 

aumentar os percentuais da Reserva Legal vigentes. Em 1996, ocorreu a votação de uma 

medida provisória N.1511 do Código 4771, que ampliou o limite da Reserva Legal, para 

na região que integra a floresta Amazônica, para 80% além de proibir a “conversão de 

áreas florestais em áreas agrícolas”, entretanto permitindo atividades, aplicações ou 

“usos florestais”. (BRASIL, 1996) 

O código Florestal de 2012 incorpora mecanismos mais modernos considerando a 

sustentabilidade do meio ambiente, estabelecidos por meio da preservação e 

conservação da floresta e de seus ecossistemas, “as APPs, a Reserva Legal, o Manejo”, 

entre outras. A nova lei define os termos Amazônia Legal, APP (Área de Preservação 

Permanente) e Reserva Legal, no parágrafo 3º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 

I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 
13° S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, 
do Estado do Maranhão; 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
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hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas; 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover 
a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 
silvestre e da flora nativa; (BRASIL, 2012) 

Na legislação anterior vigente, a área passível para preservação na Amazônia Legal era 

de 50%, porém, com a nova legislação, esse percentual passou para 80%, mas com uma 

maior exigência sobre o tipo de atividade exercida. No novo código da Lei nº 12.651, 

de 25 de maio de 2012 “Todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de 

vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre 

as Áreas de Preservação Permanente”. Os percentuais de reserva legal mínimos 

exigidos, na nova legislação são 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas nativas da 
Amazônia legal  

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 
incluindo o cerrado da Amazônia legal  

c) 20% (vinte por cento), do imóvel situado em área de campos gerais da 
Amazônia legal; (BRASIL, 2012) 

 

Figura 01: Reserva Legal no Brasil. Fonte: AMATA, 2010 
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O mapa acima mostra por cores as exigências da lei para a Reserva Legal no Brasil, 

onde na região verde escura estão as florestas tropicais nativas, com exigência de 80% 

para a reserva Legal nos estados que compõe a Amazônia Legal, Amazonas, Acre, 

Rondônia, Pará, e parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Roraima e 

Amapá. O verde-médio é área do cerrado, cuja reserva legal é de 35%, e o restante do 

país em verde-claro tem reserva legal de 20% (AMATA, 2010). 

2.1.3. Manejo das florestas tropicais 

O manejo na Amazônia foi estabelecido pela primeira vez no Código Florestal 

Brasileiro 4.771 de 1965, e era previsto para as “florestas primitivas da bacia 

amazônica”. 

Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas 
primitivas da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância 
a planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do 
Poder Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano. (BRASIL, 1965) 

Apesar da inclusão do manejo na legislação Brasileira, as atividades de exploração da 

bacia Amazônica, como os processos agrícolas e a agropecuária, continuaram 

impulsionando a devastação da floresta tropical. No ano de 1986, a questão da 

preservação da floresta nativa, foi mais abordada, em vista dos debates ecológicos 

mundiais que defendiam o uso responsável dos recursos naturais levando a incorporação 

do termo manejo sustentado, sob a lei 7.511 

Visando a rendimentos permanentes e à preservação de espécies nativas, os 
proprietários de florestas explorarão a madeira somente por meio do manejo 
sustentado, efetuando a reposição florestal, sucessivamente com espécies 
típicas da região. (BRASIL, 1986) 

Após alterações nas leis, que deram continuidade ao conceito de preservação da floresta 

nativa por meio de planos de manejo, os debates ambientais que ocorreram na década de 

1990, como por exemplo, a Rio-92, contribuíram com o início da implantação do 

manejo florestal no Brasil. Porém, o código florestal sofreu apenas alterações, sendo 

reformulado apenas no ano de 2012. A definição de manejo florestal sustentado, 

também foi revista, como descrita no inciso VII do artigo 3º, da Lei nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012 

Manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de 
benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos 
de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, 
cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies 
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madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como 
a utilização de outros bens e serviços. (BRASIL, 2012) 

Dessa forma, segundo o novo código, as florestas manejadas são aquelas cujos produtos 

e subprodutos são extraídos de forma legal e certificados por meio de Planos de Manejo 

Florestal Sustentável (PMFS). Segundo o FSC (1996), o manejo florestal sustentado 

engloba o cumprimento de normas trabalhistas, o respeito de comunidades locais e 

indígenas e proteção da biodiversidade. BARRETO et al (1998) afirma que essa forma 

de exploração incorpora técnicas de exploração que têm por objetivo “reduzir os danos 

à floresta, reduzir os desperdícios de madeira e aumentar a eficiência das operações de 

extração”, além de proporcionar “atividades adicionais pós – colheita”, que estimulam o 

crescimento da floresta, a fim de diminuir o tempo de exploração. 

Porém, o 20º artigo do novo código florestal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, permite 

a exploração seletiva da Reserva Legal quando não houver propósito comercial além de 

obrigar a ser um manejo sustentável quando a exploração for comercial. 

No manejo da vegetação florestal da Reserva Legal, serão adotadas práticas 
de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável, sem 
propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para 
exploração florestal com propósito comercial. (BRASIL, 2012) 

Nos processos de produção florestal existem diversas formas de produção florestal 

classificados em função do grau de impacto sobre a floresta, como mostra o gráfico 02. 

Baitz (et al, 2008) classifica quatro tipos de produção, exploração convencional, 

exploração de impacto reduzido, manejo florestal e manejo certificado e analisa os 

processos em função dos cuidados da floresta, com a biodiversidade e as comunidades 

locais. 
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Figura 02: Tipos de exploração madeireira. Fonte: BAITZ et al, 2008. 
 

Na exploração convencional da floresta nativa, não há planejamento das atividades 

executadas, portanto, não são considerados os cuidados necessários à conservação das 

espécies florestais, sejam elas comerciais, ou não. Além disso, as árvores de valor 

comercial selecionadas para o corte são derrubadas sem preocupação com a direção de 

queda e cuidado no transporte da árvore até o pátio de estocagem, os trajetos realizados 

pelos tratores são maiores do que o necessário. As imprudências cometidas degradam a 

vegetação e contribuem com a emissão de gases de efeito estufa (GEEs). Na exploração 

convencional, os operários geralmente não possuem o devido treinamento para operar 

os equipamentos envolvidos, implicando em acidentes ou no desperdício da madeira, 

provocado por erros no corte. Outra característica deste tipo de exploração é a retirada 

sucessiva de vegetação, o que impossibilita sua recuperação e gera o esgotamento de 

recursos do local. (BARRETO et al 1998) 

A tecnologia tem ajudado a monitorar o desmatamento ilegal, a coleta e armazenamento 

de dados da floresta, possibilitando o sensoriamento remoto e a criação de softwares que 

tornam o processo de manejo mais acessível, além da evolução no processo de 

beneficiamento da madeira. O Governo Brasileiro, por exemplo, por meio de satélites 

pode adquirir diversas informações sobre as condições da floresta Amazônica. O 
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Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que é um órgão do governo, utiliza 

este recurso para monitorar a cobertura florestal Amazônica por satélites e analisa as 

informações obtidas neste monitoramento, por meio de sistemas operacionais como 

Detex, Degrad e Prodes, cada um deles exerce uma função. O Detex monitora a 

exploração seletiva de madeira, auxiliando na fiscalização dos planos de manejo e de 

florestas públicas da Amazônia Legal. O Degrad faz o mapeamento de áreas 

degradadas, em processo de desmatamento, onde a cobertura ainda não foi totalmente 

removida. O Prodes (Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia 

Legal) mede as taxas de desmatamento que atingiram mais de 6,25 hectares (MMA, 

2010) 

A exploração por manejo sustentado precisa ser planejada antes de sua execução, 

evitando-se assim, o prejuízo ambiental e também financeiro. Esse planejamento tem 

início com a “Autorização Prévia à Análise Técnica, ou APAT, que deve ser obtida por 

meio da análise de órgãos do Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente) ”, como o 

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente). Para tanto, o proprietário do terreno 

deve preencher um formulário e anexar o mapa da área total a ser manejada, com base 

em imagens de satélite e demarcação dos limites do terreno. Junto a isso, devem constar 

documentos que comprovem a propriedade do terreno em questão (como a 

documentação fundiária). Segundo o artigo 2 da Instrução normativa MMA nº 4, a 

APAT não é necessária quando o manejo florestal sustentado for realizado em regime 

de concessão de florestas públicas (IBAMA, 2006). 

Após a aprovação do APAT, é iniciada a preparação do Plano de Manejo Florestal 

Sustentável (PMFS), por meio do inventário florestal, que consiste no levantamento dos 

dados da floresta a ser manejada. Para a realização dessa etapa, é necessário que um 

técnico ou engenheiro florestal auxiliem o proprietário. São coletados dados da 

propriedade, por meio de mapas conseguidos em órgãos como INPA, EMBRAPA e 

SUDAM. (2011), como também no processo de exploração da propriedade em questão. 

Como discute Barreto et al 

O plano de manejo florestal deve conter informações sobre a área e 
características da floresta (fauna, flora, topografia, solo); técnicas de 
exploração, regeneração e crescimento das espécies comerciais; medidas de 
proteção das espécies não comerciais, nascentes e cursos d’água; 
cronograma da exploração anual e uma projeção dos custos e benefícios do 
empreendimento. As informações são obtidas por meio de levantamentos de 
campo (inventários) e consultas a mapas e literatura disponível (bibliotecas 
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da Embrapa, Inpa, IBGE, Sudam, Museu Goeldi). Os mapas da propriedade 
podem conter a localização das estradas e pontes. Os dados sobre os tipos de 
floresta e solos podem ser obtidos nos mapas do Projeto Radam. 
(BARRETO et al., 1998) 

É necessário um projeto do terreno, que mostre áreas de preservação permanente, áreas 

exploráveis e áreas inacessíveis à exploração. Contando-se que já existam as estradas 

principais por onde a madeira será transportada para cidades vizinhas onde se localizam 

as indústrias, são planejadas as estradas secundárias as quais são mais estreitas e 

conectam as primárias ao interior da propriedade. Para seu traçado, as informações 

levantadas acerca do terreno são analisadas cuidadosamente resultando em estradas 

“retas e paralelas, no sentido Leste-Oeste, fator que facilita a secagem da madeira 

(exceto nos trechos menos acessíveis, que requeiram outras ramificações, ou estradas 

terciárias) ”, como pode ser observado na figura 03. (VERÍSSIMO et al, 1998) 

Figura 03: divisão da propriedade em estradas secundárias 
Fonte: VERÍSSIMO et al, 1998. 

 

A divisão da propriedade é chamada de talhão, também conhecido como unidade de 

trabalho, ou unidade de produção anual. A quantidade de talhões geralmente varia de 

acordo com o ciclo de corte, pois assim, haverá tempo para que a área explorada 

regenere e esteja em condições de ser reutilizada (FSC, 2014). Para tanto, as áreas 

exploradas são enumeradas, de forma que garantam a exploração alternada, ou seja, 

quando um talhão é explorado, seus vizinhos não o são, a fim de diminuir os impactos 

contra a fauna e a flora (figura 04 e 05). (VERÍSSIMO et al, 1998).  
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Figura 04: Enumeração dos talhões e exemplo de dimensões 
de cada um. Fonte: VERÍSSIMO et al, 1998. 

 

 
Figura 05: início da divisão da propriedade em talhões com base 
nas estradas secundárias. Nesta figura, podemos notar melhor a 

alternância de exploração dos talhões. Fonte: VERÍSSIMO et al, 
1998. 

 

No manejo Sustentável da floresta nativa todos os passos devem ser planejados, desde a 

seleção prévia das espécies, a escolha das árvores na idade ideal para corte, etc. No 

manejo deve ser realizado um mapa de retirada, onde somente algumas árvores da 

espécie são exploradas da área, com muito cuidado e sem levar a espécie ao 

esgotamento, como mostra a figura 06.  
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Figura 06: Processo de retirada de espécies no manejo sustentado. Fonte: 

AMATA, 2012. 
 

No manejo toda a operação de retirada é planejada de forma a provocar o menor 

impacto ambiental na floresta (figura 06), com a preocupação com as espécies no 

entorno. Portanto as operações de retirada devem causar o menor impacto ambiental na 

área da floresta e na biodiversidade, a operação é realizada com os usos de pequenos 

equipamentos e guinchos para o arrastar das toras pelas pequenas trilhas e até as 

estradas principais, como mostram as figuras 04 e 05 com os mapas das trilhas. A 

empresa o manejo deve promover a criação de mudas das espécies nativas e seu 

replantio, com a aplicação da técnica da exploração alternada dos talhões para evitar o 

impacto sobre a natureza. Os operários recebem o devido treinamento para operar os 

equipamentos e equipamentos para sua segurança, entre outros aspectos para sua saúde 

e desenvolvimento.  

2.1.4. REDD 

A importância das florestas tropicais é muito grande na preservação da vida do planeta e 

na minimização das mudanças climáticas, devido a sua maior capacidade de captar o 

CO², em relação a outros tipos de florestas do mundo e à sua biodiversidade em 

espécies, plantas e animais. Apesar de representar somente 7 % do estoque florestal, 
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“tem a capacidade de conter 25 % de todo o carbono contido na biosfera terrestre”. 

(PARKER et al 2009) (BONAN, 2008 apud RETTMANN, 2012)  

Segundo o estudo realizado pelo economista Britânico Nicholas Stern em 2006, as 

emissões de gases de efeito estufa, por setor, foram: produção de energia, 24 %; 

desmatamento 18 %; transporte 14%; indústria 14%; agricultura 14%; imóveis 8 %; 

outras energias 5%; desperdício 3 %. No Brasil em 2004, o desmatamento era a 

atividade com maior índice de emissão de CO², ficando à frente da indústria e da 

agropecuária. (STERN, 2006 apud PARKER, 2008). 

As florestas tropicais saudáveis captam e fixam CO², enquanto a destruição, das 

florestas tropicais, provoca em média 20% das emissões anuais do mundo 

representando um grande impacto no aquecimento global. 

De acordo com o Centro Internacional de Pesquisas Florestais CIFOR (2009), os danos 

provocados as florestas tropicais, como sua “derrubada, a queima ou o apodrecimento” 

...liberam o carbono armazenado nas árvores na forma de dióxido de 
carbono, aumentando os níveis deste gás de efeito estufa na atmosfera. Além 
disso, algumas florestas protegem grandes quantidades de carbono 
armazenadas em seu subsolo. Por exemplo, quando uma floresta que cresce 
sobre turfa é queimada ou drenada, o carbono não é emitido somente pela 
vegetação; mas também pela matéria orgânica que está sob o solo. Essas 
florestas contêm mais carbono em seu subsolo do que em sua superfície e, 
quando são derrubadas, esse carbono escapa do solo para a atmosfera. 
(CIFOR, 2009) 

O REDD é um instrumento para evitar a devastação das florestas tropicais e 

consequentemente as emissões por desmatamento e degradação, mas compensando 

financeiramente as nações e povos que comprovarem a preservação da floresta.  

O REDD + é um instrumento da “Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (CQNUMC) ” que começa a ser aplicado a partir de 2014 incluindo 

formas de financiamento para países em desenvolvimento, que comprovem a redução de 

suas emissões provenientes do desmatamento e degradação das florestas, ou por 

aumento das reservas florestais de carbono, considerando as condições de Manejo e a 

“Gestão sustentável das suas florestas”. (PINTO et al, 2009). 

Os artigos dois e três do Protocolo de Quioto avaliam as formas de remoção dos gases 

de efeito estufa (GEE) por meio de sumidouros, reforça a importância do aumento dos 

mesmos, além de considerar a importância da regulamentação e meios de verificação do 

estoque de carbono. (HOLLOWAY et al, 2009) 
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As reuniões anuais da COPs têm como função agregar e facilitar o consenso entre os 

países participantes sobre questões relacionadas com ”os quadros nacionais e 

internacionais para a estabilidade climática, gestão das florestas, conservação da 

biodiversidade e produção de energia, entre outros” (HOLLOWAY et al, 2009). 

Segundo Pinto et al (2009) um dos primeiros países a promover o conceito do RED foi 

o Brasil, na “COP 9, que aconteceu em Milão” em 2003. O Brasil propôs a “Redução 

compensada do Desmatamento”, segundo os autores cada país em desenvolvimento 

receberia um crédito internacional devido “emissões evitadas tendo como referência o 

valor de carbono no mercado internacional”. Entretanto na COP 9 o desmatamento não 

foi considerado relevante na minimização das mudanças climáticas.  

Durante a COP 11, em Montreal, 2005 o grupo de países detentores de florestas 

tropicais, chamados de “Coalizão das Florestas Tropicais, Coalition for Rainforest 

Nations”, conseguiu demonstrar a importância da preservação das florestas tropicais 

argumentando que uma vez que suas florestas “estavam servindo como reguladores do 

clima aos países desenvolvidos, os custos para mantê-las em pé deveriam ser divididos. 

” (PINTO ET AL, 2009) O grupo defendeu a criação de um mercado de carbono das 

florestas tropicais. Porém, o governo brasileiro tem tido cautela com relação a esta 

forma de financiamento, pois poderia tornar-se uma forma de reduzir as emissões nos 

países em desenvolvimento, mas permitindo as emissões em países desenvolvidos 

(CGEE, 2010).  

O Brasil defendeu na COP-12, em Nairóbi, no ano de 2006, a criação de fundos 

nacionais e internacionais voluntários não comercializáveis, como o fundo Amazonas, 

divergindo em relação a propostas do grupo “Coalizão das Florestas Tropicais’ 

(FOLHA DE S. PAULO, 2009). O Brasil desde 2004 vem promovendo ações para 

minimizar o desmatamento, associando tecnologia por satélite para monitorar as 

florestas o sistema PRODES, em associação com o INPE. (INPE, 2012).  

A convenção do clima realizada no ano de 2007, em Bali na Indonésia, a COP 13, foi 

um momento importante para a afirmação do RED, pois neste ano ocorreu o 

reconhecimento da convenção que desmatamento interfere nas questões do clima e da 

necessidade de ações urgentes. No seu documento “a questão da contribuição das 

florestas para o equilíbrio climático” foi finalmente inserida. No decorrer das 

discussões, observou-se a necessidade de acrescentar ao programa do RED a 
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degradação das florestas, o que resultou na mudança da sigla para REDD 

(“compensações pela Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação 

Florestal”) (RETTMANN, 2012). 

Outro ponto relevante incluído declaração final chamada de “Mapa do Caminho de 

Bali” foi o reconhecimento que devem ser integradas “as necessidades dos povos 

indígenas e comunidades locais quando tomadas ações para reduzir o desmatamento e a 

degradação florestal” (PINTO et al 2009) 

A associação entre REDD e a sustentabilidade aconteceu durante a COP 14, que ocorreu 

em 2010, em Poznan na Polônia, se transformando em REDD +, devido ao 

reconhecimento da importância da “conservação, do manejo florestal e dos estoques de 

carbono florestal” na minimização dos impactos climáticos, tão relevantes quanto os 

efeitos de, “prevenção e o desmatamento e degradação florestal”. (CIFOR, 2009) 

Também foram considerados a importância do engajamento das comunidades locais e 

dos povos indígenas e o papel da biodiversidade. (PINTO et al 2009) 

Em novembro de 2013, em Varsóvia na COP-19 foi finalizado um guia para 

implementação de um projeto de REDD + para países em desenvolvimento, com 

orientações para implementar as políticas públicas implementar o REDD +, com 

metodologias para monitoramento das florestas e formas de financiamento. As 

metodologias para monitoramento das florestas com “avaliação técnica dos níveis de 

referência floresta e dos níveis de emissão” especificando métodos para “medição, 

notificação e verificação (MRV) e salvaguardas de sistemas de informação”. Na COP 

19, foram incluídos a necessidade de avaliação dos agentes causadores de 

desmatamento e degradação florestal e políticas para conscientização. Também foi 

deliberado sobre as fontes de financiamento dos projetos de REDD +, com base em 

resultados comprovados, podem ser por “fontes públicas e privadas, bilaterais e 

multilaterais. ” Não se chegou a um consenso sobre o comércio de crédito de carbono. 

Um passo importante do texto foi incluir todas as florestas naturais e não apenas as 

florestas tropicais. (GCP, 2014) A cada reunião da COP foram sendo ajustados os 

conceitos, as formas de monitoramento, os instrumentos de financiamento, para ser 

implantado o primeiro projeto REDD +, junto a UNFCCC, a partir de 2014.  

 



30 

 

2.1.5. MDL  

No Brasil a área total de florestas nativas e plantadas é de aproximadamente 54,0 % do 

território nacional e apresenta um potencial de produção, muitas vezes desprezado. O 

setor madeireiro no Brasil possui pequena representatividade econômica, contribuindo 

com 2,0 % do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Neste setor, podem ser enquadrados 

diversos tipos de atividades, entre eles a extração de madeira para fins industriais, como 

a produção de elementos estruturais, painéis, portas, além produtos derivados da floresta 

com óleos, produtos à base de fibra, produtos derivados da biodiversidade, a produção 

de mudas, etc. (MMA, 2013) (SILVA, 2003) (JUVENAL, 2002). 

A extração madeireira pode ocorrer tanto em florestas nativas (que representam 98,45% 

do total de florestas do país) quanto em florestas plantadas (1,55% do total) (ROMA, 

2007), estas podem ajudar a diminuir a demanda de madeira das florestas nativas. Além 

de ser uma alternativa para a recuperação de áreas desmatadas ou degradadas. Segundo 

as definições da ONU (1998), quando a vegetação é plantada em uma área em que não 

havia floresta por “pelo menos 50 anos”, o processo é chamado de florestamento. 

Porém, se o local em questão continha florestas e depois foi “convertida em área não 

florestal”, pode-se considerar o replantio neste lugar como reflorestamento,  

Florestamento é a conversão direta induzida pelo homem de terra que não foi 
florestada por um período de pelo menos 50 anos em área florestal por meio 
de plantio, semeadura e / ou a promoção induzida pelo homem de fontes 
naturais de sementes  

Reflorestamento é a conversão direta induzida pelo homem de terra não-
florestal em área florestal por meio de plantio, semeadura e / ou a promoção 
induzida pelo homem de fontes naturais de sementes, em um terreno que foi 
florestada mas que foi convertida em área não-florestal . (ONU, 2004). 

A extração, tanto de florestas plantadas quanto de nativas, exige o processo por manejo 

sustentável mas com processos distintos em função da biodiversidade e do esgotamento 

das florestas tropicais Brasileiras. (MALINOVSKI, 2006) 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou MDL foi criado como um instrumento do 

protocolo de Quioto, em 1997, na “terceira Conferência das Nações Unidas”, para 

ajudar ambas as partes a cumprir as metas estabelecidas, no protocolo, de um lado a 

redução dos gases de efeito estufa (GEEs) e do outro desenvolvimento tecnológico. 

(ONU, 1998). Em vista destas metas, foram previstos três mecanismos de mercado, ou 
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flexibilização. O primeiro mecanismo é a “Implementação Conjunta1” (IE), que autoriza 

a transferência de “Unidades de Redução de Emissões (URE) entre as Partes do Anexo 

I”, o segundo é o “Mecanismo de Desenvolvimento Limpo2” (MDL), que permite a 

implantação de projetos de redução dos GEEs em países que não fazem parte do Anexo 

I, gerando créditos, intitulados por “Reduções Certificadas de Emissões (RCE) ”. O 

terceiro instrumento é chamado de “Comércio Internacional de Emissões3” (CE), que 

possibilita o comércio das unidades de créditos do Protocolo de Quioto (ONU, 1998). 

O MDL é o único entre os três que permite a participação dos países em 

desenvolvimento em seus projetos. Foi proposto pelo Brasil, inicialmente como um 

Fundo de Desenvolvimento Limpo, que proporcionaria o financiamento de projetos de 

redução de carbono em países não pertencentes ao anexo I, por meio do pagamento de 

multa dos países industrializados que não alcançassem suas metas de redução. Os países 

industrializados se posicionaram contra a proposta, em decorrência de seu “caráter 

punitivo” (BAUMERT et al, 2002).  

Após modificações na proposta brasileira, as partes entraram em consenso e foi criado o 

MDL associado ao Desenvolvimento Sustentável, como descrito no artigo 12 do 

Protocolo de Quioto (1998) 

O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser assistir às 
Partes não incluídas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento 
sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir às 
Partes incluídas no Anexo I para que cumpram seus compromissos 
quantificados de limitação e redução de compromissos previstos no Artigo 3. 
(ONU, 1998) 

 O MDL é uma modalidade que pode ser aplicada em diversos setores, como energia e 

eficiência energética, combustíveis fósseis, aterros sanitários, resíduos, processos 

industriais, reflorestamento e demais atividades que promovam a redução ou remoção 

de CO². Frondizi (2009) mostra um escopo das atividades de MDL no Brasil, com uma 

participação 361 projetos, destes projetos as fontes de energia renovável representam 

48%, contrapondo ao MDL de reflorestamento que é de 8 %.  

                                                      
1 Artigo 6 do Protocolo de Quioto 
2 Artigo 12 do Protocolo de Quioto 
3 Artigo 17 do Protocolo de Quioto 
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Figura 07: Escopo setorial das atividades de MDL no Brasil. Fonte: 

FRONDIZI, 2009 
 

Segundo Krug (2004), os outros tipos de MDL funcionam como um modo de minimizar 

a entrada de GEES na atmosfera, enquanto o conceito do MDL florestal consiste em 

absorver e remover o CO² atmosférico e dessa forma compensar as metas de emissões 

das Partes do Anexo I. Porém, somente a partir da quinta Conferência das Partes, que 

ocorreu no ano de 1999, em Bonn, Alemanha, as atividades relacionadas ao uso e 

mudança de terra foram inclusas no contexto do MDL. 

O destaque da COP 5 foi a implementação do Plano de Ações de Buenos 
Aires, mas também o início das discussões sobre o Uso da Terra, Mudança 
de Uso da Terra e Florestas. A quinta conferência discutiu ainda a execução 
das Atividades Implementadas Conjuntamente em caráter experimental e do 
auxílio para capacitação de países em desenvolvimento. (BRASIL, 2010) 

Assim, o MDL florestal é considerado um tipo de Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo, onde se enquadram exclusivamente as atividades de florestamento e 

reflorestamento (uso da terra, florestas e mudança no uso da terra), não contemplando o 

manejo ou a recuperação e conservação de florestas nativas) (CGEE, 2010). Segundo a 

decisão CMP.1 da ONU (2004), a primeira fase do projeto de Quioto só considera 

projetos de MDL em áreas que não apresentavam florestas desde 1989. 

Esse mecanismo beneficia as atividades de reflorestamento, mas ainda não 
inclui os projetos de manejo florestal de matas nativas. Espera-se que isso 
seja revertido até 2012 quando estará concluída a primeira fase da 
implementação do Protocolo de Quioto. Caso isso ocorra, poderá haver um 
fluxo crucial de recursos financeiros para apoiar projetos de manejo florestal 
de matas nativas no Brasil (VERISSIMO, 2006 apud SCHNEIDER et al 
2000). 
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No contexto do MDL florestal e a sua efetividade, existem divergências entre 

pesquisadores a respeito da permanência do estoque de carbono, pois o carbono 

armazenado por sequestro (pela fotossíntese), pode ser liberado novamente no caso de 

queima ou degradação da floresta. Além disso, houve dificuldade quanto a 

quantificação dos estoques de carbono, assim como a comprovação da adicionalidade 

do projeto em relação a sua linha de base (PINTO, 2009) (KRUG, 2004). 

A participação nestes projetos, quando comprovada a eficácia da redução de emissões, 

gera créditos, ou RCEs (Reduções Certificadas de Carbono), que contribuem para o 

“cumprimento das metas dos países do Anexo 1”. (IGEES, 2009) Para resolver o 

impasse da não-permanência, foram criadas certificações temporárias chamadas de 

RCEt, para projetos de dez anos e de certificações de longo prazo RCEl para projetos de 

20 anos, que podem ser renovados, duas vezes atingindo um total de 60 anos. (CDM 

WATCH, 2010)  

Cada certificação RCE equivale “a uma tonelada de dióxido de carbono” que deixou de 

ser emitida e são considerados também os demais GEEs, que são contabilizados por 

meio da equivalência entre eles e o CO². Esses créditos são posteriormente 

comercializados por meio do mercado de carbono entre os países desenvolvidos. Da 

mesma forma, também proporciona aos países em desenvolvimento uma alternativa na 

obtenção dos recursos necessários para o seu desenvolvimento e diminuição dos gases 

de efeito estufa. (JURAS, 2007)  

Segundo ROAF (2009) os principais compostos químicos que promovem o 

aquecimento do planeta Terra são os gases, “dióxido de carbono (CO²), metano (CH4), 

o óxido nitroso (N2 O), Hidrofluorcabonos HFCs), Perfluorocarbonos (PFCs), 

Hexafluoreto de Enxofre (SF6) ”. (ROAF 2009) (CETESB, 2012) 

Para aprovar um projeto de MDL, é necessário a elaboração de um documento com 

todas as informações do projeto, chamado “DCP (Documento de Concepção do Projeto) 

” e ter a participação de um representante dos governos de cada país, chamada 

“Autoridade Nacional Designada - AND) e fazer o “registro pelo Conselho Executivo 

do MDL”. A partir da aprovação, inicia-se o monitoramento das atividades de MDL, 

onde os participantes do projeto coletam e arquivam os dados necessários para o cálculo 

das emissões de GEEs. É realizada também, por parte de uma “entidade operacional 

designada (EOD) ”, a verificação e certificação da redução em relação a linha base dos 
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“gases de efeito estufa”. A partir da comprovação é emitido as (RCEs) chamadas de 

“reduções certificadas de emissão” (MMA, 2009). 

Um dos princípios estabelecidos em Quioto foi o comércio de carbono, por meio do 

qual um “país rico pode adquirir créditos de carbono de países pobres”. Entretanto, uma 

das limitações deste mecanismo ocorre quando os custos de poluir são bem menores que 

as obrigações e multas para evitar os problemas. Juras (2007) afirma que enquanto a 

relação dos custos persistir, os agentes causadores dos impactos sempre irão preferir 

“continuar degradando e reparando-o em seguida”.  

2.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM MADEIRA  

O sistema em pilar e viga é uma das técnicas mais antigas de construção, surgiu na 

China e se estendeu para o Japão e Europa. Seu apogeu ocorreu durante a idade média e 

permaneceu estável até o século XIX, quando decaiu em função da revolução industrial, 

que introduziu o uso de materiais como aço e concreto, só voltando a ser resgatado 

recentemente, por países europeus, como a França, em função das premissas propostas 

pela agenda 21. Devido à leveza da madeira, o sistema foi mais utilizado em locais 

isolados, em áreas rurais, regiões praianas e principalmente, em locais de difícil acesso 

ou com relevos acidentados, onde não era preciso ter equipamentos especiais para 

erguer construção.  

O sistema viga e pilar apresentam uma alta eficiência estrutural, pois a madeira resiste 

bem à flexão, apresentando uma alta resistência quando o esforço ocorre paralelo à 

fibra. O sistema é o sistema mais utilizado no Brasil, onde as madeiras utilizadas neste 

processo construtivo geralmente são madeiras de florestas nativas de alta resistência 

paralela a fibra. Ferreira; Zenida (2003), em seu trabalho, recomendaram para o uso 

estrutural, madeiras nativas que não estejam em extinção, como a maçaranduba, itaúba, 

pequiá, cumaru etc.  

Segundo Natterer et al (1995) as modulações entre os pilares variam de 2,40 a 8 metros, 

a modulação ideal é de 3,60 metros. Os vãos são limitados por dimensões comerciais 

das peças, em geral para vãos até 4,50 metros utilizam-se vigas maciças de madeiras 

naturais ou reflorestadas para vãos maiores devemos aplicar vigas laminadas produzidas 

industrialmente, pois podem oferecem maiores opções de altura e formato. As vigas 

laminadas são produzidas por meio de madeira de reflorestamento.  
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Um exemplo arquitetônico referencial na aplicação do sistema de vigas e pilares é o 

estúdio para artistas em Paris, do arquiteto Yann Brunel, construído em 1992. O 

arquiteto aplicou uma técnica construtiva contemporânea de pilares contínuos, vigas 

maciças em madeira laminada e ligações por conectores metálicos. Um exemplo 

contemporâneo da aplicação desta técnica no Brasil é a casa Tião Bernardi, em São 

Paulo, projetada pelo arquiteto George Mills em 2000, com módulos de 4,80 m por 4,80 

metros, construída pelo engenheiro Hélio Olga. (AFLALO, M. et al,2005)   

As construções em madeira em países como Estados Unidos, Canadá, Finlândia, etc. 

passaram por um processo evolutivo muito diferente do Brasil, surgindo uma ampla 

indústria de componentes voltadas para a madeira.      

No sistema “wood frame” a estrutura não é hierarquizada em pilares e vigas, mas trata-

se de um entramado leve, composto de inúmeras peças de pequenas dimensões, 

formando paredes e pisos. A estrutura do edifício trabalha como uma estrutura espacial, 

onde as paredes da construção funcionam como estrutura portante. A estrutura é 

comparada a estrutura de uma gaiola. O wood frame é composto de duas técnicas o 

Balloon e o Platform Frame. (KRAMBECK, 2006) 

O sistema Ballon Frame surgiu na América do Norte por volta de 1850, sendo o sistema 

plataforma uma evolução do sistema Balloon. O processo construtivo do Ballon Frame 

permaneceu durante muitos anos como um dos principais sistemas aplicado pelos 

Americanos, devido à leveza e ao comportamento espacial das construções frente às 

questões climáticas. O sistema apresentava pequena modulação entre montantes 

formando paredes estruturais com a altura total da construção. As principais 

dificuldades construtivas se reportavam à dimensão da peça face à altura total da 

construção assim como a grande dificuldade construtiva para levantar as paredes da 

construção. (LAROCA, 2002)  

Esta técnica foi modificada no final dos anos 60 inícios dos anos 70, quando jovens 

arquitetos americanos buscavam inovação tecnológica na construção de habitações 

unifamiliares de baixo custo, mas com alto valor arquitetônico. O arquiteto Franky 

Gehry foi considerado um dos precursores da técnica, que recebe o nome de Platform 

Construction. (AMERICAN FOREST; PAPER ASSOCIATION, 2001.) Uma das 

principais diferenças proposta do sistema plataforma foi a quebra da construção em dois 

subsistemas diferentes que juntos, formam o todo: subsistema parede e plataforma de 
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piso. Os entramados verticais são formados por paredes portantes e o entramado 

horizontal, formado pela estrutura de piso. Neste processo, diferentemente do sistema 

Balão, os montantes verticais que formam as paredes, não são contínuos, mas 

apresentam apenas a altura de um andar. Outra diferença relevante é que primeiro é 

erguida as paredes portantes do primeiro andar, sobre a qual será então apoiada a 

plataforma de piso. O entramado de piso tem a função de estabilizar o conjunto e servir 

de plataforma para a construção do próximo andar. O sistema apresenta a características 

como rapidez e facilidade de montagem da parede. Outro fato de grande relevância é 

que a plataforma do piso serve para conter futuras propagações de fogo entre andares. 

O sistema Plataforma aplica uma pequena modulação ente os montantes de 40 a 61 cm, 

portanto não necessita de madeira de grande resistência, geralmente utilizam madeiras 

moles ou madeira de reflorestamento como pinus ou eucalipto citriodora. A figura 8 

apresenta um esquema comparativo da estrutura do sistema viga e pilar e da plataforma 

respectivamente. 

Segundo Krambeck (2006) as construções pré-fabricadas em madeira que utilizam o 

sistema plataforma apresentam a parede como elemento portante e o sistema de vedação 

associado à parede portante. Uma das primeiras experiências de construção do sistema 

Plataforma no Brasil foi o conjunto para Habitação Social Condomínio Porto Primavera, 

localizado na cidade de Curitiba, em 2002 (MORIKAWA, 2006)  

 

 

Figura 8: a) log b) estrutura viga e pilar c) sistema plataforma  
Fonte: Imagem dos autores 
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2.2.1 As técnicas construtivas  encontradas na região do amazonas   

A vista a comunidade das ribeirinhas do Amazonas foi realizada por uma aluna do 

grupo de pesquisa Sistemas Construtivos na Arquitetura contemporânea, Maryana de 

Andrade Sant Ana e sob a orientação do pesquisador líder deste projeto, em conjunto 

com Escritório Modelo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, o 

Mosaico, no Projeto de extensão Amazon Vida, em julho de 2012. 

As técnicas construtivas encontradas nas “comunidades ribeirinhas” em regiões 

submetidas a alagamentos, inundações são as casas construídas, sobre palafitas e as 

casas flutuantes sobre toras de açacu, ambas construídas em madeira.  

Segundo o grupo Mosaico, as casas ribeirinhas são compostas de sala de estar, cozinha e 

dois quartos. O modo de vida devido pois as altas temperaturas, associados a alta 

umidade torna a rede de dormir um elemento importante de composição do ambiente, a 

sala e cozinha constituem um único ambiente, muitas casas incorporam uma pequena 

varanda. O banheiro geralmente é um ambiente acoplado a casa ou se localiza no 

exterior; devido à falta de saneamento básico, como mostra a figura 9.  

Na fase das cheias a água muitas vezes chega a invadir as casas, “na comunidade de 

Anamã as águas, em 2012 inundaram 90% das casas da cidade”, levando a população 

ter suas construções sobre palafitas. A imagem a seguir mostra a planta de uma casa 

ribeirinha. A análise foi realizada em conjunto com o escritório Modelo de Arquitetura e 

Urbanismo Mosaico.  
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Figura 9: Casa ribeirinha e sua configuração. Fotos e planta: Aline Ferreira. 
 

As casas em geral são compostas de montantes ou esteios, inseridos em posições 

principais, como nos encontros das paredes, nas aberturas de portas e janelas. O sistema 

de pisos recebe vigas secundárias sobre as quais são inseridas as tábuas de piso. Na 

cobertura das casas mais simples não se utilizam tesouras e sim uma cumeeira elevada e 

as vigas secundárias da cobertura as terças, sobre as quais irá receber as telhas de zinco, 

ou até mesmo palha; porém esta vem deixando de ser utilizada pelo grande tempo 

demandado para trançar a palha e a pouca duração do material quando exposto as 

intempéries que pode durar até 3 ou 4 anos. 

A vedação externa é composta por tabuas verticais de 22 cm de largura apoiadas na viga 

base e na viga de topo do quadro estrutural. A união das tabuas ocorre por meio de 

ripas. A técnica tem semelhança a estruturação das casas de madeira do Paraná, 

apresentadas por ZANI (2003) mas produzida sob uma base elevada.   

As técnicas de construção por palafitas encontrada nas comunidades ribeirinhas têm a 

referência da colonização portuguesa (CALOR, 2012) com a base da palafita fixada no 

terreno, até a altura do piso, a emenda do pilar neste ponto, as vigas principais pregadas 

na face interna dos pilares, as vigas secundárias de piso sobre a principal e tábuas do 

assoalho sobre as vigas secundárias. O Instituto politécnico de Santarém (2005) indica a 
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origem das palafitas em “3000 a.C.” nas primeiras construções na Suíça e representam 

uma ligação direta com a água e com a rede de transporte implantada. 

Segundo observado, na visita, (figura 10) as casas mais antigas apresentam maior 

qualidade técnica apresentando beirais, generosas varandas e maiores acabamentos nos 

frontões das casas, enquanto nas casas mais recentes são observadas uma simplificação, 

extinguindo as varandas, com um menor nível de detalhamento, entre outros fatores.  

 

Figura 10: Duas casas sob palafitas; a esquerda mais antiga, e a direita a mais recente e 
simplificada. Fonte: Aline Ferreira. 

 

As casas flutuantes são das espécies conhecidas como Açacu (Hura crepitans L.) é uma 

madeira leve e muito susceptível à deterioração. (ESTADO DO AMAZONAS, 1988). A 

imagem 11 mostra a construção de casas flutuantes em toras Açacu. A imagem 12 

mostra um croqui da construção, a tora, as vigas principais, secundárias, os esteios ou 

montantes, o assoalho e as paredes sendo montadas entre os montantes. Os processos 

construtivos partem da aplicação da madeira com técnicas restritas e uso de ferramentas 

simples para serrar, perfurar e pregar, como o arco de pua, martelos, entre outros, onde a 

técnica construtiva é passada entre gerações. Ferramentas, como serrote, máquinas de 

furar manual como o arco de pua, martelos, etc. O sistema construtivo parte portanto da 

composição de peças por encaixes ou por pregos. A visão sistêmica é trabalhada com 

conceito de pequenas modulações e um pé direto baixo. 
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Figura11: Casa flutuante e processo construtivo de uma casa flutuante. Fonte: Júlio de Luca 
 

 

Figura 12: Croqui da estrutura da Casa flutuante e processo construtivo de uma casa flutuante.  
Fonte: Júlio de Luca.  

 

Uma relação discordante entre as construções e a natureza é o ciclo insustentável da 

extração das toras de madeira Açacú (Hura crepitans L.). O Açacú pode atingir uma 

altura entre 20 e 40 metros, com um tronco de diâmetro médio de 3,5 metros, porém seu 

tempo para atingir a maturidade de corte é de 130 anos. Segundo o Estado do Amazonas 

(1988) o Açacú é uma madeira leve e apresenta uma grande “suscetibilidade a 

deterioração biológica”. A vida útil da construção é de 40 anos.  

Como resultado de análise o grupo de pesquisa observou que as técnicas construtivas 

aplicadas pelos ribeirinhos não incorporam tecnologia, não incorpora a relação com 

projeto e além de utilizar ferramentas muito primárias.  

2.2.2 O projeto de qualidade a partir da madeira nativa e a tecnologia incorporada  

As imagens 13 A e 13 B, apresentam dois projetos reconhecidos internacionalmente, em 

madeira maciça natural da Amazônia, com grande beleza, criatividade, ambos 
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realizados pela ITA Construtora Ltda. A figura 1A é uma “casa de campo projeto do 

Arquiteto Mauro Munhoz” na cidade de Itu, São Paulo. (ITA, 2012) A figura 1B é a 

“casa do engenheiro Hélio Olga Jr projeto do arquiteto Marcos Acayaba” na cidade de 

São Paulo, construída em um terreno de grande declividade. As construções foram 

publicadas em diversos livros e mostraram ao mundo que é possível construir em 

madeira nativa com grande beleza e criatividade, a partir de um conhecimento técnico e 

de um sistema de produção adequado ao tipo de madeira além de um projeto adequado 

ao terreno. (AFLALO, 2005) 

 

 

Figura 13: Fonte: Ita Construtora Ltda (Nelson Kon) 

 

Veríssimo (2006) afirmou que o desenvolvimento tecnológico do Brasil no setor de 

florestas nativas “encontra-se em um estágio inicial de desenvolvimento tecnológico em 

uma situação quase oposta ao setor de florestas plantadas caracterizado pelo uso de 

modernas tecnologias e fortemente capitalizadas” com um desenvolvimentoe 

tecnológico de produtos e processos gerados a partir das  florestas plantadas. 

Vivemos um momento de transição, mas não devemos esquecer que em um passado 

recente no Brasil a madeira era sub utilizada, descartada e não era considerada como um 

material estrutural.  Não devemos deixar de conhecer e trabalhar com as madeiras da 

floresta nativa e é claro com projetos de qualidade como os projetos acima, que 

devemos conhecer cada vez mais para promover o desenvolvimento tecnológico de 

produtos derivados da floresta nativa de forma racional, por meio de um manejo 

sustentável e controle rigoroso sobre o desmatamento, além de promover a economia 

das comunidades locais.  
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2.2.3 As florestas plantadas e a tecnologia  

No Brasil  nos ultimos 10 anos está ocorrendo  uma grande transformação no processo 

de produção de produtos  derivados  da madeira produzidos a partir da madeiras de 

reflorestamento, surgiram novas industrias voltadas para a produção de painéis, com 

novas tecnologias e uma  renovação das industrias de madeira laminada para a 

construção civil.  Nos ultimos cinco anos mais de 3 novas industrias de madeira 

laminada se instalaram no estado de São Paulo, como as empresas  Calil Madeira, a 

Rewood e a  Ita Construtora Ltda.   O desenvolvimento se deve ao grande potencial de 

captacão de carbono  da madeira de reflorestamento, devido ao seu rápido crescimento e 

a mudança de paradigma da sociedade com um novo olhar sobre os processos 

construtivos mais sustentáveis. A imagem 14a  mostra  o galpão industrial em com 

pórtico de madeira laminada colada  da Ita Construtora Ltda, e a 14 B a colagem da 

vigas das laminas de madeira.   

 
Figura 14 A) indústria de madeira laminada ITA Construtora 14 B) vigas de madeira 

laminada. Fonte: dos Autores 
Novas tecnologias de produção de painéis de vedação está se instalando no Brasil, entre 

eles o  painel LVL “painel laminado Unidirecional”, que pode ser utilizado  como 

vedação e ao mesmo tempo como elemento estrututural. Na Inglaterra, foi construído 

um edifício com nove andares, rompendo com a questão consolidada contra ao uso da 

madeira em edifícios verticais. O edifício de apartamentos “Stadthaus Murray Grove” 

foi projetado por “Waugh Thistleton” com paredes constituídas por  painéis laminados 

de grande dimensão LVL.  Os painéis formam as paredes estruturais do projeto. No 

edificio, até a caixa de elevedor foi construida com painel de madeira laminado e 

diversos testes foram realizados nos laboratórios de pesquisa para provar sua capacidade 

de resistência ao fogo. No caso das unidades residenciais, a resistência ao fogo foi 
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avaliada para três situações distintas: nas paredes internas dos apartamentos, foi prevista 

meia hora de resistência ao fogo; nas paredes entre dois apartamentos, uma hora de 

resistência ao fogo; e, nas paredes entre apartamentos e circulação vertical, duas horas 

de resistência ao fogo (TECHNIKER,2010)  

Na Europa o desenvolvimento da indústria da madeira laminada propiciou um grande 

avanço no desenvolvimento da indústria e componentes para a construção civil 

permitindo diferentes composições  e possibilidades inusitadas, com grande 

criatividade. Atualmente um dos países que mais se destacam na fabricação da madeira 

laminada é a Áustria, entre eles está o arquiteto Hermann Kaufman aplica a madeira 

laminada com projetos diferenciados, apresentando um alto nível de precisão e 

tecnologia.  

O conceito de construção seca traz em si a definição de sustentabilidade pois leva a  

uma obra produzida com menor número de resíduos possíveis e recortes deixados pela 

obra, assim como o menor número de tarefas executadas no local da edificação 

finalizada. Walter Gropius foi um dos principais mentores da construção industrializada, 

em 1930 nos Estudos Unidos, propõe um sistema de produção industrial de casas.   

Gropius acreditava que a produção em série  de casas pré-fabricadas em  madeira tem  

uma série de vantagens sobre processos convencionais  pois  ocorre  

...dentro de fábricas especializadas, em partes separadas e passíveis de serem 
produzidas em série para que possibilite apenas serem montadas em loco.   
Esse tipo de construção pré-fabricada e industrializada, além de poder 
contribuir com o barateamento das edificações, traz também como vantagem 
uma maior independência dos problemas que podem ocorrer por ocasião da 
execução, em comparação com o processo convencionais  em concreto, que 
dependem  da secagem dos elementos da construção,  das  argamassas, etc.,  
para o andamento da obra. Também deve ser levado em conta o ganho de 
qualidade em relação à precisão de medidas e encaixes, que dispensam 
ajustes no local, reduzindo o tempo de montagem no canteiro. (GROPIUS, 
2004) 

A partir de 1990 com o surgimento das tecnologias de controles digital arquitetos e 

engenheiros que trabalham no desenvolvimento da madeira estão resgatando os 

conceitos aplicados por Gropius de construção modular,  buscando por meio da 

racionalização,   otimizar os custos melhorar  a produção.  A tecnologia digital permitirá 

uma grande precisão dos componentes, permitindo até mesmo aplicar o sistemas por 

encaixe e o projeto  possa ser  reutilizado, montado e desmontado.  



44 

 

Cada fabricante busca identificar e até mesmo patentear os processos construtivos,  

classificados como  abertos ou fechados. Os sistemas abertos permitem a composição de 

elementos gerando inúmeras possibilidades  e composições arquitetônicas. Quando 

todos os componentes estruturais e de vedação forem produzidos na usina, o protótipo 

da construção sai praticamente pronto da indústria, sendo transportado e montado no 

local. Este sistema é chamado de sistema fechado. Neste processo é considerado 

também casos de módulos que podem ser acoplados no local formando o todo da 

construção, ou seja, diversos módulos que juntos formam a edificação. Normalmente 

neste tipo de sistema construtivo, a obra industrializada pode ser inserida em qualquer 

região desejada.  

2.3 CONCEITOS GERAIS DE CICLO DE VIDA 

Segundo Keeler; Burke (2010) as metodologias do ciclo de vida, incorporam as regras 

das normas NBR ISO 14040 (2007). A norma analisa o impacto ambiental de processos 

e produtos e recomenda as etapas: “objetivo e escopo, análise do inventário, avaliação 

do impacto e a interpretação dos resultados”.  

As metodologias do ciclo de vida podem determinar diferentes amplitudes e 

abordagens, a “Cradle to Gate”, do berço à entrada, analisa e integra desde processo de 

produção dos materiais até a sua entrega nos centros de distribuição. A metodologia 

Cradle to Grave, do berço ao túmulo, tem uma maior amplitude e avalia os impactos da 

produção dos materiais, os impactos durante a construção dos edifícios, o impacto da 

energia gasta ao longo da vida útil da edificação e sua a demolição. A metodologia 

“Cradle to Cradle”, de berço ao berço, considera todos as etapas avaliadas no “Cradle to 

Grave”, mas incorpora o reuso do material. (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002) 

O ciclo de vida da edificação avalia os impactos sobre o meio ambiente causados nas 

quatro fases: produção dos materiais, o projeto, a construção e a vida útil da edificação, 

integrando os impactos da edificação como um todo, conceitos que avaliam, os 

materiais e seus poluentes, o uso de energias limpas e passiva, o reuso e reciclagem dos 

materiais aplicados na edificação, a minimização de materiais não renováveis, a 

qualidade e durabilidade dos componentes da construção ao longo da vida do edifício, 

entre outros fatores. (KEELER, BURKE, 2010)  

A ferramenta de avaliação de ciclo de vida, levanta e discute todos os processos de 

produção de um material ou processo construtivo, desde a sua extração da natureza, 



45 

 

passando pela sua distribuição, ao longo dos estágios ou etapas da vida útil, até seu 

descarte. Segundo a norma NBR ISO 14040 (2007) a análise do ciclo de vida (ACV) é a 

...é uma técnica para determinar os aspectos ambientais e impactos 
potenciais associados a um produto: juntando um inventário de todas as 
entradas e saídas relevantes do sistema, avaliando os impactos ambientais 
potenciais associados a essas entradas e saídas, e interpretando os resultados 
das fases de inventário e impacto em relação com os objetivos de estudo.  

Em todas as etapas, de produção, durante a vida útil e na deposição final devem ser 

avaliados as emissões para o ar, a água e o solo e os consumos de energético. Em cada 

etapa considerar as emissões por transporte. Em cada etapa devemos avaliar a deposição 

e os resíduos. O gráfico 15 demonstra de forma genérica, as entradas e saídas os gastos 

energéticos, as emissões e os resíduos de um produto.  

Figura 15: Ciclo de Vida. Adaptado por Ana Alípio, 2013. 
Fonte: CIB/CSIR, 2002 

Nesse processo, na construção civil, as etapas do ACV podem classificadas como, 

extração “da matéria-prima, transformação e processamento, transporte, fabricação e 

embalagem” dos elementos da construção com distribuição, “utilização e reutilização, 

manutenção da construção; reciclagem e disposição em aterros”. (SOARES; SOUZA, 

PEREIRA, 2006)  
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No Brasil, nos dias atuais, a aplicação do ACV ainda está em uma fase inicial, em e 

quase desconhecida no âmbito da construção civil. Silva (2012) indica algumas 

estratégias incentivar a sua aplicação  

• Divulgar a ACV com a intenção de incentivar e atrais as empresas, 
associações e governo a coletarem e disponibilizarem informações 
sobre seus produtos; 

• Formar demanda por uma rotulagem ambiental, mostrando a 
importância e benefício do mesmo e com informações da ACV; 

• Produzir e incentivar a elaborar um banco de dados para ajudar nos 
estudos e na aplicação pelas indústrias em seus produtos. 

2.2.1 O ciclo de vida no edifício 

Demarzo; Portos (2007) apontam a grande responsabilidade da construção civil sobre o 

meio ambiente e afirmam que a “indústria construção civil é uma das maiores 

consumidoras de recursos naturais e consequentemente grande geradora de poluição”. 

Na construção civil, a escolha racional dos materiais, deve ser realizada com base nos 

conceitos de ciclo de vida (ACV) e frente à análise de seus impactos ambientais. Para a 

realização dessa análise são necessários estudos comparativos dos impactos gerados 

pela construção, ao longo da vida útil do edifício, a durabilidade e a qualidade e os 

custos ao longo do ciclo de vida dos edifícios. Portanto são analisadas as interferências 

sobre o meio ambiente e as atividades pertencentes a cada uma das etapas do ciclo de 

vida do edifício. Nesse caso a edificação passa a ser analisada como produto global, 

incorporando impactos ambientais e custos, como custos de manutenção e de utilização 

do edifício e os custos de demolição, entre outras.  

Os estudos dos impactos ambientais incorporam, os impactos associados ao 

desempenho do edifício, analisando a energia gasta no processo de produção dos 

componentes do edifico como um todo.  

Segundo SOARES, SOUZA, PEREIRA (2006) para o impacto ambiental de um edifício 

é necessário avaliar as categorias,  

Energia Incorporada (inclui transporte); Poluição do Ar; Poluição do Solo; 
Gases com Efeito Estufa (GEE); Potencial de Aquecimento Global (GWP), 
Retirada e esgotamento de recursos Naturais; Delapidação da camada de 
Ozônio; Acidificação; Eutrofização; Metais Pesados; Resíduos Sólidos.  

Para diminuir as emissões e a energia incorporada nos edifícios, devem preferir-se 

materiais e produtos que consideram a proximidade da obra, “materiais de grande 
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durabilidade e ou elevado potencial de reutilização”; materiais ou sistemas leves. 

(NEVES, 2011) 

 

Figura16 -Esquema do Ciclo de Vida de um Edifício  
Fonte: Universidade de Lusíada, 2007 

A figura 16 demonstra a produção de emissões durante todo o processo de vida de um 

edifício. A primeira análise é realizada durante a produção de materiais, levantando o 

impacto sobre o meio ambiente, os gastos de energéticos para a extração e 

processamento de matérias-primas, além das em emissões para a água, para o ar e para o 

solo. No processo de escolha de materiais devemos escolher processos que emitem uma 

menor quantidade de CO² na sua produção, como os cimentos CPIII ou CPIV e 

provocam um menor de impacto sobre o meio ambiente, ou materiais renováveis e 

incorporam o CO², como a madeira e bambu. No transporte deve avaliar o tipo de 

combustível e emissões para o ar. Na terceira etapa, ao longo da vida útil do edifício 

deve avaliar os gastos energéticos para a manutenção do edifício e na quarta etapa 

avaliar a o impacto da demolição e reconstrução de um edifício, resultando em emissões 

para o solo além da produção de resíduos sólidos. Em edifícios pré-fabricados e leves, 

de massa reduzida, como as construções em madeira, o processo é bem menos 
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impactante sobre o meio ambiente que os edifícios pesados e produzidos a partir da 

extração de produtos não renováveis como as alvenarias.  

2.4 OSB 

2.4.1 Painéis osb 

Criado nos Estados Unidos em 1978, o OSB (Oriented Strand Board) começou a ser 

produzido e comercializado no Brasil em 2002, pela empresa Masisa do Brasil, na 

cidade de Ponta Grossa – PR. O OSB foi inicialmente projetado para ser aplicado na 

construção seca, mas atualmente é muito utilizado em outras funções, como 

embalagens, móveis, estofados, decorações e na indústria em geral, incluindo a da 

construção civil (tapumes, canteiros de obras, formas de concreto, bandejas de proteção 

e passarelas). (CICHINELLI, 2005). 

 

 
FIGURA 17: Painel OSB com lâminas orientadas 

Fonte: LP 
 

Os painéis OSB são produzidos a partir de lâminas de madeira que são em grande parte, 

orientadas convenientemente. As fibras da madeira apresentam maior resistência 

quando estão no sentido paralelo ao esforço atuante, assim, a pré orientação das lâminas 

de madeira faz com que os painéis desempenhem com maior eficiência em sua função 

estrutural. (HUGUES et al. 2007) 
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O OSB, por ser constituído de fibras selecionadas, não apresenta vazios no interior de 

suas chapas, o que previne contra o destacamento das tiras, além de contribuir para que 

a densidade do material se mantenha constante ao longo de toda chapa, garantindo a 

resistência e estabilidade do painel. (Figuras 17 e 18) 

 

FIGURA 18: Painel OSB com lâminas orientadas. Fonte: (CICHINELLI, 2005) 
 
Nas construções secas como o Wood frame e o Steel Frame, o OSB é usado em grande 

escala aplicado na composição das paredes, forro de telhados, para os pisos. As imagens 

19 e 20 mostram o OSB aplicado na parede em Steel frame e no piso.  

 

FIGURA 19: Painel OSB aplicado numa construção.  
Fonte: CBCA, 2011 
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FIGURA 20: Painel OSB aplicado numa construção. Fonte: CBCA, 2011 
 

Segundo Mendes (2010) o crescimento da indústria de OSB está diretamente associado 

a redução da disponibilidade das madeiras nativas em função das legislações para 

impedir o uso da madeira nativa, associando ao incentivo para o uso de processos que 

utilizem a madeira plantada na produção de painéis. 

A fabricação dos painéis processados como o OSB tem como base as madeiras 

plantadas de rápido crescimento e de menor valor comercial, com toras de pequenos 

diâmetros, tornando o OSB um material que concorre com outros produtos e painéis 

como os painéis “compensados, pois estes exigem madeira de melhor qualidade e, 

portanto possuem um custo relativamente superior”. Sua relevância destacada é a 

fixação do carbono CO², pois cresce muito rápido em comparação a madeira nativa. 

(MENDES, 2010) 
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Figura 21: Esquema de produção do painel OSB. Fonte: autor desconhecido 
 

2.4.2 Empresas produtoras de OSB 

Existem diversas empresas produtoras de OSB instaladas no Brasil e na América do Sul, 

dentre elas se destacam a LP, Metso, Masisa e Siempelkamp. Na figura 22 observamos 

a localização de cada uma delas. 
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Figura 22: Localização de empresas produtoras de OSB na américa do sul.  
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A LP Building Products (2013) é produtora de OSB, entre outros produtos. Possui 

unidades de fabricação, na América Latina no Brasil e Chile, na América do Norte nos 

Estados Unidos e no Canadá. A fábrica iniciou suas atividades no Brasil em 2008, na 

cidade de Ponta Grossa com sede em Curitiba. Hoje é uma das maiores produtoras de 

painéis OSB.  

A produção de painéis chamada panelboard é uma das linhas da empresa Metso (2013) 

fundada no Brasil em 1999, a fábrica da cidade de Sorocaba é responsável pela linha 

Metso Panelboard e produtora dos painéis MDF e OSB.  
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A empresa Siempelkamp (2013) é uma empresa com sede em Krefeld na Alemanha, 

fundada em 1883 por Gerhard Siempelkamp possui uma sede no Brasil no Paraná. A 

empresa produz equipamentos para produção de MDP, MDF e OSB e os painéis no 

Brasil. 

A Masisa (2013) é a empresa mais antiga instalada no Brasil, fundada em 1960 no 

Chile, unidade produtoras na América Latina e Central, na Argentina, Brasil, Chile, 

Venezuela e México. No Brasil, a unidade industrial da MASISA, que está localizada 

em Ponta Grossa, produz três tipos de chapas MDP, MDF e OSB.  

2.4.3 Fatores que afetam as propriedades dos painéis OSB 

A qualidade final das placas de OSB é dada pela soma de alguns fatores. Alguns deles, 

como a espécie de madeira usada, suas características anatômicas, densidade, teor de 

umidade e ph. Também as características pelas quais passa a fabricação, como razão de 

compactação, composição dos painéis, tipos e teores de adesivos, parafina, orientação 

das partículas, tempo de prensagem e pressão específica. (IWAKIRI et al.2004) 

Um ponto importante na qualidade final do OSB é o tipo de espécie utilizada, já que 

suas propriedades anatômicas influenciam no tempo de prensagem e assim compromete 

a resistência oferecida pelo painel.  

No Brasil, os painéis OSB são fabricados a partir da espécie Pinus é uma madeira mais 

fraca e apresenta uma grande quantidade de nós o que gera fragilidade numa estrutura 

maciça. Esta espécie é a mesma utilizada para produção dos painéis em países como 

Canada e estados Unidos, cujos países são os maiores produtores desse material no 

mundo. Mais especificamente, a espécie Pinus Taeda L é a mais empregada na 

produção de OSB no Brasil. Segundo IWAKIRI et al. (2004), as espécies de Eucalyptus 

Grandis e Eucalyptus Saligna apresentam propriedades iguais ou superior ao Pinus 

Taeda Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna para produção dos painéis OSB. A 

imagem 23 apresenta plantio da espécie de pinus taeda l.  
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Figura 23: Plantação de pinus taeda l  
Fonte: Laboratório Tecnológico del uruguay 

Uma pesquisa realizada por Mendes et al. (2002), avaliou o comportamento de 

diferentes pinus e sua aplicação para fabricação de OSB. Concluiu-se na pesquisa que as 

espécies de Pinus entre eles os P. caribaea, P. oocarpa, P. maximinoi e P. tecunumanii, 

tem características semelhantes ao P. Taeda L. podem ser utilizados para a composição 

das chapas OSB, sem que isso interfira em seu desempenho e em sua eficiência, o que 

aumenta a disponibilidade de matéria-prima para a produção. 

2.4.4 Propriedades do OSB 

O OSB não apresenta irregularidades na sua composição, nem de laminação, espaços 

internos vazios ou buraco de nó. A dimensão do painel do OSB não é limitada pelo 

tamanho das toras mas pela tecnologia. As dimensões comerciais apresentam espessuras 

que variam de 9 mm a 25 mm, com largura e comprimento de 1200x2400mm ou 

1200X3000 mm. 
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Figura 24: Tabela que mostra as propriedades de um painel OSB  

Fonte: adaptado pelos autores da MASISA 
 

Painéis de madeira são produtos compostos de elementos como laminas, sarrafos, 

partículas e fibras, conseguidos a partir da redução da madeira sólida e reconstituída por 

meio de uma ligação adesiva. A vantagem dos painéis de madeira em relação à madeira 

sólida é devido ao fato agregar valor aos materiais menos nobres, como sobras de 

serrarias e desbastes. Também a produção dos painéis permite controlar os defeitos que 

algumas madeiras podem ter naturalmente que comprometeria sua resistência e 

eficiência. A manufatura dos painéis admite produtos que melhoram suas propriedades 

como aumentar a sua resistência ao fogo e a biodeteriorização. (IWAKIRI et al, 2004) 

Devido a importância do uso racional de recursos florestais, as restrições de extração e 

uso de determinadas espécies de madeira nativa e do melhor aproveitamento dos 

recursos, a fabricação de painéis tem sua importância potencializada. Estas fábricas de 

painéis utilizam quase que exclusivamente madeiras de florestas plantadas onde as 

espécies mais usadas na produção do OSB, são do gênero Pinus e Eucalyptus. 

(SALDANHA,2004) 

2.4.5 Ciclo de vida OSB 

Umas das referências utilizadas para a produção deste projeto de pesquisa foi a tese 

elaborada por Diogo Aparecido Lopes da Silva (2012), onde ele discorre sobre o ciclo 

de vida do painel MDP no Brasil. Ele divide a produção em duas partes, a produção 

florestal e a produção industrial. A produção florestal parte das floretas plantadas como 
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o eucalipto. As etapas são, “produção de mudas, serviços preliminares, preparo do solo, 

plantio de mudas, manutenção da floresta, colheita, secagem e transporte das toras”. A 

segunda etapa chamada de produção industrial “descascamento da madeira, geração de 

cavacos e secagem de lâminas” e a produção do painel “colagem das lâminas, pré-

prensagem a quente, acondicionamento dos painéis, acabamento, estoque e expedição”. 

A imagem 25 mostra o ciclo de vida de produção do painel  

Figura 25: Esquema que demonstra o ciclo de vida de um painel   
Fonte: SILVA, 2012 

2.4.6 Processo de produção do OSB 

Para a produção do painel OSB, a principal madeira utilizada é o Pinus Taeda, ela é 

primeiramente separada no pátio de madeiras, quando ainda não sofreu nenhum 

processo além do corte e transporte para o local de produção, em seguida a tora de 
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madeira é colocada no descascador. A segunda etapa é produção das tiras orientadas que 

formarão os painéis, no gerador de partículas. A etapa seguinte acontece no secador, 

pois ele controla a umidade e acelera o processo forçando a secagem do material 

artificialmente. (IWAKIRI, 2013) 

Na peneira as partículas são separadas e classificadas em função do tamanho e 

espessura para que possam ser orientadas e coladas para então formar painel de OSB. 

Em paralelo a essa separação acontece a produção da resina, geralmente, a base de 

formaldeído, que é utilizada na preparação da cola que será aplicada nas partículas. 

(IWAKIRI, 2013) 

Com as partículas separadas e organizadas é aplicada a cola e as partículas são 

colocadas em camadas, com sua orientação em direções intercaladas a cada camada 

anterior. Realizada esta etapa, as partículas orientadas passam pela prensa sob altas 

temperaturas (entre 200 e 220ºC) para reduzir o tempo da etapa. Na sequência as placas 

passam pela serra para ser cortada no tamanho padrão e então passa pelo acabamento na 

lixadeira que vai remover as imperfeições das peças. Depois de receber os acabamentos 

finais as peças são encaminhadas para o estoque onde ficam armazenadas até o 

momento se serem levadas aos compradores. A figura 26 mostra todas as etapas da 

produção do painel. (IWAKIRI, 2013) 
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Figura 26: Esquema que demonstra o processo de produção de um 
painel OSB. Fonte: adaptado pelos autores material didático de Setsuo 

Iwakiri (2013) 
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2.4.7 Resinas utilizadas da produção do OSB e seus impactos 

Na Europa de acordo com a norma DIN EN 300, cada painel possui uma certificação e 

um selo de qualidade que fornece informações como: a agência de classificação, o 

fabricante, o tipo de produto (neste caso, revestimento), tipo de madeira, a altura 

permitida e a espessura), condutividade térmica, Fator de resistência a difusão do vapor, 

classe de emissividade, classificação de material construtivo. (DIN EN 300, 2006 apud 

HUGUES et al, 2007) 

 
• Certificação dos organismos reguladores da construção 

na Alemanha: Z-9. 1-275, Z-9 
• Condutividade térmica: λR = 0,13 W/mK 
• Fator de resistência a difusão do vapor: μ = 50/100 
• Densidade aparente em função das espécies de 

madeira: Ρ = 600 – 660 kg/m³ 
• Densidade 5-7.5 Kn/m³= 500-750 kg/m3 
• Classificação de material construtivo: B2 
• Classe de material de madeira: 100 
• Classe de emissão: E 1 
• Conteúdo de umidade da madeira: 5-6% 
•Dilatação e retração em função do conteúdo 
Figura 27: Tabela 01: Características Físicas e Mecânicas do 

Painel OSB. Fonte: HUGUES; et al. (2007) 
De acordo com o “Building for Envioronmental and Economic Sustainnability” (BEES) 

(2013) a placa OSB é produzida a partir de lascas de madeiras de baixa densidade, 

unidas por resinas e finalizadas com ceras.  As resinas mais utilizadas 

internacionalmente são as resinas a base de “Fenol Formaldeído ou Metaldifenilisotano 

(MID)”. Borges (2004) indica outras resinas aplicadas na produção do OSB como a 

“uréia-formaldeído (UF), fenol formaldeído (FF), melamina-formaldeído (MF) e 
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difenil-metano di-isocianato (MDI) ”. Os produtos à base do formol são considerados 

por diversos órgãos ambientais como um produto agressivo ao meio ambiente e 

poluidor, pois em certas proporções é um agente cancerígenos. A União Europeia e a 

US EPA incluíram na lista de poluentes prioritários o fenol e outros compostos 

fenólicos. (BORGES, 2004) 

O formaldeído está presente em diversas situações vivenciadas diariamente, como 

contaminante do ar, gerado a partir da “combustão incompleta de combustíveis fósseis 

(processos industriais e tráfego) ”, na queima de cigarros, nas “reações fotoquímicas que 

envolvem compostos orgânicos voláteis” e também na “oxidação natural de compostos 

orgânicos”. Em uma concentração de 1 a 90 mg/kg, é considerado inofensivo ao ser 

humano. Acima desta concentração a exposição ao formaldeído provoca  

... irritação nos olhos e nas vias respiratórias, náuseas, dores de cabeça, 
fadiga e sede. Os efeitos nocivos na saúde humana podem advir da 
possibilidade de reagirem com nucleófilos biológicos, tais como DNA, 
proteínas ou membranas celulares e causarem efeitos tóxicos, mutagênicos e 
cancerígenos. (MOREIRA, 2004) 

A produção do OSB passa por exigências e controle rigoroso na Europa devido a 

aplicação do formaldeído. A nova norma Europeia UNE-EN 622-1:2004, exige o 

controle e padroniza em classes segundo a emissão do formaldeído. Para os padrões de 

classe E-1, o valor aceito de formaldeído é de 8 mg por 100 g, valor que segundo 

estudos não produz mal à saúde dos usuários de uma habitação revestida em OSB.  

(BENOIT, PARADIS, 2009) 

A indústria como a MASISA indica uma produção com qualidade da norma ISO e com 

produtos certificados em termos de baixo impacto ambiental, isto é, com baixa emissão 

de formaldeído os painéis E-1. (SALDANHA, 2004) (CICHINELLI, 2005). 

Novas pesquisas estão sendo desenvolvidas, para a produção de um painel derivado de 

madeira com processos de menor impacto ambiental. As pesquisas buscam a 

substituição de resinas sintéticas na fabricação de chapas reconstituídas, produzidas a 

partir de madeira plantada, como o painel OSB, o MDL e o aglomerado, como por 

exemplo as pesquisas realizadas na escola federal do Rio de janeiro, por Vieira (2010), 

analisando as substâncias naturais o “tanino, polifenol” para a produção de resina como 

as resinas obtidas a partir de fontes renováveis, a partir “da casca de acácia negra, do 

pinus e do cerne de quebracho” para substituição do formaldeído na produção dos 

painéis OSB.   
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2.5. DESEMPENHO TERMICO DO EDIFÍCIO 

2.5.1 Considerações da nbr 15575/ 2013 sobre conforto térmico 

De acordo com os autores Klein, Klein e Lima (2004), o conforto térmico de um 

edifício em projeto não pode ser avaliado por meio da reposta de um componente do 

edifício, como paredes e pisos, mas deve ser avaliado pelo desempenho térmico do 

edifício como um todo. A análise de conforto esperada deve ser realizada com a 

aplicação “softwares de simulação do comportamento térmico ou por medições in loco 

em protótipos da edificação”. Os autores com base em discussões do IPT, que o 

processo de validação do desempenho térmico das construções deve passar pelas 

seguintes fases: 

Caracterização das exigências humanas de conforto térmico; Caracterização 
das condições típicas de exposição ao clima; Caracterização da edificação e 
sua ocupação; Caracterização do comportamento térmico da edificação; 
Avaliação do desempenho térmico da edificação. 

Adriazola (2008) afirma que os índices de satisfação de conforto dos usuários são 

considerados por região onde a obra será implantada, como é apresentado na Figura 

60a. As características bioclimáticas são definidas na NBR 15220-3 (“Desempenho 

térmico de edificações – Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes 

construtivas para habitações unifamiliares de interesse social”) (2005). A cidade de São 

Paulo está situada na Zona Bioclimática 3 (Figura 28) e, para cada uma das oito Zonas 

Climáticas Brasileiras descritas, são feitas recomendações de diretrizes construtivas e 

detalhamento de estratégias de condicionamento térmico passivo que otimizam o 

desempenho térmico das edificações. 
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A análise de desempenho considerando a avaliação da NBR 15575/ 2013 (“Edifícios 

habitacionais de 5 pavimentos: desempenho térmico para paredes e coberturas – 

Partes 4 e 5”) pode ser realizada por meio de três métodos: o simplificado, que avalia o 

desempenho parcial dos elementos e permite sua simulação por meio de dois 

procedimentos que avaliam o desempenho global da edificação, o experimental e as 

simulações computacional ou numérica. 

O método simplificado analisa o desempenho dos “elementos parciais da edificação”, 

como paredes, pisos e coberturas e deve ser avaliado segundo a NBR15220-2/ 2005 

(“Desempenho térmico de edificações – Parte 2: Métodos de cálculo da transmitância 

térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e 

componentes de edificações”). 

Transmitância Térmica de Cobertura U (W/m2 K ) 

Zona 1 e 2 Zonas 3 a 6 Zonas 7 e 8 

U ≤  2,3 α ≤ 0,6 α > 0,6 α ≤ 0,4 α > 0,4 
U ≤ 2,3 U ≤ 1,5 U ≤ 2,3 FV U ≤ 1,5 FV 

Em todas as zonas bioclimáticas, com exceção da Zona 7, recomenda-se que os elementos de 
cobertura tenham a capacidade térmica CT > 150 KJ/ m2 K . 

Tabela 29: Transmitância térmica de cobertura. 
Fonte: Adaptado de NBR 15575, 2013 e NBR 15220-2, 2005 

 

 

 

  

Figura 28: Zoneamento Bioclimático brasileiro. Figura 60b: Localização da Zona Bioclimática 
3. Fonte: PNBR 02:135.07-001/3, 2003 
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Transmitância Térmica U (W/m2 K ) 

Zona 1 e 2 
Zonas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

α < 0,6 α ≥ 0,6 
U ≤ 2,5 U ≤ 3,7 U ≤ 2,5 

Tabela 30: Transmitância térmica de paredes externas.  
Fonte: Adaptado de NBR 15575, 2013 e NBR 15220-2, 2005 

 

Capacidade Térmica CT (kJ/m².K ) 
Zona 8 Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

Sem exigência ≥ 130 
Tabela 31: Capacidade térmica de paredes externas.  

Fonte: Adaptado de NBR 15575, 2013 e NBR 15220-2, 2005 
Os critérios de conforto térmico definidos pela norma de desempenho NBR 15575 

(2013) foram desenvolvidos com base na pesquisa dos pesquisadores do IPT Akutsu, 

Vittorino, Pedroso e Carballeira (1995). Eles consideram o conceito de pessoas 

aclimatadas ao clima, diferentemente de outros pesquisadores que consideram as zonas 

de conforto térmico entre 18 e 26°C ou 18 a 29°C para clima tropical úmido. Os 

critérios chamados de desempenho, detalhados na NBR 15575 (2013), estabelecem que 

as simulações devam ser realizadas para os dias típicos de verão e inverno e definem 

três faixas de conforto para aceitação de projeto. Nesse, de desempenho detalhado, a 

norma considera a resposta térmica global da edificação com exposição dinâmica a um 

clima específico, por meio de medições, ou simulações, por meio de programas. 

As faixas consideradas são: mínima, intermediária e superior. Para o dia típico de verão, 

a faixa mínima considera que a temperatura máxima no interior do protótipo deve ser 

menor do que a temperatura máxima exterior, à sombra; a faixa intermediária considera 

a temperatura máxima no interior do protótipo deve ser menor que a máxima 

temperatura exterior menos 2 °C; e a faixa superior considera que a temperatura 

máxima no interior do protótipo deve ser menor do que a máxima temperatura exterior 

menos 4 °C. 

MÍNIMA   TEMP INTERNA < TEMP EXTERNA  
INTERMEDIÁRIA TEMP INTERNA < TEMP EXTERNA menos 2 ºC 
SUPERIOR TEMP INTERNA < TEMP EXTERNA menos 4 ºC 
Tabela 32: Classificação segundo a NBR 15575/ 2013 das faixas de conforto térmico para um 

dia típico de verão. Fonte: Adaptado de NBR 15575/ 2013 e NBR 15220-2/ 2005 
Para o dia típico de inverno, a faixa mínima considera que a temperatura no interior do 

protótipo deve ser maior do que a temperatura mínima externa mais 3 °C; a faixa 

intermediária considera que a temperatura a mínima no interior do protótipo deve ser 

maior que a temperatura mínima externa mais 5 °C; e a faixa superior considera que a 
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temperatura a mínima no interior do protótipo deve ser maior que a temperatura mínima 

externa mais 7 °C. 

MÍNIMA TEMP INTERNA > TEMP EXTERNA mais 3 °C 
INTERMEDIÁRIA TEMP INTERNA > TEMP EXTERNA mais 5 °C 
SUPERIOR TEMP INTERNA > TEMP EXTERNA mais 7 °C 
Tabela 33: Classificação segundo a NBR 15575/ 2013 das faixas de conforto térmico para um 

dia típico de inverno. Fonte: Adaptado de NBR 15575/ 2013 e NBR 15220-2/2005 

3. METODOLOGIA 

A metodologia terá como base a revisão da literatura, a modelagem, a experimentação e 

a simulação por ferramentas computacionais. Para a modelagem, a experimentação e a 

simulação do modelo foi utilizado um computador (emprestado do Mackenzie), dando 

apoio as medidas realizadas em campo e testes realizados em laboratórios. A 

metodologia e a pesquisa serão divididas em duas partes, o desempenho térmico do 

edifício e a análise de sustentabilidade  

3.1 DESEMPENHOS TÉRMICO DO EDIFÍCIO E PAINÉIS DE FECHAMENTO    

O desempenho térmico do edifício será avaliar o desempenho da construção proposta de 

acordo com a norma NBR 15575: “Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco 

pavimentos – Parte 4: Sistema de vedações verticais”  (2013).    

A análise do desempenho térmico dos painéis de fechamento da construção deve ser 

realizada com base na revisão da literatura uma análise comparativa aos resultados 

obtidos na pesquisa financiada pelo MACKPESQUISA em 2010. A revisão literatura 

terá como apoio à pesquisa de FROTA (2004); GIVONI (1992) e LAMBERTS (2006), 

entre outros trabalhos de relevância.  

A experimentação e simulação serão realizadas com diferentes composições de 

fechamento a exemplo da pesquisa realizada por Giglio; Barbosa (2006). Na referida 

pesquisa os painéis eram revestidos de madeira, na presente proposta será analisado, o 

comportamento de quatro tipos de vedação e composição de paredes. A parede base será 

realizada com painéis OSB em ambas as faces, o meio recheado com materiais de 

isolamento e com um painel de gesso na face interna. Os materiais de isolamento serão 

bolinhas de EPS, a lã de rocha, a fibra de coco, e uma caixa vazia.  

 Modelagem da casa como um todo com o programa ENERGYPLUS 7.0.  
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 Experimentação para medir as temperaturas na caixa foi aplicada com o Sistema de 

Aquisição de dados, da empresa LYNX com o programa AqDAnalysis devido a 

possibilidade de monitorar 24 horas as temperaturas que ocorrem dentro das caixas, as 

caixas térmicas apresentam a escala 1:30.  

3.2 ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE  

• A pesquisa de sustentabilidade terá como apoio as discussões apresentadas por 

EDWARDS (2005) e por KEELER; BURKER (2010) entre outros trabalhos 

reconhecidos na área e pretende seguir as etapas   

• Avaliar o ciclo de vida do edifício considerando a o local de retirada dos materiais 

e o impacto sobre o meio ambiente, a energia embutida na produção, o processo 

construtivo até a sua reciclagem e ou reutilização. 

• Levantamento da atualização das leis existentes sobre as florestas nativas e 

instrumentos da ONU para a promoção do uso das florestas nativas de forma 

sustentável.  

• Participação de dois componentes da equipe no RIO +20.  

• Participação de uma aluna do grupo de pesquisa no programa Amazon Vida 

• Discussão do ciclo de vida da madeira nativa e sua aplicação no edifício do berço 

a entrada.  

• Modelagem do painel vedação, o OSB, com o programa BEES (“Building for 

Environmental and Economic Sustainability Building”), o programa o avalia o a 

energia embutida e o CO² de produtos comerciais e foi produzido pelo National 

Institute of Standards and Technology (NIST) pela agência de Comercio 

Americano 

•  Modelagem do Ciclo de Vida do edifício com o programa ATHENA (“Impact 

Estimator for Buildings”) com a avaliação considerando de berço ao túmulo. 

Observamos que a base de dados do programa é dos Estados Unidos e do Canadá, 

devido a não existir ainda no Brasil um banco de dados de informações sobre cada 

material, assim como um programa que admita a casa como um todo. No Brasil começa 

a ser realizado o banco de dados e informações de alguns materiais.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 FASES ANTERIORES DO PROJETO DESENVOLVIDO  

O projeto de pesquisa Tecnologia das Construções em madeira: a busca de sistemas 

Construtivos Contemporâneos envolveu a definição de um projeto de um pequeno 

módulo habitacional em madeira chamado por nós de habitáculo. O habitáculo foi 

definido como um pequeno módulo habitacional racionalizado, de fácil montagem e 

locomoção, de caráter emergencial, sustentável, mutável, que relacione o homem com a 

natureza e considere as condições naturais do local em que está inserido. O projeto final 

deveria ter aproximadamente 60 m2, de localização indefinida e possibilidades 

ilimitadas de implantação. Na proposta programática do habitáculo foi definido um 

dormitório, um banheiro, uma cozinha, uma sala e varandas. O módulo inicial foi 

definido, como múltiplo de 60 cm, em função dos conceitos de racionalização e da 

aplicação dos painéis vedação e fechamentos.   

Durante o exercício projetual foram desenvolvidos 3 projetos iniciais envolvendo 

pesquisadores e 4 alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo. Como ferramentas de 

tomada de decisão foram aplicados os conceitos determinantes do projeto habitacional, 

das técnicas construtivas em madeira, conceitos de sustentabilidade, assim como 

modelos físicos e modelos digitais.     

O exercício de projeto tem como dinâmica pesquisar, entender e solucionar diversos 

aspectos, dos quais podemos destacar os funcionais, ambientais, culturais, sociais, 

econômicos, tecnológicos e sensoriais. A partir da análise desses aspectos, o arquiteto 

passa a ter diretrizes para embasar e direcionar a postura projetual mais adequada para 

cada situação. O desafio para desenvolver o projeto do Habitáculo caracteriza-se por 

reunir em um só caso praticamente todos os aspectos possíveis. Para entender os 

conceitos e soluções técnicas adotadas torna-se necessário descrever todas as condições 

e premissas que se apresentaram direta ou indiretamente. 

O projeto do habitáculo significou um surpreendente exercício de ensino e 

aprendizagem e um inovador laboratório experimental. Desde o entendimento das 

solicitações programáticas da pesquisa até as indefinições de uma liberdade ilimitada, o 

desenvolvimento do projeto representou um processo enriquecido por ações de uma 

arquitetura, investigativa e diferenciada. O exercício iniciou-se pela observação rigorosa 

dos diferentes sistemas construtivos que envolvem o uso da madeira. Incluímos no 
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desenvolvimento do trabalho metodologias projetuais associadas a pesquisas de novos 

materiais e novos paradigmas construtivos, caminhando para uma execução 

sistematizada, de maneira diferente do habitual.  

Naquele momento, nossas preocupações já se prendiam às tendências da 

sustentabilidade ambiental, pessoal e econômica, consideradas premissas do equilíbrio 

triangular fundamental para implantar alguns tipos de edificação, como a que 

projetamos.   

Após longos períodos de pesquisa e reuniões para alinhar pensamentos e inquietudes a 

respeito do sistema construtivo, partimos para os croquis iniciais com liberdade total 

para as proposições arquitetônicas. Os croquis iniciais, no entanto, ainda apresentavam 

divergências conceituais que foram lapidadas conforme as reuniões aconteciam. 

Questões espaciais eram elaboradas em conjunto com os critérios de modulação; 

processos construtivos eram rivalizados com logística construtiva; gestões de obra eram 

definidas em conjunto com disponibilidades de materiais. A madeira estava definitiva 

em todos seus elementos construtivos desde a estrutura até suas vedações e cobertura.   

Decorrente das análises sobre o sistema construtivo, contextualizando-os frente às 

condições climáticas e florestais brasileiras, foi adotado um sistema misto. O sistema 

misto com estrutura portante em vigas e pilares e os painéis de fechamento 

independente da estrutura portante. Os principais fatores que determinaram a adoção de 

um sistema misto têm como princípio normativo: a disponibilidade de madeiras de alta 

resistência no Brasil, as quais apresentam uma grande eficiência quando aplicadas como 

viga ou pilares, como a maçaranduba, o cumaru etc. Diferentemente da América do 

Norte, que apresenta uma grande disponibilidade de madeiras moles ou de 

reflorestamento, com baixas qualidades mecânicas. O segundo aspecto importante é que 

o sistema Americano chamado de sistema plataforma, por ser uma construção espacial, 

necessita de uma fundação em radie ou fundação de vigas contínuas como apoio. 

(CTBA, 2006) Já o sistema em viga e pilar podem ser apoiados sobre uma fundação em 

pilotis tocando minimamente o solo. 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, as questões importantes que permeiam o 

sistema construtivo foram sendo ajustadas, assim como as divergências conceituais de 

projeto. As principais premissas de projeto e do sistema construtivo foram sintetizadas 

no estudo final.   
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No primeiro estudo do habitáculo a intenção formal de projetar três blocos interligados 

gerando um pátio central, definido pela implantação de um pequeno jardim, tinha como 

referência projetual os conceitos de modulação da arquitetura japonesa os pequenos 

espaços e seu simbolismo. (FREEMAN, 2004). 

O croqui 33 mostra a isométrica do volume proposto definido pela limpeza das formas e 

linhas ortogonais. Neste momento as ideias ainda eram iniciais e o projeto ainda 

apresentava divergências conceituais frente às questões climáticas Brasileiras e 

durabilidade da construção em madeira: como escadas externas, inserção da construção 

próxima ao solo e pequenos beirais.   

 

Figura 33: Croqui do primeiro estudo. Fonte: Imagem dos autores 
 

No segundo estudo projetual a decisão estabelecer o projeto do Habitáculo em um único 

bloco definiu a aplicação de um mezanino. A proposta de gerar uma construção elevada 

do solo, que toque minimamente nos pontos de fundação, mantendo toda sua 

permeabilidade. A solução determina no interior da casa uma agradável condição de 

conforto térmico, pois o espaço entre o chão do terreno e o piso da construção promove 

suficiente passagem de ar, evitando a umidade transmitida por capilaridade, muito 

comum no nosso clima tropical. A circulação do ar promove uma maior durabilidade da 

construção em madeira. Com base premissas do pesquisador Julio Natterer (1995) foi 

admitido no projeto a modulação ideal para madeira maciça 3,60 metros. Esta 

modulação é muito aplicada para o sistema de vigas e pilares maciços devido às 

dimensões encontradas no mercado, assim como esta medida permite um espaçamento 

regular de 60 cm entre as vigas secundárias. A madeira como estrutura e as formas 

simplificadas do módulo exigiam cobertura integrada, de forma a não comprometer a 

pureza das soluções apresentadas. A alternativa foi aplicar o mesmo painel 

industrializado como piso, fechamento e cobertura. A decisão de não utilizar telhas na 

cobertura, mas aplicar sobre o painel produtos impermeabilizantes de alta performance 
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determinou uma inclinação bastante razoável na cobertura, ficando garantida uma 

cobertura com leveza suficiente para uma única água.   

Neste momento ainda estávamos buscando as potencialidades investigativas das formas 

e da estrutura. Foram analisadas diferentes composições da estrutura pilares inclinados, 

em V, etc. e balanços. (Figura 33). A cobertura ganhou a declividade imposta pelas 

discussões projetuais. Para suportar os balanços da cobertura analisou-se duas 

possibilidades estruturais uma atirantada e outra com escoras de madeira. (Figura 34 e 

35) Para verificar os resultados projetuais, foram construídos modelos físicos em escala 

reduzida (Figura 34), proporcionando uma visão mais próxima da realidade. A 

manipulação dos modelos permitiu um maior aprofundamento em várias frentes do 

projeto, como por exemplo, na concepção da cobertura, na concepção estrutural, 

demonstrando as dificuldades construtivas da cobertura estaiada, dos pilares inclinado, 

etc. 

 

Figura 34: Croqui da planta e corte do segundo estudo. Fonte: Imagem dos autores 
 

Figura 35: Experimentação com modelos físicos. Fonte: Imagem dos autores 
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Buscando conceitos de economia e racionalização da construção optou-se por aplicar 

painéis de fechamento sem nenhum revestimento externo. Para selecionar o tipo de 

painel de vedação necessária para as condições de execução, rapidez, leveza, 

durabilidade e resistência, o trabalho nos levou a pesquisar diferentes tipos de painéis 

compensados, wall, gesso e um painel conhecido como OSB – “Oriented Strand Board” 

(painel de fibras de madeira Orientadas). (HUGHES, 2007)   

O painel OSB apresenta o menor peso e desempenho técnico mais adequado para a 

aplicação em conjunto com as estruturas de madeira. O painel apresenta qualidade 

estética em harmonia com a dinâmica visual pretendida. Sua textura em lascas 

desencontradas fez dessa opção o nosso desafio hipotético maior, de utilização. A 

decisão de aplicar os painéis sem nenhum revestimento nos levou a reavaliar os beirais 

propostos neste segundo estudo. Neste momento a dimensão espacial e táctil do modelo 

físico foi decisiva para o projeto, pois permitiu observarmos que em uma direção o 

projeto estava protegido das intempéries, entretanto na outra direção existia a 

necessidade de criar beirais para proteção dos panos verticais de painéis e da estrutura 

em madeira. No terceiro estudo projetual a estrutura foi racionalizada, os pilares foram 

verticalizados, mas a inclinação do telhado foi mantida. Foram criados pórticos verticais 

em diferentes alturas. Como retratado no croqui da figura 36.  

 

Figura 36: planta do terceiro estudo projetual, e croqui. Fonte: Imagem dos autores 
 

Devido ao conceito de uma durabilidade da construção, criamos beirais prolongados, 

suficientes para afastar os painéis de fechamento do contato direto com a água da chuva. 

Para gerar os grandes beirais o projeto de cobertura foi alterado. Os grandes beirais da 

cobertura foram estabilizados com escoras ou mão francesas. A projeção determinada 

pela cobertura também serviu para dar um maior aproveitamento das áreas de acesso 

criando varandas permitindo uma sensação de maior espaço interno do projeto.  
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Figura 37: planta do térreo e mezanino com layout. Fonte: Imagem dos 

autores 
 
O projeto arquitetônico foi setorizado em área íntima, área molhada e área social. A 

aérea íntima localizou-se no mezanino definindo o espaço do dormitório (figura 37 e 

38), embaixo do mezanino estão localizadas as áreas molhadas de banheiro e cozinha 

divididos por uma parede hidráulica. No banheiro, a região do Box recebeu um piso de 



72 

 

fibra de vidro, moldado especialmente para proteger a madeira. A área social é 

composta da sala, a qual apresenta pé direto duplo, transmitindo uma amplitude do 

espaço ao usuário. Os painéis de correr permitem uma amplitude física do espaço 

integrando varandas e salas. O mesmo recurso foi utilizado para ampliar o espaço do 

dormitório. A construção foi mantida elevada do solo e apoiada em pilotis de concreto 

de modo que a madeira tenha a menor contato possível com o concreto e mantendo a 

permeabilidade. 

 
Figura 38: corte do estudo final. Fonte: Imagem dos autores 

 
Para uma maior compreensão dos espaços internos gerados no projeto foram realizados 

modelos virtuais do Habitáculo em 3D. A modelagem permitiu diferentes 

experimentações do projeto. A ferramenta permite uma maior realidade dos resultados 

obtidos no projeto final inclusive da disposição dos equipamentos e mobiliários. As 

imagens da (figura 8), demonstram os espaços do projeto e a potencialidade da madeira 

na construção habitacional. Os painéis OSB posicionados na face interna podem ser 

pintados de branco, como mostra a imagem da figura 39. A partir de uma volumetria 

pré-definida e dos espaços internos foram elaborados vários estudos de composição dos 

painéis de fechamento, estudos de painéis colocados na posição horizontal e vertical, 

visando trabalhar as percepções espaciais dos elementos, a quantidade de luz e sombra, 

assim como seu posicionamento para uma maior durabilidade dos painéis. Em função 

das dimensões comerciais dos painéis OSB (2,44m x 1,22m) foi realizado um estudo de 

racionalização, possibilitando menor número de recortes possíveis, tanto de piso, como 

cobertura e fechamento. A partir desta análise foi realizado, um ajuste na dimensão 

modular passando de 3.60 para 3.66 m. A concepção estrutural também sofreu pequenos 

ajustes, eliminando excessos, como a retirada de quatro escoras de sustentação da 

cobertura. A imagem 39 mostra o resultado final obtido.    
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Figura 39: 3D vista externa e vista interna. Fonte: Imagem dos autores 
 

A figura 40 apresenta uma isométrica com as várias camadas da construção: estrutura e 

vedação. A imagem 40 permite uma visão do processo construtivo proposto. Estrutura 

mista em vigas e pilares apoiados em pilotis de concreto e painéis de vedação 

independente da estrutura portante. A estrutura interna do painel parede é similar ao 

sistema Wood frame, entretanto não apresenta função portante. A estrutura dos painéis 

pode ser em madeira de reflorestamento como Eucalyptus Grandis ou o Pinus. Na 

concepção proposta foram utilizados painéis OSB em ambas as faces do fechamento, 

tanto interno como externo.    

 

Figura 40: Estudo final, isométrica da estrutura e vedações. Fonte: Imagem dos autores 
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A independência dos painéis de vedação da estrutura portante permite composições 

finais diferentes, tanto de posicionamento, como de aberturas, etc. possibilitando que o 

projeto das vedações possa se ajustar as necessidades e desejos dos usuários, 

possibilitando a identidade de cada morador com a própria casa.     

Os elementos de ligações propostos (pilar e fundação, escoras, vigas secundárias e 

principais) aplicam um conceito contemporâneo de ligações por conectores metálicos, 

tornando possível uma montagem rápida e com precisão, diminuindo as possibilidades 

de erro na montagem. As ligações foram parafusadas de modo a permitir futuras 

reutilizações da própria casa.   

Figura 41: Etapas de realização do modelo final. Fonte: foto dos autores 
 

A Figura 41 mostra o modelo final construído na escala 1:30. A construção do modelo 

permitiu visualizar pequenos problemas construtivos, característicos das construções em 

madeira, não analisados durante o processo de projeto. A reflexão crítica e a 

experimentação foram decisivas durante o processo de projeto um processo continuado 

entre teoria e prática.  

A proposta de estrutura mista, onde a estrutura principal é em vigas e pilares e os 

painéis de fechamento são em Wood Frame é pouco publicada em pesquisas anteriores 

no Brasil. A apresentação dos resultados apresentou uma grande repercussão na 

comunidade científica, entre docentes e discentes, pois demonstrou integrar ensino, 

pesquisa e experimentação em especial os processos construtivos em madeira.  

4.2 ANÁLISES DE CONFORTO TÉRMICO DOS PAINÉIS DE FECHAMENTO 

A pesquisa de conforto térmico buscou aplicar as considerações da “NBR 15575: 

Edifícios habitacionais de 5 pavimentos: desempenho térmico para paredes e coberturas 

– Partes 4 e 5” (2013), ela caracteriza os critérios referentes às paredes e cobertura. As 

análises para avaliar a capacidade térmica dos painéis de fechamento do Habitáculo em 
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madeira com painéis de fechamento compostos foram realizadas com dois 

procedimentos, o numérico e o experimental.  

A referida norma indica análise do desempenho e aprovação de edifício em construção 

avaliação do seu desempenho térmico, por meio de modelos físicos com a construção de 

protótipo em escala 1:1, em função de a pesquisa ser investigativa e científica, não se 

justificou nesta etapa a construção dos protótipos em escala 1:1, além curto tempo para 

sua construção e das verbas disponíveis. Os modelos físicos foram construídos em 

escalas reduzidas, mas nas simulações numéricas foi considerado a modelagem da casa 

como um todo.  

Na pesquisa, anterior Tecnologia das Construções em madeira: adequação dos 

sistemas de fechamento e vedação, realizada em 2011, pelo grupo de pesquisa Sistema 

Construtivo na Arquitetura Contemporânea, sob liderança da prof. Célia Regina Moretti 

Meirelles. Neste avaliamos o desempenho térmico das paredes, com duplo OSB e 

isolante entre: Ar, Isopor, Lã de Vidro, Lã de Rocha, Terra, Fibra de Coco e Argila 

Expandida e uma caixa com somente uma placa de OSB (cobertura simples). Foi 

considerado, a espessura final da envoltória (paredes, piso e cobertura), em 11 cm, 

duplo OSB de 2,54 cm entre eles uma câmara de 6 cm de espessura. A imagem 42 

mostra o Habitáculo e a composição da parede, aplicado em 2011.  

 

  
Figura 42 A: Perspectiva do projeto do 

Habitáculo. Fonte: dos autores 
Figura 42 B: Esquema de painel sanduíche 
utilizado no projeto do Habitáculo. Fonte: 

dos autores 
 

No projeto pesquisa atual foi analisado a construção da casa com painel, muito aplicado 

nos sistemas leves, com a seguinte composição, duplo OSB + isolante + OSB + câmara-

de-ar + painel de gesso. A segunda câmara-de-ar com 1.5 cm. (CTBA, 2006) A imagem 
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43 mostra a composição da parede a ser analisado no atual projeto de pesquisa. Foram 

construídos 4 modelos, sendo um com vazio e outros três modelos com lã de rocha, 

bolinhas de isopor e fibra de coco. A proposta pretende avaliar a eficiência da 

associação da parede proposta em 2011, com a câmara-de-ar e o painel de gesso, muito 

encontrada em construções leves aplicadas em locais como os Estados Unidos e 

Canadá. 

Figura 43: Isométrica do novo painel com uma placa de gesso na parte interna. 
Fonte: dos autores 

 

4.2.1 Estimativas térmicas para as paredes propostas nesta pesquisa   

Cálculos foram realizados pela equipe com base no projeto de norma 15575:2013 e com 

base no livro das pesquisadoras Anésia Frota e Sueli Schiffer (2003), no LABEE da 

“Universidade Federal de Santa Catarina” com o apoio do Prof. Dr. Dominique Fretin, 

da “Universidade Presbiteriana Mackenzie”, especialista em Conforto Ambiental. A 

partir disso, foi montada uma tabela no programa computacional Excel para fazer a 

análise dos fatores térmicos de diversos materiais, tanto de vedação como de cobertura. 

Os painéis propostos são apresentados na Tabela 44. 

VEDAÇÃO + COBERTURA  

OSB + Ar + OSB+ câmara de ar+ gesso 
OSB + bolinhas de EPS + OSB+ câmara de ar+ gesso 

OSB + Lã de Rocha + OSB+ câmara de ar+ gesso 
OSB + Fibra de Coco + OSB + câmara de ar + gesso  

Figura 44: composições dos painéis  
 



77 

 

Segundo a NBR 15220 (Desempenho térmico das edificações – Parte 2: Métodos de 

Cálculo de Transmitância Térmica, da Capacidade Térmica, do Atraso Térmico e do 

fator solar dos elementos e componentes de edificações) (2005). As características mais 

importantes para o levantamento de dados térmicos são: capacidade térmica, inércia 

térmica, transmitância e condutividade térmica dos materiais. 

A Área m2 
R Resistência Térmica de um componente (m2.K)/W  

U Transmitância Térmica de um componente  W/ (m2.K) 
CT Capacidade Térmica de um componente kJ/ (m2.K) 
ϕ Atraso Térmico de um componente horas 
FS Fator de calor solar - 
C Calor Específico kJ/ (kg.K).m 
E Espessura de uma camada M 
λ Condutividade Térmica do material W/ (m.K) 
ρ Densidade de massa aparente do material kg/ m3 
ε Emissividade Hemisférica Total - 

Figura 45: Símbolos térmicos. Fonte: NBR 15220: Desempenho térmico, 2005 
 

A equipe realizou uma ampla busca para determinar fatores como densidade, calor 

específico e condutividade térmica, dos materiais aplicados na simulação térmica para 

abastecer os bancos de dados dos programas de simulação. 

MATERIAIS 
Condutividade 

térmica (W/m.K) 
Densidade 
(kg/ m3) 

Calor específico 
(J/kg K) 

Ar 0,026 1,3 1006 
Argila Expandida 0,112 600 1350 

Fibra de Coco 0,045 140 953 
Isopor 0,040 30 1300 

Lã de Rocha 0,039 190 750 
Lã de Vidro 0,045 100 700 

Madeira 0,14 800 1214 
OSB 0,13 650 2300 
Gesso 0,5 600 890 
Terra 0,5 1700 840 
Vidro 0,86 2700 837 

Argônio 0,0177 1,78 520 

Figura 46: condutividade térmica, densidade e calor específico. Fonte: HUGES et al (2004) 
- adaptado pelos autores 

 

A NBR 15220 (2005) considera a seguinte formulação para determinar a inércia térmica 

e a capacidade térmica dos painéis: 
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Resistência térmica do painel 

 

Resistência térmica total 

 

Transmitância térmica 

 

Capacidade térmica da parede 

 

Atraso térmico  

 

 

 

 

Fator solar 

 

Para cada painel composto, a equipe de pesquisadores gerou uma tabela em Excel 

objetivando, depois, fazer uma análise frente à Norma de Desempenho e abastecer os 

bancos de dados dos programas de análise numérica. As tabelas foram geradas com base 

nas avaliações de composições anteriores discutidas no projeto de pesquisa. As tabelas 

em rosa e salmão, figuras números 47, 48, 49, 50 são resultados da pesquisa atual,  as 

tabelas em azul, números 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 são resultados da pesquisa 

anterior Tecnologia das Construções em madeira: adequação dos sistemas de 

fechamento e vedação, realizada em 2011. 
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 OSB + vazia +OSB+ camara de ar +gesso 

e1 e2 e3 e4 e5

0,0254 0,06 0,0254 0,02 0,01

AR INTERNO OSB 0 OSB ar gesso AR EXTERNO

UNIDADES 

Ri R1 Rint R2 Rint Rint Re

Condutibilidade térmica λ = 0,13 0,039 0,13 0 0,3 W / m. 
O

C

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8 8 20 W / m
2
. 

O
C

Resistência térmica R = 0,13 0,20 0,13 0,20 0,16 0,03 0,05 m
2
. 

O
C / W

Densidade ρ = 0,00 650,00 0,00 650 0,00 600,00 0 kg / m
3

Capacidade térmica minima cmin = 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 kJ / kg.K

Capacidade térmica máxima cmax = 1,88 1,00 1,88 1,00 0,89 kJ / kg.K

Resistência painel Rt : 0,71 m
2
. 

O
C / W

Resistência total RT : 0,89 m
2
. 

O
C / W

Coef. Global  U : 1,12 W / m
2
. 

O
C

Cap. Térmica Ctmin : 16,51 0,00 16,51 0,00 5,34 kJ / kg.K

Cap. Térmica Ctmax : 31,04 0,00 31,04 0,00 5,34 kJ / kg.K

Cap. Térmica Total CTmin : 38,36 kJ / kg.K

Cap. Térmica Total CTmax : 67,42 kJ / kg.K

B0min : 21,85

B1min : 6,92

B2min : 3,48

(B1+B2)
0,5 : 10,40 3,22

ATRASO TÉRMICO MINφmin : 3,2 Horas

B0max : 36,38

B1max : 11,51

B2max : 6,54

(B1+B2)
0,5 : 18,06 4,25

ATRASO TÉRMICO MAXφmax : 4,2 Horas
Figura 47: Memória de cálculo. Fonte: dos autores 
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e1 e2 e3 e4 e5

0,0254 0,06 0,025 0,02 0,01

AR INTERNO OSB 0 OSB ar gesso AR EXTERNO

UNIDADES 

Ri R1 Rint R2 Rint Rint Re

Condutibilidade térmica λ  = 0,13 0,04 0,13 0 0,3 W / m. 
O

C

Coeficiente de convecção 

painel / ar h = 8 8 20 W / m
2
. 

O
C

Resistência térmica R = 0,13 0,20 1,50 0,20 0,16 0,03 0,05 m
2
. 

O
C / W

Densidade ρ = 0,00 650,00 15,00 650 0,00 600,00 0 kg / m
3

Capacidade térmica minima cmin = 1,00 0,70 1,00 1,00 0,89 kJ / kg.K

Capacidade térmica máxima cmax = 1,88 0,84 1,88 1,00 0,89 kJ / kg.K

Resistência painel Rt : 2,08 m
2
. 

O
C / W

Resistência total RT : 2,26 m
2
. 

O
C / W

Coef. Global  U : 0,44 W / m
2
. 

O
C

Cap. Térmica Ctmin : 16,51 0,63 17 0,00 5,34 kJ / kg.K

Cap. Térmica Ctmax : 31,04 0,76 #### 0,00 5,34 kJ / kg.K

Cap. Térmica Total CTmin : 38,99 kJ / kg.K

Cap. Térmica Total CTmax : 68,17 kJ / kg.K

B0min : 22,48

B1min : 2,44

B2min : 0,05

(B1+B2)
0,5 : 2,49 1,58

ATRASO TÉRMICO MIN φmin : 4,5 Horas

B0max : 37,13

B1max : 4,03

B2max : 0,10

(B1+B2)
0,5 : 4,13 2,03

ATRASO TÉRMICO MAXφmax : 5,9 Horas

OSB + isopor + OSB +ar+ gesso 

Figura 48: Memória de cálculo. Fonte: dos autores 
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 OSB + Lã de rocha +OSB+ camara de ar +gesso 

e1 e2 e3 e4 e5

0,0254 0,06 0,0254 0,015 0,01

OSB 0 OSB ar gesso

UNIDADES 

Ri R1 Rint R2 Rint Rint Re

Condutibilidade térmica λ = 0,13 0,039 0,13 0 0,3 W / m. 
O

C

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8 8 20 W / m
2
. 

O
C

Resistência térmica R = 0,13 0,20 1,54 0,20 0,16 0,03 0,05 m
2
. 

O
C / W

Densidade ρ = 0,00 650,00 190,00 650 1,20 600,00 0 kg / m
3

Capacidade térmica minima cmin = 1,00 0,75 1,00 0,00 0,89 kJ / kg.K

Capacidade térmica máxima cmax = 1,88 0,75 1,88 0,00 0,89 kJ / kg.K

Resistência painel Rt : 2,12 m
2
. 

O
C / W

Resistência total RT : 2,30 m
2
. 

O
C / W

Coef. Global  U : 0,43 W / m
2
. 

O
C

Cap. Térmica Ctmin : 16,51 8,55 16,51 0,00 5,34 kJ / kg.K

Cap. Térmica Ctmax : 31,04 8,55 31,04 0,00 5,34 kJ / kg.K

Cap. Térmica Total CTmin : 46,91 kJ / kg.K

Cap. Térmica Total CTmax : 75,97 kJ / kg.K

B0min : 30,4

B1min : 3,23

B2min : 0,02

(B1+B2)
0,5 : 3,25 1,80

ATRASO TÉRMICO MINφmin : 5,3 Horas

B0max : 44,93

B1max : 4,78

B2max : 0,04

(B1+B2)
0,5 : 4,82 2,20

ATRASO TÉRMICO MAXφmax : 6,4 Horas

AR 

EXTERNO

AR 

INTERNO

Figura 49: Memória de cálculo. Fonte: dos autores 
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 OSB+A2:L29 + Fibra de coco+OSB+ camara de ar +gess o 

e1 e2 e3 e4 e5

0,0254 0,06 0,0254 0,025 0,01

OSB 0 OSB ar gesso

UNIDADES 

Ri R1 Rint R2 Rint Rint Re

Condutibilidade térmica λ = 0,13 0,045 0,13 0 0,3 W / m. 
O

C

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8 8 20 W / m
2
. 

O
C

Resistência térmica R = 0,13 0,20 1,33 0,20 0,16 0,03 0,05 m
2
. 

O
C / W

Densidade ρ = 0,00 650,00 140,00 650 1,20 600,00 0 kg / m
3

Capacidade térmica minima cmin = 1,00 0,95 1,00 0,00 0,89 kJ / kg.K

Capacidade térmica máxima cmax = 1,88 0,95 1,88 0,00 0,89 kJ / kg.K

Resistência painel Rt : 1,91 m
2
. 

O
C / W

Resistência total RT : 2,09 m
2
. 

O
C / W

Coef. Global  U : 0,48 W / m
2
. 

O
C

Cap. Térmica Ctmin : 16,51 7,98 16,51 0,00 5,34 kJ / kg.K

Cap. Térmica Ctmax : 31,04 7,98 31,04 0,00 5,34 kJ / kg.K

Cap. Térmica Total CTmin : 46,34 kJ / kg.K

Cap. Térmica Total CTmax : 75,40 kJ / kg.K

B0min : 29,83

B1min : 3,52

B2min : 0,21

(B1+B2)
0,5 : 3,73 1,93

ATRASO TÉRMICO MINφmin : 5,1 Horas

B0max : 44,36

B1max : 5,24

B2max : 0,40

(B1+B2)
0,5 : 5,64 2,37

ATRASO TÉRMICO MAXφmax : 6,3 Horas

AR 

INTERNO

AR 

EXTERNO

Figura 50: Memória de cálculo. Fonte: dos autores 
 

As tabelas em verde ou azul foram geradas na pesquisa anterior Tecnologia das 

Construções em madeira: adequação dos sistemas de fechamento e vedação, 

realizadas em 2011 e foram inseridas aqui como elemento comparativo. As 
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composições partem de parede com duplo OSB +isolamento + OSB com espessura final 

de 11 cm, portanto as tabelas apresentadas da figura 51 até 58. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
PAREDE SIMPLES 

    

     
e1 

0,0254      

    

A
R

 
IN

T
E

R
N

O
 

OSB MAT2  OSB 

A
R

 
E

X
T

E
R

N
O

 

  

               

   Ri R1 Rint R2 Re   
Condutividade térmica λ =   0,13 0 0   W / m.°C 

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8       20 W / m2.°C 
Resistência térmica R = 0,13 0,20 0 0 0,05 m2. °C / W 

Densidade ρ = 0 600 0 0 0 Kg / m3 
Capacidade térmica mínima cmin =    1,00 0 0   kJ / kg.K 
Capacidade térmica máxima cmax =    1,88 0 0   kJ / kg.K 

        
Resistência painel Rt :   0,20     m2. °C / W 

Resistência total RT :   0,37     m2. °C / W 

               

Coef. Global U :   2,70     W / m2.°C 

Cap. Térmica Ctmin  : 15,24 0,00 0   kJ /m2.K 

Cap. Térmica Ctmax : 28,65 0,00 0   kJ /m2.K 

               

Cap. Térmica Total CTmin  :   15,24     kJ /m2.K 

Cap. Térmica Total CTmax :   28,65     kJ /m2.K 

                

  B0min  :   0,00       

  B1min  :   0,00       

  B2min  :   14,39       

  (B1+B2)0,5 : 14,39 3,79       

ATRASO TÉRMICO MIN fmin  :   1,0     Horas 

                

  B0max  :   0,00       

  B1max  :   0,00       

  B2max  :   27,06       

  (B1+B2)0,5 : 27,06 5,20       

ATRASO TÉRMICO MAX fmax  :   1,4     Horas 
 

Figura 51: Memória de cálculo parede simples. Fonte: dos autores 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
PAREDE DUPLA COM CHAPAS DE OSB 
E CÂMARA INTERNA COM                 AR NÃO VENTILADO     

     
e1 
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OSB MAT2  OSB 
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R

N
O

 

  

               

   Ri R1 Rint R2 Re   
Condutividade térmica λ =   0,13 0 0,13   W / m.°C 

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8    8   20 W / m2.°C 
Resistência térmica R = 0,13 0,20 0,13 0,1954 0,05 m2.°C / W 

Densidade ρ = 0 650 0 650 0 Kg / m3 
Capacidade térmica mínima cmin =    1,00 1,00 1,00   kJ / kg.K 
Capacidade térmica máxima cmax =    2,13 1,00 2,13   kJ / kg.K 

        
Resistência painel Rt :   0,52     m2.°C / W 

Resistência total RT :   0,69     m2.°C / W 

               

Coef. Global U :   1,45     W / m2.°C 

Cap. Térmica Ctmin  : 16,51 0,00 16,51   kJ /m2.K 

Cap. Térmica Ctmax : 35,17 0,00 35,17   kJ /m2.K 

               

Cap. Térmica Total CTmin  :   33,02     kJ /m2.K 

Cap. Térmica Total CTmax :   70,33     kJ /m2.K 

                

  B0min  :   16,51       

  B1min  :   7,23       

  B2min  :   5,49       

  (B1+B2)0,5 : 12,72 3,57       

ATRASO TÉRMICO MIN fmin  :   2,5     Horas 

                

  B0max  :   35,17       

  B1max  :   15,41       

  B2max  :   11,69       

  (B1+B2)0,5 : 27,09 5,21       

ATRASO TÉRMICO MAX fmax  :   3,7     Horas 
 

Figura 52: Memória de cálculo - parede dupla com chapa de OSB e câmara interna 
com ar não ventilado. Fonte: dos autores 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
PAREDE DUPLA COM CHAPAS DE OSB 
E CÂMARA INTERNA COM                 EPS (ISOPOR)     
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OSB MAT2  OSB 
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O

 

  

               

   Ri R1 Rint R2 Re   
Condutividade térmica λ =   0,13 0,04 0,13   W / m.°C 

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8       20 W / m2.°C 
Resistência térmica R = 0,13 0,20 1,50 0,1954 0,05 m2.°C / W 

Densidade ρ = 0 650 15 650 0 Kg / m3 
Capacidade térmica mínima cmin =    1,00 0,70 1,00   kJ / kg.K 
Capacidade térmica máxima cmax =    2,13 0,84 2,13   kJ / kg.K 

        
Resistência painel Rt :   1,89     m2.°C / W 

Resistência total RT :   2,07     m2.°C / W 

               

Coef. Global U :   0,48     W / m2.°C 

Cap. Térmica Ctmin  : 16,51 0,63 16,51   kJ /m2.K 

Cap. Térmica Ctmax : 35,17 0,76 35,17   kJ /m2.K 

               

Cap. Térmica Total CTmin  :   33,65     kJ /m2.K 

Cap. Térmica Total CTmax :   71,09     kJ /m2.K 

                

  B0min  :   17,14       

  B1min  :   2,05       

  B2min  :   0,24       

  (B1+B2)0,5 : 2,29 1,51       

ATRASO TÉRMICO MIN fmin  :   4,0     Horas 

                

  B0max  :   35,92       

  B1max  :   4,29       

  B2max  :   0,50       

  (B1+B2)0,5 : 4,80 2,19       

ATRASO TÉRMICO MAX fmax  :   5,7     Horas 
 

Figura 53: Memória de cálculo - parede dupla com chapa de OSB e câmara interna 
com EPS (isopor). Fonte: dos autores 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
PAREDE DUPLA COM CHAPAS DE OSB 
E CÂMARA INTERNA COM                 LÃ DE VIDRO     
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OSB MAT2 OSB 
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   Ri R1 Rint R2 Re   
Condutividade térmica λ =   0,13 0,039 0,13   W / m.°C 

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8       20 W / m2.°C 
Resistência térmica R = 0,13 0,20 1,54 0,1954 0,05 m2.°C / W 

Densidade ρ = 0 650 90 650 0 Kg / m3 
Capacidade térmica mínima cmin =    1,00 0,75 1,00   kJ / kg.K 
Capacidade térmica máxima cmax =    2,13 0,75 2,13   kJ / kg.K 

        
Resistência painel Rt :   1,93     m2.°C / W 

Resistência total RT :   2,10     m2. °C / W 

               

Coef. Global U :   0,48     W / m2 °C 

Cap. Térmica Ctmin  : 16,51 4,07 16,51   kJ /m2.K 

Cap. Térmica Ctmax : 35,17 4,07 35,17   kJ /m2.K 

               

Cap. Térmica Total CTmin  :   37,0916     kJ /m2.K 

Cap. Térmica Total CTmax :   74,40     kJ /m2.K 

                

  B0min  :   20,5816       

  B1min  :   2,41       

  B2min  :   0,20       

  (B1+B2)0,5 : 2,61 1,62       

ATRASO TÉRMICO MIN fmin  :   4,3     Horas 

                

  B0max  :   39,24       

  B1max  :   4,60       

  B2max  :   0,42       

  (B1+B2)0,5 : 5,02 2,24       

ATRASO TÉRMICO MAX fmax  :   6,0     Horas 
 

Figura 54: Memória de cálculo - parede dupla com chapa de OSB e câmara interna 
com Lã de Vidro. Fonte: dos autores 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
PAREDE DUPLA COM CHAPAS DE OSB 
E CÂMARA INTERNA COM                 LÃ DE ROCHA     
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   Ri R1 Rint R2 Re   
Condutividade térmica λ =   0,13 0,039 0,13   W / m.°C 

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8       20 W / m2.°C 
Resistência térmica R = 0,13 0,20 1,54 0,1954 0,05 m2.°C / W 

Densidade ρ = 0 650 190 650 0 Kg / m3 
Capacidade térmica mínima cmin =    1,00 0,75 1,00   kJ / kg.K 
Capacidade térmica máxima cmax =    2,13 0,75 2,13   kJ / kg.K 

        
Resistência painel Rt :   1,93     m2.°C / W 

Resistência total RT :   2,10     m2.°C / W 

               

Coef. Global U :   0,48     W / m2.°C 

Cap. Térmica Ctmin  : 16,51 8,55 16,51   kJ /m2.K 

Cap. Térmica Ctmax : 35,17 8,55 35,17   kJ /m2.K 

               

Cap. Térmica Total CTmin  :   41,57     kJ /m2.K 

Cap. Térmica Total CTmax :   78,88     kJ /m2.K 

                

  B0min  :   25,06       

  B1min  :   2,94       

  B2min  :   0,20       

  (B1+B2)0,5 : 3,13 1,77       

ATRASO TÉRMICO MIN fmin  :   4,7     Horas 

                

  B0max  :   43,72       

  B1max  :   5,12       

  B2max  :   0,42       

  (B1+B2)0,5 : 5,54 2,35       

ATRASO TÉRMICO MAX fmax  :   6,3     Horas 
 

Figura 55: Memória de cálculo - parede dupla com chapa de osb e câmara interna 
com Lã de Rocha. Fonte: dos autores 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
PAREDE DUPLA COM CHAPAS DE OSB 
E CÂMARA INTERNA COM                 ARGILA EXPANDIDA     
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   Ri R1 Rint R2 Re   
Condutividade térmica λ =   0,13 0,1112 0,13   W / m.°C 

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8       20 W / m2.°C 
Resistência térmica R = 0,13 0,20 0,54 0,1954 0,05 m2.°C / W 

Densidade ρ = 0 650 600 650 0 Kg / m3 
Capacidade térmica mínima cmin =    1,00 1,35 1,00   kJ / kg.K 
Capacidade térmica máxima cmax =    2,13 0,84 2,13   kJ / kg.K 

        
Resistência painel Rt :   0,93     m2.°C / W 

Resistência total RT :   1,11     m2.°C / W 

               

Coef. Global U :   0,90     W / m2.°C 

Cap. Térmica Ctmin  : 16,51 48,60 16,51   kJ /m2.K 

Cap. Térmica Ctmax : 35,17 30,13 35,17   kJ /m2.K 

               

Cap. Térmica Total CTmin  :   81,62     kJ /m2.K 

Cap. Térmica Total CTmax :   100,46     kJ /m2.K 

                

  B0min  :   65,11       

  B1min  :   15,82       

  B2min  :   2,27       

  (B1+B2)0,5 : 18,09 4,25       

ATRASO TÉRMICO MIN fmin  :   5,5     Horas 

                

  B0max  :   65,30       

  B1max  :   15,86       

  B2max  :   4,83       

  (B1+B2)0,5 : 20,70 4,55       

ATRASO TÉRMICO MAX fmax  :   5,8     Horas 
 

Figura 56: Memória de cálculo - parede dupla com chapa de osb e câmara interna 
com Argila Expandida. Fonte: dos autores 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
PAREDE DUPLA COM CHAPAS DE OSB 
E CÂMARA INTERNA COM                 FIBRA DE COCO     
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   Ri R1 Rint R2 Re   
Condutividade térmica λ =   0,13 0,045 0,13   W / m.°C 

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8       20 W / m2.°C 
Resistência térmica R = 0,13 0,20 1,33 0,1954 0,05 m2.°C / W 

Densidade ρ = 0 650 140 650 0 Kg / m3 
Capacidade térmica mínima cmin =    1,00 0,95 1,00   kJ / kg.K 
Capacidade térmica máxima cmax =    2,13 0,95 2,13   kJ / kg.K 

        
Resistência painel Rt :   1,72     m2.°C / W 

Resistência total RT :   1,90     m2.°C / W 

               

Coef. Global U :   0,53     W / m2.°C 

Cap. Térmica Ctmin  : 16,51 8,01 16,51   kJ /m2.K 

Cap. Térmica Ctmax : 35,17 8,01 35,17   kJ /m2.K 

               

Cap. Térmica Total CTmin  :   41,0252     kJ /m2.K 

Cap. Térmica Total CTmax :   78,34     kJ /m2.K 

                

  B0min  :   24,5152       

  B1min  :   3,21       

  B2min  :   0,43       

  (B1+B2)0,5 : 3,64 1,91       

ATRASO TÉRMICO MIN fmin  :   4,5     Horas 

                

  B0max  :   43,17       

  B1max  :   5,66       

  B2max  :   0,91       

  (B1+B2)0,5 : 6,57 2,56       

ATRASO TÉRMICO MAX fmax  :   6,1     Horas 
 

Figura 57: Memória de cálculo - parede dupla com chapa de osb e câmara interna 
com Fibra de Coco. Fonte: dos autores 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
PAREDE DUPLA COM CHAPAS DE OSB 
E CÂMARA INTERNA COM                 TERRA     
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   Ri R1 Rint R2 Re   
Condutividade térmica λ =   0,13 0,5 0,13   W / m.°C 

Coeficiente de convecção painel / ar h = 8       20 W / m2.°C 
Resistência térmica R = 0,13 0,20 0,12 0,1954 0,05 m2.°C / W 

Densidade ρ = 0 600 1700 600 0 Kg / m3 
Capacidade térmica mínima cmin =    1,00 0,84 1,00   kJ / kg.K 
Capacidade térmica máxima cmax =    2,13 0,84 2,13   kJ / kg.K 

        
Resistência painel Rt :   0,51     m2.°C / W 

Resistência total RT :   0,69     m2.°C / W 
               

Coef. Global U :   1,46     W / m2.°C 

Cap. Térmica Ctmin  : 15,24 85,68 15,24   kJ /m2.K 

Cap. Térmica Ctmax : 32,46 85,68 32,46   kJ /m2.K 
               

Cap. Térmica Total CTmin  :   116,16     kJ /m2.K 

Cap. Térmica Total CTmax :   150,60     kJ /m2.K 
                

  B0min  :   100,92       

  B1min  :   44,65       

  B2min  :   5,13       

  (B1+B2)0,5 : 49,78 7,06       

ATRASO TÉRMICO MIN fmin  :   5,0     Horas 
                

  B0max  :   118,14       

  B1max  :   52,27       

  B2max  :   10,93       

  (B1+B2)0,5 : 63,20 7,95       

ATRASO TÉRMICO MAX fmax  :   5,6     Horas 
 

Figura 58: Memória de cálculo - parede dupla com chapa de osb e câmara interna 
com terra. Fonte: dos autores 
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4.2.2. Simulações com programas computacionais para análise de conforto térmico 

A simulação do HABITÀCULO considerou o protótipo com dois módulos de 3,66 x 

3,66 x 2,55 m com painéis sombreados, considerando o protótipo levantado do chão e 

foi modelado para a cidade São Paulo, na região central da cidade no campus 

Higienópolis do Mackenzie, zona bioclimática 3. A simulação segue as considerações 

da NBR 15575 (2013). 

A norma de desempenho indica no pré-projeto, modelar o edifício aplicando 1 ren/h 

(0,0075 m³/s) de renovação de ar. Assim, consideram-se as janelas fechadas e a posição 

de insolação mais crítica para o período em questão, além de considerar a modelagem 

sem fonte de calor interna.  

No projeto de pesquisa anterior Tecnologia das Construções em madeira: adequação 

dos sistemas de fechamento e vedação, realizada em 2011, modelamos os painéis com 

o programa ARQUITROP e a casa como um todo no programa ECOTECT 

considerando uma única zona dentro do volume.   

O texto da NBR 15575 (2013) exige que a modelagem numérica seja realizada com o 

programa EnergyPlus. Nesta pesquisa modelamos Habitáculo com o programa 

EnergyPlus. Na simulação numérica foi modelado o painel (OSB+ isolante + OSB + 

câmara-de-ar + GESSO) com a modelagem considerando a lã de rocha devido à grande 

aproximação que obtivemos na eficiência entre a lã de rocha, a fibra de coco e o isopor.  

A modelagem numérica é sempre complexa porque, por mais domínio do assunto que 

tenham os pesquisadores, sempre há fatores que não se pode controlar. Observamos na 

atualização da norma NBR 15575:2013 a recomendação da pesquisadora Maria Akutsu, 

para aplicar o programa ENERGYPLUS (programa do departamento de Energia dos 

Estados Unidos), em função do programa aplicar diferentes zonas de conforto térmico 

dentro do edifício, determinando temperaturas para cada ambiente (zonas) como sala, 

quartos, etc. e não uma única temperatura por volume interno.  

A modelagem realizada nesta pesquisa com o ENERGYPLUS 7.0, considerou a casa 

com uma menor quantidade de vidro, em uma fachada e elevada do chão, brises como 

mostra a figuras como a imagens 59, 60, 61.  
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Figura 59: Casa com vedações, brises e minimizações de vidro. 
Fonte: dos autores 

 

Figura 60: Detalhe de fechamentos laterais e forro por 
dentro do Habitáculo. Fonte: dos autores 
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Figura 61: Vista lateral direita do Habitáculo. Fonte: dos autores 

 

As simulações foram realizadas para os dias típicos de Verão e Inverno nas posições 

mais críticas de implantação de acordo com a NBR 15575 (2013). A posição crítica de 

implantação considerada pela equipe, neste projeto, foi com a sala do projeto voltada 

para o norte e com a maior quantidade de vidro na posição leste/oeste. A NBR 15575 

(2013) recomenda a ausência de fonte interna de calor; porém como uma análise 

comparativa, a análise anterior, foi mantida uma fonte de 40 Watts, representando um 

homem sedentário. 

O resultado, obtido na modelagem com o programa ENERGYPLUS 7.0 é anual. O 

gráfico a seguir é resultado da modelagem realizada nesta pesquisa considerando, no 

HABITÁCULO, a zona térmica 1, o nível do primeiro piso (sala e cozinha) a zona 

térmica 2, o quarto que está no Mezanino. O resultado, apresentado nos gráficos da 

figura 62 e tabela 63, mostra as temperaturas atingidas no dia típico de verão. Na base 

climática do ENERGYPLUS 7.0, o dia típico de verão, é o dia 20 de janeiro. 
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Figura 63: Dia típico de Verão composição OSB+ lã de rocha 

+OSB+câmara de ar+gesso. Fonte: dos autores 
 

Dia típico de Verão modelagem com o programa Energy plus 

Horário Temp Externa Zona 1  - Cozinha e sala Zona 2 -  Quarto 

 01/20  01:00:00 23,925 26,11581121 26,74787745

 01/20  02:00:00 23,375 25,89725419 26,60692677

 01/20  03:00:00 23 25,65479878 26,44374607

 01/20  04:00:00 23 25,48284286 26,27155308

 01/20  05:00:00 22,375 25,23437321 26,0934792

 01/20  06:00:00 22 24,97610963 25,90724164

 01/20  07:00:00 23,25 24,94413498 25,71712022

 01/20  08:00:00 25,25 25,1654728 25,56945842

 01/20  09:00:00 27,25 25,57621851 25,56728404

 01/20  10:00:00 29,25 26,04704985 25,78518017

 01/20  11:00:00 30 26,48567266 26,20368964

 01/20  12:00:00 31,25 27,00165365 26,73096789

 01/20  13:00:00 32,625 27,63210223 27,30046326

 01/20  14:00:00 33 28,16645589 27,87158623

 01/20  15:00:00 33 28,66167874 28,43322646

 01/20  16:00:00 33 29,19138791 28,99027032

 01/20  17:00:00 33,625 29,80868895 29,52061425

 01/20  18:00:00 33,375 30,3431802 29,99846934

 01/20  19:00:00 31,125 30,53054826 30,40115846

 01/20  20:00:00 29,375 30,5341857 30,69180798

 01/20  21:00:00 27,75 30,44977521 30,84793091

 01/20  22:00:00 25,125 30,07367554 30,88466474

 01/20  23:00:00 23,375 29,67774034 30,82791116

 01/20  24:00:00 22,375 29,32867049 30,69626317  
Figura 64: Dia típico de Verão composição OSB+ lã de rocha 

+OSB+câmara de ar+gesso fonte: dos autores 
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4.2.2.1 Modelagem do dia típico  de verão   

Avaliando os dados anuais da simulação, destacamos que ainda ocorreram dentro da 

casa temperaturas acima de 290 C graus. Na região da zona térmica 1 (sala e cozinha), 

ao longo do ano, ocorrem 84 horas, contra 365 horas de desconforto na zona térmica 2 

(quarto) no segundo piso. Portanto este fato deve ser levado em consideração na 

avaliação da melhora do projeto, com ações integradas de ventilações cruzadas, uma 

composição de painel com maior espessura na cobertura com câmara ventilada e ou 

uma inversão na direção do desenho da queda d água com o pé direito mais alto na 

região dos quartos.  

A norma de desempenho considera os resultados por níveis, mínimo, intermediário e 

superior. Para o dia típico de verão o desempenho é mínimo, quando a temperatura 

interna é menor que a externa. O nível intermediário quando a temperatura interna é 

menor que a externa menos dois graus, e no desempenho superior quando temperatura 

interna é menor que a externa menos quatros graus. Como mostra a tabela da figura 64 e 

o gráfico da figura 63, a máxima temperatura externa no dia 20 de janeiro foi 33,60C, a 

temperatura dentro da casa ficou em média, 3oC abaixo da temperatura externa. 

Segundo a NBR15575 (2013) a casa, atinge nível de desempenho intermediário e 

durante o dia típico de verão, com oito horas de desconforto.  

 Observamos que as tabelas em azul são resultado do projeto de pesquisa anterior do 

grupo Tecnologia das Construções em madeira: adequação dos sistemas de 

fechamento e vedação, composição de painel de 11 cm e com vidro em três fachadas. 

Observamos que o dia típico de verão é de acordo com a base de dados do ECOTECT é 

25 de janeiro. Outra observação relevante é que as temperaturas externas determinadas 

na base climática do programa ECOTECT, são menores que as da base climática do 

ENERGYPLUS 7.0 para o dia típico de verão. As tabelas foram inseridas nesta análise 

como parte da continuidade da pesquisa, servindo como uma forma de comparativa. A 

análise realizada em 2011, com o programa ECOTECT, para o dia típico de verão 

mostrou que quase todos os materiais atingiriam um desempenho mínimo, somente o 

isopor, a argila expandida, lã de rocha e fibra de coco atingiriam o nível de desempenho 

intermediário. A casa com cobertura simples, com 1 OSB, ficaria mais quente dentro 

que fora e a caixa com terra também não atingem nem o nível mínimo. No modelo foi 

considerado três fachadas de vidro. No dia típico de verão, o painel composto com lã de 
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rocha, as temperaturas teriam 13 horas de desconforto acima de 290C no ambiente 

interno.  
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0 21,0 24,8 25,5 23,9 27,6 27,5 29,9 26,6 27,4 

1 21,0 24,1 25,5 23,6 27,5 27,5 29,8 26,5 27,3 

2 21,0 24,1 25,4 23,4 27,4 27,4 29,6 26,4 27,3 
3 21,0 24,0 25,3 23,4 27,4 27,3 29,6 26,3 27,2 
4 21,0 24,0 24,8 22,9 27,2 27,1 29,3 26,1 26,9 
5 21,0 24,0 24,8 22,9 27,2 27,1 29,3 26,1 26,9 
6 22,0 24,0 24,8 22,9 27,1 27,1 29,0 26,1 27,0 
7 24,0 24,0 24,9 23,0 27,1 27,0 29,0 26,0 26,8 
8 26,0 24,8 24,9 23,0 27,1 27,1 29,0 26,0 26,9 
9 27,0 27,5 24,9 23,0 27,2 27,1 29,1 26,0 26,9 
10 29,0 31,8 25,1 23,6 27,4 27,3 29,3 26,2 27,1 
11 30,8 34,3 26,4 24,8 28,6 28,5 30,5 27,3 28,3 
12 32,0 37,3 27,9 26,0 29,4 29,2 31,3 27,9 29,1 
13 33,0 39,2 29,5 26,6 29,7 29,4 31,7 28,1 29,2 
14 34,0 36,3 30,4 27,9 30,2 29,6 32,6 28,3 29,5 
15 34,0 37,5 31,5 29,0 30,8 30,0 34,0 28,9 29,9 
16 32,0 37,1 32,5 29,7 31,4 30,8 34,9 30,0 30,8 
17 25,2 39,8 31,5 30,1 31,9 31,2 35,9 30,5 31,2 
18 22,0 33,0 32,0 30,7 32,3 31,7 36,8 31,2 31,8 
19 22,0 28,6 31,8 30,7 31,7 31,8 35,6 31,6 32,0 
20 22,0 25,6 32,3 29,6 31,3 30,9 35,4 30,5 31,0 
21 22,0 25,1 28,7 25,8 29,9 29,7 34,1 29,5 29,8 
22 21,0 24,8 26,3 24,0 29,7 29,1 34,3 28,9 29,2 
23 21,0 24,8 25,5 24,0 28,6 29,5 32,1 29,5 29,6 

Delta 34,0 ruim -1,7 -3,3 -1,7 -2,3 ruim -2,4 -2 
 

Figura 65: Simulação pelo ECOTECT das temperaturas esperadas para composição dos 
painéis em dia típico de verão (no caso, em 25 de janeiro). Fonte: Simulação dos autores 

da pesquisa com o programa ECOTECT 
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Figura 66: Gráfico comparativo dos resultados das temperaturas de cada 
material no dia típico de verão. Fonte: dos autores 

 

4.2.2.2 Modelagem dia tipico de inverno 

Na pesquisa atual foi realizada a modelagem da casa como um todo no dia típico de 

inverno e na posição crítica de implantação, com janela da sala do projeto voltada para o 

sul e parede exposta ao leste, com a maior quantidade de vidro nessa posição, 

considerando no pré projeto aplicar um 1 ren/h (0,0075 m³/s) de renovação do ar. 

Assim, consideram-se as janelas fechadas e a posição de insolação mais crítica para o 

período em questão. A NBR 15575 (2013) recomenda a ausência de fonte interna de 

calor, mas em função de buscarmos uma análise comparativa, com a pesquisa anterior 

inserimos uma fonte de 40 Watts representando um homem sedentário.  

A simulação foi realizada nesta pesquisa, com o painel, (OSB+ isolamento + OSB + 

câmara-de-ar + GESSO) com o isolamento em a lã de rocha, no programa EnergyPlus 

7.0. O dia típico de inverno foi caracterizado, como dia 20 de junho. Analisando os 

resultados da modelagem com o ENERGYPLUS, apresentados na tabela 67 e o gráfico 

68, segundo os parâmetros da NBR15575 (2013). A análise demonstrou que neste dia a 

casa atinge um nível de desempenho superior para a zona do quarto (zona térmica 2) 

barrando 70 C e o nível intermediário para a sala e cozinha (zona térmica 1), barrando 50 

C em relação as temperaturas externas. 

O resultado da modelagem com o ENERGYPLUS apresenta medidas ao longo de um 

ano. Analisando os dados e considerando a zona de conforto ente 18 0C e 29 0C, 

ocorrem 1454 horas de desconforto na zona térmica 1 (sala e cozinha) e 989 horas na 

Zona térmica 2 (Quarto). Entretanto, ocorrem somente 23 horas ao longo de um ano, de 
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temperaturas menores que 12 0C e nenhuma medida menor que 9.2 0A zona térmica do 

quarto recebe mais irradiação solar devido a aproximação da cobertura.  

 
Figura 67: Dia típico de inverno composição OSB+ lã de rocha 

+OSB+câmara de ar+gesso. Fonte: dos autores 
 

 
Figura 68: Dia típico de inverno composição OSB+ lã de rocha 

+OSB+câmara de ar+gesso. Fonte: dos autores 
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A modelagem abaixo apresenta na figura tabela 69 em azul e gráfico na 70, foi realizada 

na pesquisa anterior Tecnologia das Construções em madeira: adequação dos 

sistemas de fechamento e vedação, no dia 4 de agosto (dia típico de inverno) e na 

posição considerada a mais crítica do inverno, com o programa ECOTECT. 
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0 9,0 12,4 14,8 12,4 17,4 17,3 18,9 15,6 17,1 
1 9,0 12,3 14,8 12,5 17,3 17,3 18,7 15,7 17,1 

2 9,0 12,2 14,3 11,9 17,1 17,0 18,5 15,3 16,8 

3 9,0 12,2 14,4 12,0 17,1 17,0 18,6 15,4 16,8 

4 9,0 12,2 14,3 11,8 17,0 17,0 18,2 15,3 16,8 

5 8,4 12,1 14,3 11,8 17,0 16,9 18,3 15,2 16,6 

6 8,0 12,1 14,3 11,8 16,9 16,9 18,2 15,2 16,6 

7 10,0 11,7 14,3 11,8 17,0 16,9 18,2 15,2 16,6 

8 10,0 11,5 14,3 11,8 17,0 16,9 18,2 15,2 16,6 

9 12,0 12,8 14,2 11,5 16,9 16,8 18,1 15,1 16,6 

10 12,0 14,1 14,0 11,3 16,8 16,7 18,0 15,0 16,5 

11 13,1 17,6 14,3 12,5 17,3 17,2 18,4 15,3 16,9 

12 14,0 19,2 15,2 12,5 17,7 17,7 18,8 16,0 17,4 

13 14,0 21,0 16,4 13,6 18,5 18,4 19,5 16,8 18,1 

14 13,8 21,5 17,7 13,6 18,8 18,5 20,2 17,5 18,2 

15 14,0 21,7 18,3 14,3 19,1 18,8 20,7 18,2 18,6 

16 13,0 20,8 18,8 14,8 19,6 18,9 21,8 18,8 18,7 

17 11,6 19,6 19,0 14,9 19,9 19,5 22,3 19,3 19,4 

18 11,0 16,2 18,9 14,7 20,1 19,7 22,8 19,3 19,6 

19 10,0 14,7 18,7 14,9 20,2 20,0 22,9 19,1 19,9 

20 10,4 13,9 17,6 14,3 19,4 19,2 22,1 18,0 19,2 

21 10,0 13,1 16,0 13,5 18,8 18,7 21,4 16,9 18,7 

22 11,0 13,3 15,5 13,2 18,5 18,5 20,9 16,6 18,4 

23 11,0 13,0 15,2 12,6 17,8 18,2 19,6 16,4 18,0 
Delta 9,0 +2,0 +5,0 +3,3 +7,8 +7,9 +9,0 +6,0 +7,6 

 

Tabela 69: Simulação pelo ECOTECT das temperaturas esperadas para composição dos 
painéis em dia típico de inverno (no caso, em 4 de agosto). Fonte: Simulação dos autores 

da pesquisa com o programa ECOTECT 
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Figura 70: Gráfico comparativo dos resultados das temperaturas de cada material no dia típico 

de inverno (no caso, em 4 de agosto). Fonte: dos autores 
 

A Norma exige além dos níveis de desempenho uma capacidade térmica das paredes. 

Para a zona Bioclimática 3, exige que as paredes apresentem uma CT> 130 KJ/ m2K e 

na cobertura capacidade térmica CT > 150KJ/m2K. Nas Tabelas 47 a 58, chamadas pela 

equipe de “Memória de Cálculo”, observa-se que nenhuma parede avaliada  nesta 

pesquisa   atinge a capacidade térmica CT> 130 KJ/ m2 K, dificultando aprovações de 

projetos ou processos construtivos leves (como o “Steel Frame e o Wood Frame”) e 

viabilizando as construções mais pesadas como blocos de concreto, cerâmicos, etc. 

4.2.4 Experimentos físicos 

Essa seção procura esclarecer as condições dos experimentos e das medições de 

temperatura, em contexto ambiente externo, dos materiais selecionados nesta pesquisa 

para preenchimento dos painéis de fechamento do Habitáculo, bem como apresentar 

comentários gerais sobre o comportamento desses materiais nas condições apresentadas. 

As análises foram realizadas por meio de modelos físicos em escala reduzida com uma 

forma de aproximação dos fenômenos que a construção ficará submetida na escala de 

1/1. O rigor da investigação está na tentativa de produção de um perfil comparativo 

entre os materiais sob condições similares, notadamente subequatoriais tropicais, que 

norteassem futuros testes e a possível proposta de combinação para utilização em um 

primeiro protótipo 1:1. Observamos que devido à redução de escala, o modelo não pode 

representar todos os fenômenos da escala real. 
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As medições ocorrem a partir do mês de junho após instalados o computador, o sistema 

de aquisição de dados, as fiações, os sensores de temperatura, os 5 termopares PT100 ao 

sistema de aquisição de dados, o AqDAnálysis da LYNX versão 7.0.21, comprado com 

apoio Mackpesquisa e montados pelo Prof. Dr. Fabio Raia. O sistema permite aquisição 

continuada das temperaturas que ocorrem dentro das caixas, entretanto em vários 

momentos o sistema elétrico foi desligado, resultando em falhas nas leituras 

continuadas. 

Uma nova série de quatro caixas foi produzida sem aberturas, uma vez que a intenção 

da pesquisa foi verificar a atenuação e o ganho de calor obtido mediante a presença do 

material isolante e obter resultados comparativos sobre sua eficiência. Um sensor foi 

colocado para a fazer a leitura da temperatura externa. Observamos que foi realizado um 

ajuste na sensibilidade do equipamento, com o técnico da empresa para adequação a 

faixa de temperatura e a precisão.  

As tampas das caixas foram concebidas de forma a permitir sua remoção para inclusão 

do sensor de temperatura os termopares. As caixas foram produzidas com dimensões 

externas 64 cm x 64 cm e altura 64 cm. Observamos que a escala das paredes é 1:1. A 

imagem mostra a composição da parede aplicada nesta pesquisa com (OSB+ isolante + 

OSB+ câmara-de-ar + painel de gesso). Portanto temos uma caixa vazia para gerar uma 

análise comparativa, as outras paredes com fibra de coco, lã de rocha e bolinhas de 

isopor. Observamos que a medida final da parede foi 14 cm.   

‘Figura 71: Isométrica do novo painel com uma placa de gesso na parte interna. 
Fonte: dos autores 
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Como mostra a imagem 72, as caixas foram colocadas na laje do sétimo andar do 

“Prédio T” e cobertas com um sistema de lona translucidas ventiladas, mas medições 

apresentadas na análise foram retiradas a lona. Durante um período de um mês fizemos 

ajustes no sistema de aquisição de dados e nas caixas, como exemplo, foi observado a 

falta camada dupla na base de todas as caixas e foi corrigido. A posição das caixas 

precisou ser alterada, pois caixa de elevador do prédio estava sombreando o 

experimento. A imagem 72, figura embaixo à direta, mostra uma caixa aberta, com o 

painel (OSB + fibra de coco + OSB + câmara de ar + GESSO). A figura 72 embaixo a 

esquerda mostra a caixa (OSB + VAZIA + OSB + câmara de ar + GESSO) com o 

sensor térmico instalado o PT100.  

 

Figura 72: Fotos da Zona Central de São Paulo no verão. Fonte: dos autores 
Serão apresentados os gráficos produzidos a partir das medidas realizadas no 

experimento, os mais representativos para a análise dos dias típicos de verão e inverno. 

As medições realizadas com o sistema de aquisição de dados associados aos sensores de 

temperatura os termopares PT100 estão apresentadas nos gráficos 73 a 79.   
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DIA 23 DE JULHO DE 2013 

 
Figura 73: medidas de temperatura durante o inverno- painel (OSB+ ISOLAMENTO +OSB 

+CÂMARA DE AR+GESSO). 23/07/2013. Fonte: dos autores 
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DIA 02 DE AGOSTO DE 2013 

 
Figura 74: medidas de temperatura durante o inverno- painel (OSB+ ISOLAMENTO 

+OSB +CÂMARA DE AR+GESSO). 02/08/2013. Fonte: dos autores 
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DIA 15 DE AGOSTO DE 2013: CARACTERÍSTICAS DE DIA TÍPICO DE 
INVERNO 

 

Figura 75: medidas de temperatura durante o inverno- painel (OSB+ ISOLAMENTO +OSB 
+CÂMARA DE AR+GESSO). 15/08/2013. Fonte: dos autores 
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Nos gráficos a cor azul escura representa a temperatura do ambiente externo linha 

descontinua, a verde representa a caixa sem isolante ou vazia, a azul claro em linha 

continua à fibra de coco e a vermelha é preenchida com (bolinhas de isopor), a marrom 

é a caixa com lã de rocha. Lembrando que as caixas estão na laje do sétimo andar 

portanto submetidas a uma radiação solar bem maior do que no nível do solo. 

No dia 23 de julho, as temperaturas externas foram extremamente baixas, atingindo 

5.4°C e a máxima 10.4 oC (Figura 73) portanto com uma amplitude baixa para ser 

tratado como dia típico. Neste dia todas as caixas ficaram com temperaturas abaixo de 

9,2°C, mas considerando o parâmetro dos níveis de desempenho da NBR 15575 (2013) 

como mínimo, intermediário e superior e comparando à temperatura mínima exterior, 

medida no experimento de 5.4 °C a caixa com parede (OSB+ lã de rocha + OSB + 

câmara-de-ar + GESSO), a temperatura mínima foi de 8,1° C bloqueando 3°C, 

atingindo um parâmetro aceito pela norma de desempenho, no nível mínimo. Portanto 

observamos a influência quatro fatores, a redução da dimensão das caixas frente à escala 

1:1, vários dias sequenciais de frio intenso, chuva e a influência da capacidade 

higroscópica do gesso.  

O dia com características de um dia típico de inverno na cidade de São Paulo, com uma 

temperatura mínima próximo de 6,2 oC e variação das temperaturas ao longo do dia 

10oC, como considerado por diversos pesquisadores. O dia que mais se aproximou foi o 

dia 15 de agosto( figura  75), com uma variação da temperatura em 57 %, os sensores 

digitais externos captaram 7,6°C, a temperatura dentro das caixas, ( OSB+ isolante + 

OSB + câmara de ar +GESSO)  com os isolantes como lã de rocha, fibra de coco ou 

bolinhas de isopor, apresentaram respectivamente, a variação da temperatura entre 29% 

e 30.1%, já a temperatura na caixa sem isolamento térmico chamada de vazia (OSB+ 

VAZIO + OSB + câmara de ar + GESSO) as temperaturas apresentaram uma variação 

ao longo do dia de 40,1%.  

A temperatura mínima dentro das caixas com isolamento ficou muito próximo ao 

recomendado por Akutsu (2010) para dia típico de inverno, mas a caixa com a parede 

vazia (OSB+ vazio + OSB + câmara-de-ar + GESSO) não atendeu ao parâmetro e a 

temperatura interna ficou abaixo de 9.2 °C. 
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DIA TÍPICO DE VERÃO DIA 09 DE JANEIRO DE 2013 

 

Figura 76: medidas de temperatura durante o verão- painel (OSB+ ISOLAMENTO +OSB 
+CÂMARA DE AR+GESSO). 09/01/2013. Fonte: dos autores 
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DIA 10 DE JANEIRO DE 2013 

 

Figura 77: medidas de temperatura durante o verão- painel (OSB+ ISOLAMENTO +OSB 
+CÂMARA DE AR+GESSO). 10/01/2013. Fonte: dos autores 
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DIA 11 DE JANEIRO DE 2013 

Figura 78: medidas de temperatura durante o verão- painel (OSB+ ISOLAMENTO +OSB 
+CÂMARA DE AR+GESSO). 11/01/2013. Fonte: dos autores 

As medições no verão, com o sistema de aquisição de dados associados aos sensores de 

temperatura, os termopares PT100 se mostraram muito precisa, captando pequenas 

variações de temperatura externa e estão apresentadas nos gráficos das Figuras 76 a 78 

com a linha em azul. Lembrando que as caixas estão na laje do sétimo andar. Ao longo 

do dia 11 de janeiro, a variação da temperatura foi 63%, os termômetros digitais 

externos captaram 52.9 °C, a temperatura dentro da caixa (OSB+ lã de rocha + OSB + 

câmara-de-ar +GESSO) variou 21% ao longo do dia, a caixa com fibra de coco (OSB+ 
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fibra de coco + OSB +AR +GESSO) também 21 % e as paredes com bolinhas isopor de 

23 %, a temperatura nas caixas sem isolamento térmico (OSB+ vazio +OSB+ câmara-

de-ar +GESSO) variaram uma média de 34%. As temperaturas máximas, dentro das 

caixas com isolamentos, ficaram muito próximo ao recomendado por Givoni (1992) 

para locais de clima tropical e úmido, em entre 28 e 29 °C, contrapondo a caixa vazia 

que atingiu os 34,4°C. Observando as variações de temperatura entre dia oito a doze de 

janeiro de 2013 apresentados na tabela 79.  

Figura 79: medidas durante uma semana verão - painel (OSB+ isolamento +OSB +câmara de 
ar+gesso). Semana de 08/01 a 12/01/2013. Fonte: dos autores 

Considerando a máxima temperatura externa pela média como 44°C, dentro das caixas 

ocorreria uma redução da temperatura em quase 14°C, portanto no verão a paredes 

apresentaram uma grande eficiência. Consideramos que o resultado como uma 

influência direta da propriedade higrométrica do gesso, de captar para si a umidade do 

ambiente abaixando as temperaturas dento da caixa. Observamos que a propriedade não 

foi captada pelos programas de conforto térmico. Numa análise de eficiência, ao 

analisarmos a redução da temperatura pelas composições e a influência sobre as 

medidas reais externas podemos afirmar que as paredes com isolamento se mostraram 

muito eficiente. Entretanto quando comparamos aos dados da pesquisa anterior com 

paredes de 11 cm, e nesta com composições de 14 cm, ocorreu uma melhora muito 

pequena da eficiência de 4%. Portanto o próximo experimento deva ser realizado na 

escala 1:1 do ambiente para comprovar os resultados. O sistema de aquisição de dados, 

os programas da LYNX chamado de AQANALYSIS foi muito importante na 

experimentação e será muito importante na comprovação dos resultados finais.   
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4.3 ANÁLISES DO CICLO DE VIDA DO EDIFÍCIO EM MADEIRA  

4.3.1 Ciclo de vida da Maderia Nativa do berço  a entrada da Floresta Amazônica 

até São Paulo considerando a produção para um habitáculo  

Nesta etapa, foi realizado a avaliação do impacto sobre o meio ambiente da produção da 

madeira nativa, utilizada no Habitáculo com 7,24 m3 de madeira por unidade de 

habitação. A metodologia de ciclo de vida aplicada nesta etapa de pesquisa, considerou 

a metodologia “Cradle to Gate”, de Berço à entrada, avaliando a produção da madeira 

nativa extraída da região Amazonas, a produção dos componentes estruturais e 

transporte até São Paulo.  

A análise da produção da madeira partiu do levantamento de empresas que aplicam o 

manejo sustentável no seu processo produtivo. O conceito do ciclo de vida parte do 

levantamento chamado de inventário e avaliação do impacto.  

O inventário da madeira nativa envolve diversas atividades e setores desde o 

planejamento, a extração da madeira por manejo florestal sustentável, a industrialização 

da madeira, seu transporte e distribuição. Tomando como referência a empresa Amata 

que atua com manejo sustentável e tem duas áreas para produção de madeira no 

Amazonas, uma na região do Jamari, entre o acre e Roraima uma área de concessão 

pública e uma área privada em Itacoatiara no Maranhão.  

No primeiro passo, as empresas que aplicam o manejo sustentável realizam um 

inventário dos recursos disponíveis para a produção anual nas unidades chamadas de 

UPA (Unidades de Produção) e um estudo do impacto ambiental sobre a floresta, a 

biodiversidade, as águas, estudos sociológicos e antropológicos, produzindo um 

relatório de impacto ambiental o EIA/RIMA. A partir de um estudo por 

Geoprocessamento, é realizado um planejamento das espécies a serem retiradas visando 

o menor impacto.  

Após o planejamento é realizado um mapa para a construção de pequenas trilhas e 

pátios. O planejamento deve prevenir o impacto ambiental, com a extração da madeira 

realizada por trilhas, para pequenos tratores e guinchos, que levam as toras até os pátios 

de manobras. Depois as toras são transportadas em caminhões (ou barcos) por pequenas 

estradas até as vias de acesso de transporte principal, ou por rios. A empresa fica 

responsável pelo inventário da operação de corte e das ações para minimizar o impacto 



112 

 

ambiental como a criação de mudas e responsável por replantar as mudas no local da 

retirada.  

No processo de industrialização da madeira, as toras são levadas para a serraria, onde é 

realizado o procedimento chamado desdobro e secagem. No desdobro, a retirada das 

peças na tora pode ser realizada com equipamentos primários como a serra de fita, ou 

até com corte a laser. Em geral é realizado um estudo de otimização da retirada das 

peças na tora, minimizando os desperdícios. O processo envolve ações conjuntas, 

segurança dos trabalhadores com equipamentos e educados para a operação.   

O impacto da produção da madeira nativa envolve diversos setores desde o 

planejamento da extração da madeira por manejo florestal sustentável como a retirada 

em áreas com a autorização do IBAMA, a industrialização da madeira, seu transporte e 

distribuição. A empresa Amata tem duas grandes áreas no Amazonas e uma na região 

do Jamari entre o acre e Roraima, área de concessão pública e uma área privada em 

Itacoatiara no Maranhão. O gráfico 80 sintetiza as ações da AMATA no processo de 

manejo sustentável e sintetizado nesta pesquisa.  

Figura 80: Ciclo de vida da produção da madeira nativa - com manejo  
Fonte: Adaptado da empresa AMATA 
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O manejo sustentável deve partir de grandes empresas, pois é impraticável para 

pequenos madeireiros, pois exige um grande aporte de equipamentos e técnicos 

especialistas de diversas áreas. A partir de um estudo por satélite é realizado um mapa 

das possíveis espécies que serão retiradas. De cada unidade somente 10 % de cada 

espécie poderá ser manejada.  

 
Figura 81: produção da madeira nativa (etapa 1 extração) por Manejo e 

transporte. Fonte: AMATA (2012) 
 

Após o planejamento é realizado um mapa para a construção de trilhas, estradas e 

pátios. O planejamento deve priorizar o impacto ambiental criando trilhas arraste para 

pequenos tratores ou pequeno rebocador ou skidders e guinchos que levam as toras até 

os pátios de manobras, como mostra as figuras 81. Depois as toras são transportadas em 

caminhões por pequenas estradas até as vias de acesso e transporte principal, como 

estradas ou rios. A empresa fica responsável pelo inventário, pela operação de corte e 

ações para minimizar o impacto ambiental com a criação de mudas e o plantio. 
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No processo de industrialização da madeira as toras são levadas para a serrarias, onde 

será realizado o desdobro e secagem. Segundo Puettmann, Wagner, Johnson (2010) a 

distância do ponto de retirada das UPA até a serrarias no Amazonas é em média de 100 

km. O desdobro, é a retirada das peças na tora, que pode ser realizada com 

equipamentos primários como a serra de fita, ou até com corte a laser, hoje em dia é 

realizado um estudo de otimização da retirada das peças na tora. O processo envolve 

ações conjuntas, trabalhadores com equipamentos de segurança, educados para a 

operação.  

Figura 82: produção da madeira nativa (etapa 2 processamento, secagem e transporte). 
Fonte: AMATA (2012) 

 

A secagem da madeira processada por processos naturais (figura 82) expostas ao livre 

leva uma média de 120 dias até 12 meses, dependo das dimensões das peças, da 

espessura, da densidade da madeira e exposição das peças sol e vento, a secagem por 

estufa convencional leva de 20 a 120 dias, aquecida por vapor e caldeira, a nova 

tecnologia que está se instalando no país é secagem por micro-ondas que pode reduzir 

para um tempo entre seis a dez dias. No Amazonas algumas empresas utilizam os 

próprios resíduos de madeira para gerar a energia necessária para abastecer as estufas. 

Em geral se aplica uma técnica mista de pré-secagem ao ar associada a uma secagem 

por estufas. A secagem ao ar livre pode ser acelerada se for em área aberta mas coberta 

e no empilhamento, intercalar espaçadores, para permitir a passagem do ar entre as 
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peças de madeira. A imagem 82 mostra a serraria da Amata, com operários e 

equipamentos de segurança. Em grande parte das serrarias das florestas nativas do 

Amazonas, utiliza a secagem por processos naturais em galpões cobertos, mas abertos 

ou no ar livre como mostra a figura 82. (MARTINS,1988) 

Considerando o ciclo de vida do Habitáculo em madeira deve observar a incorporação 

do CO², mas avaliar as emissões devido aos processos que ocorrem nas serrarias como o 

desdobro e secagem e energias gastas no processo além de avaliar as emissões devido 

ao transporte. A avaliação do ciclo de vida da produção da madeira nativa tem sua 

relevância devido a sua importância perante o planeta, pois como observado a floresta 

tropical tem uma maior capacidade de absorver o CO². A tabela a seguir apresenta o 

quantitativo de madeira, utilizado para produzir um habitáculo com um total de 7.24 

metros cúbicos 
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TIPO
QUANTIDADE                                       

(un.)
M

3 TOTAL

2 10,95 0,08 0,2 0,175 0,350

4 8,55 0,08 0,2 0,137 0,547

4 6,6 0,08 0,2 0,106 0,422

3 3,52 0,08 0,2 0,056 0,169

9 3,4 0,08 0,2 0,054 0,490

SECUNDÁRIAS DE PISO 18 3,52 0,06 0,16 0,034 0,608

SECUNDÁRIAS DE COBERTURA 19 6,6 0,06 0,16 0,063 1,204

subtotal 3,791

TIPO
QUANTIDADE                                       

(un.)
M3 TOTAL

HORIZONTAIS 39 3,4 0,06 0,08 0,016 0,636

33 2,18 0,06 0,08 0,010 0,345

2 2,37 0,06 0,08 0,011 0,023

2 2,5 0,06 0,08 0,012 0,024

2 2,63 0,06 0,08 0,013 0,025

2 2,66 0,06 0,08 0,013 0,026

2 2,79 0,06 0,08 0,013 0,027

2 2,92 0,06 0,08 0,014 0,028

2 3,04 0,06 0,08 0,015 0,029

2 3,11 0,06 0,08 0,015 0,030

subtotal 1,19

TIPO
QUANTIDADE                                       

(un.)
M

3 TOTAL

4 5,4 0,06 0,16 0,052 0,207

4 5,82 0,06 0,16 0,056 0,223

4 6,23 0,06 0,16 0,060 0,239

subtotal 0,670

TIPO
QUANTIDADE                                       

(un.)
M

3 TOTAL

2 6,3 0,16 0,16 0,161 0,323

2 4,81 0,16 0,16 0,123 0,246

1 5,88 0,16 0,16 0,151 0,151

1 5,73 0,16 0,16 0,147 0,147

1 5,51 0,16 0,16 0,141 0,141

1 4,43 0,16 0,16 0,113 0,113

1 4,9 0,16 0,16 0,125 0,125

1 4,8 0,16 0,16 0,123 0,123

subtotal 1,369

TIPO
QUANTIDADE                                       

(un.)
M

3 TOTAL

5 3,66 0,06 0,06 0,013 0,066

1 2,64 0,06 0,06 0,010 0,010

6 2,37 0,06 0,06 0,009 0,051

23 0,95 0,06 0,06 0,003 0,079

2 2,1 0,06 0,06 0,008 0,015

subtotal 0,220
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Figura 83: Tabela de quantitativas de madeira nativa dos elementos da estrutura do 

Habitáculo. Fonte: dos autores 
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Nesta análise vamos considerar o transporte de três unidades produtoras de madeira 

nativa por manejo e certificadas, pela empresa AMATA, de três localidades. A primeira 

fica próxima a Rondônia e Acre com distância 2959 Km, a segunda unidade fica no 

Amazonas em Itacoatiara com distância de 3840 Km e a terceira em Belém do Pará com 

distância de 2903Km. A pesquisa utilizou com ferramenta o google Maps que determina 

as distâncias de carro entre as unidades de produtoras e a cidade de São Paulo. 

Adotamos duas distâncias de 2900 Km até 3840 Km. Para calcular a emissões de CO² 

devido ao transporte por diesel consideramos o valor 2799 g de CO² por litro. 

(CAMPOS, 2012) O rendimento de combustível para veículos de carga pesada é 31,5L 

cada 100 Km, dado retirado do primeiro relatório Nacional para gases de efeito estufa 

para veículos automotores, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (2011). Na 

imagem 84 apresentamos a casa e as vedações propostas na análise. 

Figura 84: Projeto do Habitáculo e sua composição. Fonte: dos autores 
 

Para fazer uma estimativa mais próxima do real utilizamos os dados de um veículo 

Volvo VM 6x4R com capacidade de carga de 13,9t (capacidade de carga para transporte 

de dois habitáculos). Considerando que em 2900 Km um caminhão irá emitir 2577 Kg 

de CO² e será transportado 2 casas por caminhão, teremos a emissão devido a transporte 

de 1288 Kg de CO² por casa. Com a distância maior de 3840 Km adotamos o mesmo 

procedimento as emissões por caminhão serão de 3412,1 kg de CO² e 1706.05 de Kg de 

CO² por casa.  

No processo de secagem e desdobro, verificamos que a grande maioria das serrarias do 

Amazonas adotam a secagem ao ar livre e não gastam a energia, portanto sem emissões 
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de CO², mas adotamos uma estimativa realizada por Puettmann, Wagner, Johnson 

(2009) onde um processo de secagem emite 116 Kg de CO² por m3 de madeira (de 

reflorestamento). Observamos a diferença de peso da madeira nativa e corrigimos o 

valor de emissão para 216 Kg de CO² por m3. Observamos que Campos (2012) já 

considera a madeira seca e não discute os processos de secagem.  

Analisando os dados e sintetizando os resultados na tabela 85, consideramos o impacto 

do transporte por diesel e a secagem. Os resultados apresentados demonstram que a 

madeira incorpora 7.34 toneladas de CO² por habitáculo, considerando a maior distância 

entre a unidade produtora no Amazonas e a distribuição em São Paulo, considerando o 

gasto energético da secagem. Observamos em vários trabalhos publicados que uma casa 

produzida em alvenaria emite aproximadamente este valor. 

 

 

Figura 85: Tabela de cálculo do CO² incorporado e emitido  
Fonte: Dos Autores 

 

Destacamos o potencial da madeira na minimização dos gases de efeito estufa, mesmos 

com as emissões do transporte. Observamos a importância da exploração da madeira 

nativa por manejo com controle rigoroso por técnicos florestais do governo e com 
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monitoramento por satélite. Propomos a criação de uma rede tecnológica de fábricas 

implantadas ao longo do rio Amazonas, com produção de peças estruturais, vedações e 

esquadrias por corte a laser, visando a produção de uma habitação com qualidade. Para 

esta viabilidade é importante que existam incentivos nacionais e internacionais como 

acabou de ser aprovado na última COP em 2013, com incorporação de verbas para 

projetos de REDD+, integrando, o manejo sustentável e desmatamento evitado.  

4.3.2 A modelagem do ciclo de vida do habitáculo como madeira plantada  

A maior quantidade de elementos derivados de madeira na casa são os painéis OSB 

produzidos a partir de madeira laminada, a análise partiu da revisão da literatura mas 

também associando aos programas BEES e programa Athena, é claro que observamos 

que o programa tem as bases de dados voltadas para os Estados Unidos e em geral são 

caixas fechadas.  

A ferramenta BEES (“Building for Environmental and Economic Sustainability”) 

considera o impacto “Cradle to Gate” (do berço a entrada), em contraponto o Athena é 

um dos únicos programas voltados para o impacto do edifício construído, ele considera 

em sua metodologia a avaliação (“Cradle to Grave”) de berço ao tumulo, considerando 

o impacto da produção dos materiais, da construção, o impacto da energia gasta ao 

longo da vida da edificação e o impacto da demolição. A imagem mostra 86 mostra a 

composição da estrutura e dos painéis de vedação.  
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Figura 86: Estudo final, isométrica das estruturas e vedações. 
Fonte: dos autores, 2008 

 

O programa BEES foi desenvolvido pelo instituto Americano - NIST de padronização 

de materiais chamdo de “National Institute of Standards and Technology”. (BEES, 

2013) A metodologia do programa BEES está fundamentada na série de normas NBR 

ISO 14040 (2007) e no banco de dados da “American Chemistry e no Instituto Athena”, 

pois eles que avaliam os procedimentos para determinar os limites de várias substâncias 

na composição de diversos materiais, entre os materiais destacamos o painel OSB, como 

o “formaldeído fenol (PF) a resina MDI; e as ceras derivadas do petróleo”.  A 

ferramenta considera desde a extração, o transporte e a forma de produção da 

eletricidade. A base de dados do programa avalia o ciclo de vida do painel OSB, 

produzido a partir da madeira o pinho do sul, desde a fase de produção florestal com 
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plantio de mudas, preparo da terra com adubos, o crescimento até sua extração. O 

programa considera incorporação do CO² ao longo do crescimento da madeira, como 

sendo “1.84 kg de dióxido de carbono por kg de madeira colhida considerando o teor de 

umidade em 15%”. (BEES, 2013)  

 O BEES (2013) assume a base de dados do CORRIM, portanto considera que a energia 

consumida no processo de fabricação do OSB vem de duas fontes como da queima dos 

resíduos da madeira e o gás natural. Para operar equipamentos considera os 

combustíveis como o propano, diesel e a gasolina. No transporte das matérias prima, o 

BEES assume “transporte rodoviário de 143 km de madeira, 932 km para a resina PF, 

1.328 quilômetros para a resina MDI e 1149 km para a cera”. Considera as emissões de 

compostos orgânicos voláteis (COV) e durante o transporte e secagem. O gráfico 87 

abaixo apresenta os resultados para um painel OSB em termos de CO² equivalente. 

(PUETTMAANN; WAGNER; JOHNSON, 2010) 

Figura 87: modelagem com o programa BEES -Impacto da produção de um painel OSB em g de 
CO² equivalente. Fonte: dos Autores 

 

A energia embutida para produção de um painel é apresentada no gráfico 88.  
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Figura 88: modelagem com o programa BEES –Energia embutida para a produção de um painel 
OSB em MJ Fonte: dos Autores 

Considerando que no Habitáculo  serão aplicados aproximadamente 100 painéis, a 

tabela 89 apresenta os  energia embutida  nos painéis OSB  em MJ  

Figura 89: Energia embutida para 100 painéis em MJ Fonte: dos Autores 
 

Observamos que os impactos da produção do painel OSB no Brasil, é bem menor do 

que nos Estados Unidos e no Canadá, pois a processo de produção de energia no Brasil 

é limpa. O programa permite a inclusão de distância entre a unidade produtora e o 

centro de distribuição, consideramos uma média de 400 Km entre São Paulo e a unidade 

Produtora no Paraná.  

4.3.4 A modelagem do habitáculo no programa Athenas: madeira de 

reflorestamento.  

O software ATHENA não tem um banco de dados para a madeira nativa, ele avalia 

somente a madeira laminada e considera a produção dos painéis OSB a partir de 
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madeira reflorestada, inclui banco de dados para o impacto da produção OSB, do gesso, 

dos vidros, do concreto e do aço, entre outros materiais. A ferramenta abre a análise 

para a modelagem em solo Americano, portanto nesta pesquisa consideramos o impacto 

de produção dos edifícios com distâncias entre a produção dos painéis a 400 km do 

local de produção, distâncias consideradas na pesquisa para a produção do painel OSB.  

Na modelagem foi considerado os fechamentos com 100 painéis OSB, as aberturas 

fechamentos em vidro, foi considerado os painéis de gesso na face interna, o isolamento 

em lã de rocha e os conectores metálicos em extras materiais. A madeira laminada foi 

considerada nesta análise com um potencial para ser aplicado na produção do 

Habitáculo, pois nos últimos 2 anos pelo menos de 5 fábricas de madeira laminada 

foram instaladas no estado de São Paulo e pelo menos duas na capital portanto a 

produção das peças a partir de madeira laminada é torna possível e viabiliza a análise.  

Figura 90: Modelagem com o programa ATHENA.  Entrada de dados. Fonte: dos Autores 
 

O programa avalia a casa como um todo, considerando vigas e pilares mas o 

fechamento em um painel em wood frame. O programa permite a entrada de materiais, 

mas também considera a listagem de materiais aplicados na construção Americana. 

Considerando automaticamente materiais como as mantas de impermeabilização de 

Polietileno, os parafusos e pregos, entre outros. A listagem apresentada na tabela 91 

representa todos os materiais incorporados na modelagem. 



124 

 

Material Quantity Unit Mass Value Mass Unit 
Concreto 20 0.6285 m3 1.4613 Tonnes 

½ painel de gesso  103.5732 m2 1.1600 Tonnes 

Polietileno 2.1216 m2 0.0003 Tonnes 

Isolante com base de celulose  2.1328 m2 (25mm) 0.0014 Tonnes 

Vidro Duplo com Argon  16.1819 m2 0.2620 Tonnes 

Madeira laminada  7.24 m3 4.404 Tonnes 

Ligações  0.1034 Tonnes 0.1034 Tonnes 

Lã de rocha  122.4760 m2 0.7168 Tonnes 

Pregos  0.0490 Tonnes 0.0490 Tonnes 

Oriented Strand Board 776.7281 m2  4.6902 Tonnes 

Fitas em rolo 0.0012 Tonnes 0.0012 Tonnes 

Vergalhões e conectores 0.0128 Tonnes 0.0128 Tonnes 

Parafusos  0.0493 Tonnes 0.0493 Tonnes 

Moldura das janelas  73.8333 kg 0.0738 Tonnes 

Pintura a base de agua  6.1235 L 0.0046 Tonnes 
 

Figura 91: Modelagem com o programa ATHENA. Quantitativo de materiais. Fonte: dos 
Autores 

Os programas de ciclo de vida, como o ATHENA, avaliam o potencial de impacto das 

substâncias que podem contribuir para a eutrofização, provocada pelo acumulo de 

“compostos químicos ricos em fósforos ou nitrogênio” e seu impacto sobre o meio 

aquáticos. Na acidificação são gases que provocam na atmosfera chuvas ácidas como o 

“dióxido de enxofre e o nitrogênio”, prejudicando o meio ambiente em especial a 

agricultura, contribuindo com a degradação dos edifícios construídos. (SILVA, 2010) 

Com o ATHENA avalia-se quais os gases que podem interferir na camada de Ozônio, 

como os “clorofluorcarbonos (CFCs), brometo de metila, tetracloreto de carbono, 

Halons, e metil clorofórmio”. (SILVA, 2010)   

O potencial de Smog que ocorre em áreas urbanas, a poluição do ar, é provocado por 

indústrias e automóveis. O Smog é prejudicial à saúde humana pois provocado “por 

óxido de nitrogênio, ozônio troposférico, os compostos voláteis chamados de VOCs e 

aldeídos”. (SILVA, 2010)  

O potencial de Aquecimento global chamado de (GLOBAL WARMING) calcula o 

impacto de todos os processos e materiais sobre a produção dos gases de efeito estufa 

incluindo o metano e o óxido nitroso. (SILVA, 2010)  
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A modelagem realizada nesta pesquisa com o programa ATHENA, é apresentada na 

tabela 92, avalia o potencial de eutrofização, a acidificação, os gases que podem 

interferir na camada de ozônio, gases que geram a poluição que em áreas urbanas 

(Smog).  

Figura 92: Modelagem com o programa ATHENA. Saída de dados. Fonte: dos Autores 
A análise considera as emissões de CO² sobre o meio ambiente de todos os materiais 

envolvidos na construção do edifício, como pode ser observado na tabela 92, e nos 

gráficos 93, 94. Na tabela, o sinal negativo representa a incorporação do CO² e o 

positivo a emissões. Incorporam CO² todas as paredes, nas colunas e vigas, nos pisos do 

Habitáculo, nos forros nos revestimentos, em OSB. Entretanto as paredes emitem 1360 

Kg de CO² equivalente pois foi revestida com painéis de gesso na face interna, 

fechamentos com vidro duplo, o isolante em lã de rocha, os revestimentos em 

Polietileno, entre outros. A fundação em concreto armada emite 189 Kg de CO². O 

resultado demostra o potencial de captação do CO² de minimização dos impactos 

climáticos da madeira. Os impactos sobre a Eutrofização e Acidificação são gerados na 

produção dos materiais industrializados, como vidro, o gesso e o painel OSB, como 

discutido na análise realizada com o programa BEES, a produção do OSB apresenta as 

resinas controladas como o formaldeído fenol, a resina MDI e as ceras derivadas do 

petróleo, entre outros.   
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Figura 93: ATHENA. Impacto do habitáculo na no potencial de Acidificação.  
Fonte: dos Autores 

 

Figura 94: ATHENA, impacto do habitáculo na camada de ozônio. Saída de dados. 
Fonte: dos Autores. 

 

Os resultados diferem entre a análise realizada com a madeira nativa, e a modelagem 

por programas em função da madeira nativa ser mais densa e incorporar mais CO², 

outro aspecto que merece destaque, em função do banco de dados utilizado por cada 

programa e processos de produção dos painéis OSB e da incorporação das emissões 

devido ao transporte.  

Como apontado por autores como Keeler e Burke (2012), a avaliação do ciclo de vida 

por programas é muito polêmica, pois além de ser uma caixa preta e está presa aos 

bancos de dados que não estão preparados para o Brasil, para a nossa realidade e para as 

densidades da nossa madeira e não incorpora fatores qualitativos e sociológicos.   
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Os bancos de dados do painel OSB, da American Wood Council indicam que um metro 

cúbico de painel OSB tem capacidade para armazena 690 Kg de CO² equivalente, 

entretanto o maior impacto sobre o meio ambiente em termos da produção do OSB, é 

devido as resinas e ceras utilizadas em sua produção, como os compostos fenólicos que 

em uma certa proporção pode causar impactos sobre a saúde humana. Estudos recentes 

demostram que a produção do OSB pode ser realizada com resinas produzidas a partir 

de processos naturais não derivadas de petróleo. (COUNCIL, 2013) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa destaca a grande relevância do conceito de ciclo de vida, pois avalia o 

impacto das construções sobre o meio ambiente, como um todo desde os materiais, os 

processos construtivos, os impactos gerados ao longo da vida da edificação com gastos 

de energias não renováveis, com manutenções, entre outros fatores e integra conceitos 

de reuso ou reciclagem do edifício.   

A pesquisa demonstra o impacto da produção do painel OSB, devido ao uso de resinas 

com base no fenol formaldeído e a importância de investigação de novas resinas 

produzidas a partir de produtos renováveis florestais.  

A pesquisa demonstra a importância das novas tecnologias, com produção de novos 

processos construtivos na sustentabilidade global do planeta devido a sua contribuição 

na minimização das mudanças climáticas, em especial produção de edifícios produzidos 

a partir de elementos com madeira, devido a sua capacidade de incorporar o CO².  

O trabalho aponta a  importância do conhecimento técnico e cientifico das madeiras 

nativas da floresta Amazônica, mas exploradas por meio de  processos ambientamente 

corretos e socialmente justo,  com o  domínio tecnológico dos processos de produção 

para a viabilidade  econômica  e  o seu rebatimento na comunidades locais da 

Amazônia. Destaca a importância da formação técnica dos povos da floresta com  a 

participação das diversas comunidades cientificas  e grupos de pesquisa de todo o 

Brasil. 

A pesquisa comprova a pequena capacidade térmica dos painéis leves pois apesar de 

aumentar a espessura final da parede de 11 para 14 cm ( sem aumentar a largura da 

camada de  isolamento), a eficiência da nova composição foi em média 4% superior as 

analises realizadas na pesquisa anterior.   
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A pesquisa aponta a importância da investigação dos tipos de composições das vedações 

nos edificios leves, para minimizar o custo do edifico com arrefecimento ou  

resfriamento e  como a continuidade da pesquisa recomendamos construção de um 

módulo 1:1 e aumentando  a espessura do isolamento.  
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