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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Edifícios em madeira são um fenômeno do início do século 21, possíveis por meio do desenvolvimento 

de vários produtos de madeira. Atualmente, códigos de construção em muitas jurisdições limitam 

as estruturas de madeira a 4 ou 6 andares; contudo, os limites técnicos de construção em madeira 

aumentaram esse número para 40 andares ou mais devido às recentes inovações. O resultado disso são 

mais edifícios de madeira pelo mundo todo. 

A moderna construção em altura de madeira é possível pelo desenvolvimento, na Europa, de grandes 

painéis de madeira conhecidos como madeira laminada colada cruzada. O Canadá foi o primeiro país na 

América do Norte a experimentar este novo material de construção. Na Columbia Britânica, um edifício 

de 18 andares está atualmente em fase inicial de construção. No Québec, a construção em madeira de 

até 12 andares foi recentemente aprovada. 

Nos Estados Unidos, os códigos de construção permitem edificações em madeira de até 6 andares em 

algumas regiões, mas não mais que 4 em outras. Contudo, projetos específicos de edifícios de madeira 

tiveram, recentemente, isenções concedidas em vários municípios. Estruturas de até 12 andares estão 

sendo planejadas para Portland, Oregon e Nova York.

As preocupações atuais sobre questões climáticas, junto com o crescente reconhecimento dos atributos 

positivos da madeira em relação ao meio ambiente – que incluem baixa emissão de carbono no seu 

processamento e massivo armazenamento do carbono no uso – têm atraído o interesse de se usar 

mais madeira na construção. Na medida em que o desenvolvimento de edifícios de madeira nos EUA 

continua a ser visto, há pouca dúvida que o uso da madeira aumentará em arranha-céus. 

Edifícios em madeira oferecem a oportunidade de conectar recursos rurais a comunidades urbanas, de 

maneira que tem potencial para apoiar restauração florestal, criar edifícios verdes e chamar a atenção 

aos objetivos de redução de emissão de carbono. Contudo, o uso de produtos projetados em madeira e 

novas tecnologias de construção requerem uma consideração atenciosa a questões sobre durabilidade, 

desempenho e impacto no longo prazo. A contínua avaliação, teste e relatórios sobre a pesquisa de 

edifícios em madeira é um componente-chave para assegurar a realização segura e responsável e sua 

completa gama de potenciais benefícios. 
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INTRODUÇÃO

Edifícios de madeira1 não são um conceito novo. Por exemplo, o Templo Yingxian, em Shanxi, na China, 

é uma estrutura de madeira de nove andares terminada em 1056. Com 959 anos de idade, é a estrutura 

de madeira com vários andares mais velha do mundo.2 Bem mais novos, mas velhos para os padrões 

americanos, o Edifício Butler, de oito andares, em Mineápolis, construído de pesadas vigas com uma 

fachada de tijolos em 1906, nos dá um exemplo vivo da construção com madeira pesada daquela época 

(Figura 1). Funcionando hoje como um edifício comercial, a estrutura de 500 mil ft2 originalmente servia 

como um armazém. Estruturas similares são o Edifício Summer Street, 320, no bairro de Point Channel, 

em Boston, com seus oito andares e 120 mil ft2, e o Perry House, com sete andares, em Brisbane, Austrália 

(1913), entre outros.3

A maioria dos edifícios construídos 

durante o século 20 foram erguidos 

com aço e concreto, uma prática que 

continua até hoje. Enquanto o aço e 

o concreto dominavam a cena dos 

altos edifícios, a estrutura de madeira 

dominava a construção de residências 

familiares baixas. E, durante este mesmo 

período, grandes colunas e vigas de 

madeira, feitas colando-se pedaços 

menores de madeira com as fibras 

de todas as peças paralelas umas às 

outras – hoje esta técnica é comumente 

conhecida como “glulam” – tornaram-se 

muito comum na construção de igrejas 

e outros tipos de estruturas.4 Contudo, 

o desenvolvimento de novos tipos de 

produtos em madeira na América do Norte nos anos 80 e 90 – incluindo várias formas de estrutura 

composta de madeira serrada, vigas “I” e grossos painéis compostos – aumentou significativamente as 

opções de design para estruturas de madeira. Esses avanços, aliados ao interesse em construções mais 

econômicas, levaram a um aumento no número de edifícios com estrutura em madeira de 4 a 5 andares 

na virada do século 21.5 Essa tendência continua até hoje.6 A aceitação de edifícios com estrutura de 

madeira é agora ofuscada por um novo desenvolvimento, com raízes na Europa. Quase que da noite 

para o dia, o potencial de altura para edifícios de madeira modernos aumentou dramaticamente. 

O que virou o jogo para a madeira de altura foi a introdução de um novo produto – a madeira laminada 

colada cruzada (em inglês, Cross Laminated Timber – CLT). A CLT é feita de camadas de madeira 

serrada coladas com fibras de camadas alternadas, perpendiculares umas às outras, como são feitos 

os painéis de madeira compensada. Os painéis de CLT podem ter até 20 polegadas de grossura x 10 

pés x 60 pés (0,5 x 6 x 18 metros). A CLT combina as vantagens de painéis de grandes resistência a 

Figura 1 
Edifício Buttler, Mineápolis, Minnesota (construído em 1906)

1 Definido como um edifício de altura de mais de 5 andares construído com madeira como material estrutural primário. 
2 UNESCO (2013) 
3 Gerard (2013)
4 Grandes vigas feitas colando-se pedaços de madeira menores foram feitas em meados de 1800 na Europa e patenteados no final do século 19, na Alemanha. 
5 Wallace et al. (1998) 

6 Kam-Biron (2012); Stumpfoll (2015) 
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carga, estabilidade, resistência ao fogo, armazenamento de carbono no longo prazo e renovabilidade. 

Os painéis CLT também podem ser feitos usando-se madeira de pequeno diâmetro e baixa qualidade. 

Um produto derivado, feito pregando-se componentes de madeira, é comercializado como madeira 

laminada pregada (em inglês, Nail Laminated Timber – NLT). 

Engenheiros e arquitetos logo descobriram que usando grandes painéis de CLT, os edifícios de madeira 

poderiam ser construídos em alturas que antes não se imaginava. Dentro de um período de seis anos, 

vários edifícios de madeira foram construídos pelo mundo, variando na altura de 6 a 14 andares, incluindo 

vários edifícios de apartamentos de 9 andares, construídos em Växjö, na Suécia, em 2009 (Figura 2), 

e o edifício Treet, de 14 andares, completado em 2015 (Figura 3).7 Foi demonstrado que estruturas 

de madeira de até 40 andares são tecnicamente realizáveis. Este relatório explora as construções de 

madeira em altura, incluindo os avanços globais, oportunidades nos EUA, benefícios econômicos e de 

meio ambiente potenciais, preocupações que precisam ser abordadas e o panorama futuro para o uso 

da madeira em estruturas em altura. 

Figura 2
Limnologen, Växjö, Suécia

7 Fonte: http://www.bygg.no/article/1261829?image=dp-image73462-1261843

Figura 3 
Treet Bergen, Noruega
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CLT – UMA BREVE HISTÓRIA

Como muitas novas tecnologias, o desenvolvimento da CLT (Figura 4) ocorreu em várias décadas. O 

conceito foi primeiro empregado nos sistemas de cobertura alemães, durante meados dos anos 

70, patenteado como painéis de construção para uso geral na França durante meados dos anos 80 

e produzidos comercialmente pela primeira vez em meados dos anos 90.8 Os primeiros edifícios 

construídos com CLT apareceram na Suíça (1993), Alemanha (1995) e Áustria (1998); nesta última, foi 

o primeiro projeto de CLT com vários andares.9 Depois disso, a produção de CLT começou a aumentar, 

indo de uma estimativa de 0,095 milhão de m3 em 2000 para 0,61 milhão de m3 em 2010; o crescimento 

desde então tem sido substancial. 

O Canadá foi o primeiro a trazer CLT para a América do Norte. A empresa canadense de pesquisa sobre 

madeira FPInnovations lançou um programa de pesquisa multidisciplinar sobre madeira laminada 

colada cruzada em 2005 como parte do Programa de Tecnologias Transformadoras de Recursos 

Naturais.10 Logo depois, Simpson Strong-Tie se associou à Universidade Estadual do Colorado para 

avaliar o desempenho sísmico de uma estrutura de CLT de vários andares. A pesquisa, conduzida por um 

laboratório perto de Kobe, no Japão, envolveu um rigoroso teste de mesa vibratória de uma estrutura 

em CLT de sete andares.11 Notavelmente, pouco dano ocorreu, despertando o interesse imediato dos 

governos pelo mundo.

Em 2009, o governo da Columbia Britânica aumentou a altura permitida de estrutura de madeira de 4 para 

6 andares, e um ano depois a primeira estrutura de madeira de 6 andares foi construída em Vancouver. 

Três anos depois, a primeira estrutura de CLT com vários andares foi construída no Canadá no câmpus da 

Universidade de British Columbia (UBC). A CLT havia chegado à América do Norte. Subsequentemente, 

vários projetos em CLT tinham sido empreendidos no nordeste do Canadá, sendo o mais recente um 

prédio de dormitórios de 18 andares, novamente no câmpus da UBC. Enquanto isso, o conceito havia se 

tornado popular em outros lugares no Canadá. Depois das ações na Columbia Britânica, a construção 

em madeira de até 6 andares foi aprovada nas províncias de Québec e Ontario e em Calgary, Alberta.12 

A construção em madeira maciça de até 12 andares foi recentemente aprovada no Québec como uma 

solução alternativa para o código de construção existente, estimulada pelo desenvolvimento planejado 

de um projeto de 13 andares (12 andares de madeira sobre um andar de concreto). 13 14

O uso da CLT na construção nos Estados Unidos tem se desenvolvido mais devagar, em parte por causa 

Figura 4
Madeira Laminada Cruzada

8 Weirer (2010); Brandner (2013) 
9 Schickhofer (2010) 
10 Canadian Wood Council (2015) 
11 Wilmsen (2009) 
12 Mohammad (2015) 
13 Alter (2015) 



9

das restrições do código de construção, que limitam o uso de madeira em estruturas altas, e por causa 

de uma falta geral de familiaridade com o produto. O cenário nos EUA pode mudar em breve, porém, 

estimulado pelo patrocínio conjunto do Departamento de Agricultura dos EUA e da indústria de uma 

competição de design, em 2015, de prédios em madeira15, com dois projetos que receberam prêmios 

em dinheiro em outubro. Apesar de pelo menos 21 estruturas de madeira com mais de 6 andares terem 

sido construídas pelo mundo nos últimos anos (Tabela 1), os dois projetos planejados – um em Portland, 

no Oregon, e outro na cidade de Nova York – serão os primeiros nos EUA. 

14 O’Kane (2015) 
15 https://tallwoodbuildingcompetition.org

NOME LOCAL ANDARES ANO

Limnologen (Figure 2) Växjö, Suécia 8 2009

Stadthaus Londres, Reino Unido 8 2010

Bridport House Londres, Reino Unido  8 2010

Holz8 Bad Aibling Bad Aibiling, Alemanha 8 2011

E-3 Berlin, Alemanha 7 2011

Forte Melbourne, Austrália 10 2012

LifeCycle Tower One Dornbirn, Áustria 8 2012

Pentagon II Oslo, Noruega 8 2013

Wagramerstrasse Viena, Áustria 7 2013

Cenni di Cambiamento Milão, Itália 9 2013

Panorama Giustinelli Triste, Itália 7 2013

Treet(Figure 3) Bergen, Noruega 14 2014

Strandparken Estocolmo, Suécia 8 2014

Wood Innovation Design Centre Columbia Britânica, Canadá 8 2014

Contralaminada Lleida, Espanha 8 2014

St. Die-des-Vosges St. Die-des-Vosges, França 8 2014

Puukuokka Jyvaskyla Jyvaskyla, Finlândia 8 2015

Trafalgar Place Londres, Reino Unido 10 2015

Banyan Wharf Londres, Reino Unido 10 2015

Dalston Lane Londres, Reino Unido 10 2015

Shoreditch Londres, Reino Unido 10 2015

Maison de I’Inde Paris, França 7 TBA

Wood City Helsinki Helsinki, Finlândia 8 TBA

Abrora Montreal, Canadá 8 TBA

Carbon 12 Portland, OR, EUA 8 TBA

Framework/Beneficial Bank Portland, OR, EUA 12  TBA

475 West 18th Nova York, NY, EUA 10 TBA

HoHo Vienna Vienna Viena, Áustria 24 2017

Origine Cidade de Québec, Canadá 13 2017

Tabela 1: Exemplos de construções altas de madeira pelo mundo

Fonte: reTHINK Wood (2015); USDA/SLB/BiNational SWLC (2015); várias outras fontes.
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A expansão do uso da madeira em arranha-céus e estruturas comerciais está sendo apoiada por uma 

gama de interessados – governo, arquitetos, engenheiros, indústria, pesquisadores – e por uma série 

de razões – desenvolvimento econômico, inovação em design, mitigação das mudanças climáticas e 

implicações positivas para a saúde da floresta. Entre os benefícios do uso da madeira em construções 

relacionados à mudança climática estão a baixa emissão de carbono associada à manufatura de produtos 

de madeira, assim como armazenamento de carbono no longo prazo com esses produtos. 

Uma das ações apoiando esse desenvolvimento é a implementação de políticas que pretendem 

aumentar o uso da madeira em construção. Como mostrado na Tabela 2, vários governos pelo mundo 

implementaram diversas iniciativas e políticas de construção com madeira. A maioria delas apareceram 

na última década. 

INICIATIVA LOCAL ANO PILOTO DESCRIÇÃO

Programa de fundos para 
promoção de venda de 
madeira 1990

Alemanha 1990

Este programa funciona muito como um programa 
de desconto sindical nos EUA, com provisões para 
promoção de produtos em madeira, mas difere 
daquele em que o governo determina a participação.

Incentivos para 
planejamento do uso do solo 
para madeira em construção

Finlândia 2004 Encoraja a maior utilização de madeira em construção 
de pequenas casas.

Iniciativa BC Wood First
Ato Wood First

Columbia 
Britânica 2009 

A partir de dezembro de 2014, 53 comunidades 
da Columbia Britânica aprovaram ou endossaram 
resoluções ou políticas indicando sua intenção de 
usar a madeira em edifícios públicos. Em média, a 
província anualmente arca com quase $3 bilhões em 
investimentos de capital em edifícios como hospitais, 
escolas e abrigos.

Estratégia de Uso da Madeira 
para Construção em Québec Québec, Canadá 2009 

Esta medida especificamente tem o objetivo de 
aumentar o uso de produtos de madeira no setor 
não-residencial em Québec e na construção de 
condomínios, assim como intensificar o uso de 
produtos de madeira aparente. A iniciativa encoraja 
o desempenho ambiental, bem como o uso da 
madeira. Sob esta política, propostas com projetos 
de construção que usam madeira em vez de outros 
materiais e as que custam 5% a menos que outras 
propostas serão consideradas as mesmas.

Limite de uso de madeira 
em construção (Decreto 
2010-273)

França 2010 

Exigiu que novos edifícios públicos tivessem no 
mínimo 0,2m3  de materiais de construção de madeira 
para cada metro quadrado ocupado. Posteriormente 
rescindido.

Lei Wood First Japão 2011

Inspirada na lei da Columbia Britânica, essa medida 
exige que a madeira seja considerada material de 
construção primário para qualquer edifício financiado 
pelo governo de até 3 andares e para qualquer 
edifício da iniciativa privada usado de maneira 
pública.

Tabela 2: Iniciativas de Construção em Madeira pelo Mundo
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Regulamentação do Produto
de Construção União Europeia 2011

Embora não seja obrigatório o uso da madeira, duas 
exigências dessa regulamentação favorecem o uso 
da madeira. Uma exigência diz respeito às emissões 
de gases do efeito estufa de materiais de construção 
e outra requer o uso de “materiais compatíveis 
ambientalmente”. A métrica é a pegada de carbono 
conforme determinado pelas regras de cálculo de 
nível da UE para todos os materiais de construção por 
todo o ciclo de vida de um edifício.

Timber First

Hackney 
Borough Council, 
Londres, Reino 
Unido

2012 Encoraja o uso de madeira como primeira escolha de 
material de construção.

Wood First Ontário, Canadá 2012

O ato objetiva facilitar uma cultura da madeira ao 
exigir seu uso como material de construção primário 
em edifícios financiados pela província. O ato 
também aumentou a altura máxima permitida para 
construções em madeira de 4 para 6 andares. 

A medida, conforme originalmente idealizada, não 
foi aprovada legislativamente, apesar de o aumento 
máximo proposto ter sido enfim aprovado. 

Iniciativa de Design Holan-
desa – Um centavo por uma 
casa
(A dime for a house)

Países Baixos 2013

Medida que torna compulsório fornecer informação 
de impacto ambiental para todos os novos edifícios. 
Isso beneficiará muito os materiais de construção 
de madeira devido ao seu impacto ambiental 
significativamente baixo.

Competição de Construção 
de Madeira em Altura 
– Departamento de 
Agricultura dos 

Estados Unidos 2014

Iniciativa projetada para encorajar e promover o maior 
uso da madeira na construção de prédios com os 
objetivos de ajudar a mitigar as mudanças climáticas, 
ajudar a saúde das florestas e apoiar o emprego na 
zona rural americana.

Políticas de Estímulo à 
Madeira

Austrália 
(Câmaras 
Municipais 
de Latrobe, 
Wellington Shire 
e Wattle Range)

2015

Assegura que todo novo projeto da Câmara exija o 
uso de madeira como material de preferência, tanto 
para construção como para acabamento interior, onde 
a madeira for considerada um material adequado 
para a aplicação proposta, e assegura que todas as 
comparações para o custo de construção com outros 
materiais levam em consideração os benefícios de 
longo prazo e do ciclo de vida de usar produtos de 
madeira.

Política Wood First

Conselho 
Distrital de 
Rotorua, Nova 
Zelândia

2015

Ajuda no desenvolvimento de ferramentas de avalia-
ção para todos os projetos de construção liderados 
pelo conselho para entenderem como a madeira pode 
ser incorporada no design e encoraja os empreiteiros 
a incluírem opções em madeira em suas propostas 
para o conselho.

Fonte: Oliver e Venables (2012); Make it Wood (2015); reThink Wood (2015).
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POTENCIAL DOS EDIFÍCIOS DE MADEIRA

Enquanto a madeira é mais usada em construção de prédios comerciais hoje do que no século passado, 

ainda há um considerável potencial para maior uso da madeira nesses prédios comerciais de todos os 

tamanhos. Em relação a prédios altos, apesar de estudos recentes e inciativas de design demonstrarem 

o potencial para edifícios muito altos feitos dominantemente de madeira, são edifícios com menos de 

10 andares que representam a maior oportunidade de expansão de mercado (Figuras 5 a 7).

Também há a oportunidade para aplicação da construção de madeira em projetos para aumentar a 

altura de edifícios existentes.16 O peso mais leve da madeira permite adicionar altura à construção sem 

reforço da fundação, o que pode acontecer se outros materiais de construção forem usados.

O impacto potencial de políticas feitas para encorajar o aumento do uso da madeira em todos os edifícios foi 

recentemente estimado, levando em consideração apenas o potencial a curto prazo do maior uso da madeira.17 

Descobertas indicam o potencial para um aumento no consumo anual de madeira de 6,8-7,6 bilhões de pés 

cúbicos (Tabela 3). O aumento potencial de curto prazo no uso de madeira na construção de edifícios para alturas 

de mais de 6 andares é de 1,6-2,4 bilhões de pés cúbicos. Como descrito em detalhes abaixo, estes números se 

equiparam a menos de 4% do crescimento líquido anual de madeira nos Estados Unidos e aproximadamente 7% 

do crescimento disponível atualmente que ocorre a cada ano em excesso de demandas de mercado existentes. 
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16 Manninen (2014, p. 30)
17 Forest Climate Group (2015)
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VOLUME APROXIMADO DE MADEIRA ADICIONAL NECESSÁRIO

Construção baixa não-residencial a/ 4,5 10,6

Condomínio b/ 0,7 1,7

Edifícios nos EUA  7/ 15 andares 1,6-2,4 3,8-5,7

Agregado 6,8-7,6 16,0-17,9 

Tabela 3: Aumento potencial em uso anual de madeira em construção nos EUA 

Fonte: Forest Climate Group (2015)

a/ Não-residencial inclui prédios baixo não-residenciais como escritórios, lojas, escolas, edifícios públicos e hotéis. Para simplificar, 
100% de conversão somente da oportunidade de curto prazo para madeira foi assumida, um número que se espera que cresça, à 
medida que a economia dos EUA continua a se recuperar da grande recessão de 2007-2009. 

b/ Condomínios incluem edifícios residenciais como os de 3 a 5 andares de apartamentos e construções estilo condomínio. A 
penetração de mercado para a madeira neste mercado é de aproximadamente 80% atualmente, e o potencial de aumento do 
volume de madeira foi baseado em uma suposição de 100% de conversão de oportunidades de curto prazo para madeira. 0,7 bilhões 
de pés cúbicos é o aumento no uso da madeira esperado pela conversão adicional de 20%. A expectativa é que o volumes potenciais 
aumente à medida que a economia americana continua a se recuperar da grande recessão de 2007-2009.

Qualquer proposta para aumento do uso da madeira quase que inevitavelmente levanta questões 

sobre a suficiência dos recursos de madeira. Neste caso, há oportunidade considerável para aumentos 

sustentáveis no uso da madeira, dado que:

•	 O	crescimento	anual	líquido18 nas florestas 

americanas está, ou irá alcançar, o dobro 

das remoções anuais. (Figura 8)

•	 Fabricação	de	produtos	de	madeira	maciça,	

como a CLT, podem utilizar madeira de 

árvores mortas ou para morrer, como 

aquela afetada pelo besouro do pinheiro 

da montanha (besouro-do-pinheiro) nas 

grandes áreas do nordeste da América 

do Norte, para a qual há poucos outros 

mercados. 

•	 Madeira	 de	 pequeno	 diâmetro	 pode	 ser	

usada na produção de painéis de madeira maciça, fornecendo uma fonte potencial de renda para 

apoiar o desbaste bem necessário de florestas com excesso de “estoque” em algumas regiões.

Com relação a diferenças entre o crescimento anual e as remoções, a estimativa mais recente (2012) 

mostra uma proporção de crescimento anual líquido para remoção de todas as espécies de 2,1, e para 

espécies de madeira conífera de 1,9.19 Expressa de maneira diferente, a diferença entre o crescimento 

Figura 8 
Crescimento Anual Líquido versus Remoções Anuais nas 
Florestas dos EUA, 2012

Fonte: Oswalt et al. (2014)

18 Produção anual de madeira nova menos as perdas devido a incêndios, insetos, doenças, entre outras.
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anual líquido e as remoções anuais para todas as espécies é de 13,6 bilhões de pés cúbicos (ou 

110Bbf); e para madeiras coníferas é de 7,3 bilhões de pés cúbicos (ou 59Bbf). Assim, quando visto 

dessa perspectiva, um aumento potencial no volume de colheita de 6,8-7,6 Bbf (Tabela 3) fornece uma 

margem considerável dentro dos limites da sustentabilidade. 

EDIFÍCIOS ALTOS DE MADEIRA E O CARBONO
 

Todos os produtos de madeira e papel armazenam carbono durante sua vida. A madeira seca é metade 

carbono em peso, disso resulta que madeira concentrada se traduz em armazenamento de carbono 

massivo. Casas residenciais, que na América do Norte são predominantemente de madeira, armazenam 

grandes quantidades de carbono no longo prazo. Consequentemente, não são apenas as árvores 

crescendo pelos bairros que armazenam carbono por longos períodos de tempo, mas também as casas 

que formam esses bairros. 

O uso de madeira para construir prédios altos apresenta uma outra oportunidade para sequestrar 

e armazenar carbono. Anteriormente discutida, a estimativa do potencial para aumentar o uso de 

madeira na construção também examinou os impactos com relação às emissões de carbono evitadas. 

Foi estimado que um benefício em curto prazo do carbono seria de quase 33 milhões de toneladas de 

CO2e 20 por ano nos Estados Unidos com o aumento do uso da madeira em edifícios residenciais e não-

residenciais, e de 7-10 milhões de toneladas especificamente da construção de prédios de 6 andares de 

altura (Tabela 4). 

a/  Ver notas de rodapé, na Tabela 3. 
b/ Uma parte desse carbono (CO2e) seria armazenada dentro da madeira usada, com o restante representando as emissões de 
carbono evitadas como resultado de se usar prioritariamente madeira no lugar de materiais com mais energia como concreto e aço.

VOLUME 
APROXIMADO DE 
MADEIRA ADICIONAL 
ANUAL (BILHÕES DE 
PÉS CÚBICOS)

BENEFÍCIO DE 
CARBONO ANUAL 
ADICIONAL B/ 
(MILHÕES DE 
TONELADAS DE CO2E)

NÚMERO EQUIVALENTE 
DE VEÍCULOS FORA DAS 
RUAS POR UM ANO

NÚMERO EQUIVALENTE 
DE USINAS ELÉTRICAS 
ABASTECIDAS POR 
CARVÃO DESLIGADAS 
POR UM ANO

Não-residencial 
baixo a/ 4,5 19 4.000.000 5

Condomínio a/ 0,7 3 700.000 1

Edifícios nos EUA
de 7 a 15 andares 1,6-2,4 7-10 1.5000.000 - 2.200.000 2-3

Agregado 6,8-7,6 29-33 6.300.000 -7.000.000 8-9

Tabela 4: Implicações de carbono pelo aumento do uso da madeira na construção americana

Como mostrado acima, o efeito de usar um adicional de 1,6-2,4 bilhões de pés cúbicos na construção 

de edifícios de 7-15 andares seria evitar emissões de 7-10 milhões de toneladas de dióxido de carbono 

19 Oswalt et al. (2014)
20 O potencial de retenção de calor de todos os gases do efeito estufa não é o mesmo. O termo CO2e leva em consideração todos os gases do efeito estufa, incluindo o 
dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre outras, e indica um potencial de aquecimento equivalente a um determinado volume de dióxido de carbono.
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(CO2e). Destas, 2-3t seriam armazenadas dentro de produtos de madeira e 5-7t de emissões seriam 

evitadas devido ao uso da madeira no lugar de materiais de construção mais consumidores de energia 

(e particularmente com energia fóssil). O efeito é significante, equivalente a remover 1,5-2,2 milhões 

de veículos das ruas e rodovias dos EUA ou desativar 2-3 usinas elétricas movidas a carvão por um ano. 

O maior uso de madeira em construções de vários andares e nas não-residenciais resultaria em um 

aproveitamento ainda maior de carbono.

Estimativas do aproveitamento potencial do carbono pelo maior uso na construção se confirmam 

pelas avaliações comparativas de ciclo de vida de edifícios feitos de vários materiais. Um exemplo é 

uma avaliação de um edifício comercial de média altura usando madeira laminada (CLT e glulam) ou 

concreto reforçado.21 Foram examinados todos os impactos relacionados à construção de um prédio de 

escritórios de 5 andares de 153 mil pés quadrados, na Columbia Britânica, Canadá. A análise mostrou 

um significativo menor impacto para o edifício com madeira laminada dentro de uma ampla gama de 

estimadores de impacto, incluindo potencial de aquecimento global (PAG). Neste estudo, o PAG do 

edifício de madeira laminada foi menos que um terço do que o do edifício de concreto armado.

EDIFÍCIOS ALTOS DE MADEIRA E O CUSTO

Relativamente, há pouca coisa publicada em relação ao custo das estruturas altas em madeira em 

comparação a edifícios construídos com outros materiais. O que foi publicado sugere que os custos 

são menores para construção de estruturas em madeira. No livro “The Case for Tall Wood Buildings”22, 

uma comparação é feita entre edifícios de 20 andares funcionalmente equivalentes de CLT e concreto, 

com custos estimados similares, apesar de o mercado para painéis de CLT não ser competitivo; 

observou-se que os custos da construção em CLT teriam a expectativa de queda com um número 

maior de fornecedores e maior familiaridade com a construção com CLT. Outra comparação foi feita, 

em 201423, entre CLT e concreto, em um edifício de 10 andares, com a conclusão que os custos globais 

com a construção em CLT seriam 4% mais baixos. Uma série de relatórios sugere que a economia na 

construção em CLT está nos custos de mão de obra, com equipes menores, no envolvimento de menos 

transações e construção erguida mais rápido do que as que usam outros materiais. Um estudo de caso 

de um hotel em Bordolino, Itália, estimou o tempo de construção de 3 meses usando CLT comparado 

com 2 anos usando o tradicional concreto.24 Na construção da Stadthaus de Londres, uma estrutura 

em CLT de 8 andares, o arquiteto Andrew Waugh relatou que se levou apenas 27 dias para 4 homens, 

trabalhando 3 dias por semana, para erguer a parte de madeira da estrutura, quase 30% mais rápido do 

que o comparado a uma estrutura de aço e concreto.25 Um vídeo em time-lapse da construção deste 

edifício está disponível on-line.26

21 Robertson et al. (2012)
22 Green (2012)
23 Mahlum/Walsh/Couglin Porter Lundeen (2014)
24 Hackenthal (2014)
25 Bracaglia (2014)
26 http://www.youtube.com/watch?v=5ddgkdBVRE0
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DIVERSOS OBJETOS PARA PROMOÇÃO DE
EDIFÍCIOS EM MADEIRA

Não é apenas a indústria de produtos em madeira que tem interesse no maior uso da madeira na 

construção. Devido aos aspectos positivos de carbono no uso da madeira vinda de florestas manejadas 

sustentáveis, muitos agora estão promovendo o aumento do uso da madeira e designs inovadores 

estão em evidência pelo mundo (Figuras 9 e 10). O renomado arquiteto canadense Michael Green vê 

a madeira como uma chave para criar cidades mais sustentáveis, e seus designs estão remodelando 

a maneira que a madeira é vista dentro da comunidade de arquitetura. O arquiteto de Joseph Mayo, 

de Seattle, autor de “Solid Wood: Case Studies on Mass Timber Architecture, Technology, and Design”, 

reconhece a madeira como uma escolha mais sustentável, explicando que não é apenas renovável, mas 

também menos intensiva em carbono para produzir do que outros materiais, como aço, alumínio e 

concreto.27 E, como foi resumido na Tabela 2, vários governos estão promovendo o maior uso da madeira 

por causa de seus reconhecidos benefícios ambientais e potencial de desenvolvimento econômico.

Figura 9 
Cidade de Madeira Helsinki, Finlândia 

Figura 10 
Galeria de Arte de Vancouver, BC, Canadá 

27 Mayo (2015)
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Como foi recentemente explicado pelo secretário americano de Agricultura, Thomas Vilsak, usar 

a madeira pode ajudar comunidades rurais onde muitas fábricas de produtos de madeira estão 

localizadas.28 Ele observou que se os produtos de madeira da próxima geração alcançarem de cinco 

a quinze por cento do mercado não-residencial norte-americano, significaria dezenas de milhares de 

empregos adicionais na América rural. 

CUIDADOS 

Como na difusão de qualquer nova tecnologia ou prática, o crescimento de mercado de produtos de 

madeira e seu uso na criação de edifícios altos está recebendo um considerável escrutínio. O movimento 

de prédios altos em madeira também tem seus detratores. De maneira alguma essas indústrias são 

concorrentes, como concreto e aço, que não querem perder share no mercado de construção. Essas 

indústrias também têm, compreensivelmente, expressado preocupações que as políticas favorecendo 

a madeira criem vantagens injustas no mercado. Essa questão foi abordada na UE e no Japão por meio 

da implementação de medidas de performance ambiental esperadas de todos os novos edifícios. Tais 

medidas, no entanto, tendem a favorecer a madeira devido aos seus atributos ambientais inerentes.

Mais amplamente, preocupações têm sido levantadas em relação a segurança contra incêndios em 

edifícios de madeira e a adequação dessas estruturas em regiões que enfrentam ventos fortes, furacões, 

terremotos ou outros tipos de desastres naturais. Em suma, todos os edifícios de madeira têm que 

responder e obedecer aos requisitos relevantes do código de construção. Para atender esses requisitos, 

pesquisas e testes têm sido conduzidos e estão no caminho para responder uma série de questões sobre 

detalhes da construção e desempenho do edifício. Alguns edifícios de madeira novos são equipados 

com aparelhos de monitoramento para medir a performance em tempo real.

Talvez o aspecto mais questionado sobre os edifícios em madeira seja sobre o comportamento em 

incêndios. As pessoas sabem que madeira queima e aço não, então, intuitivamente, frequentemente se 

assume que edifícios de madeira sejam inerentemente mais perigosos em um incêndio. Mal se sabe que 

aço desprotegido reage imediatamente a alta temperatura em um incêndio, exibindo tanta expansão, 

que pode deformar paredes de suporte, quando ductilidade, que leva a uma completa perda de força e 

ao colapso. Por outro lado, madeira com grande seção transversal e massa forma uma camada de carvão 

quando aquecida que permite a exposição ao fogo por grandes períodos de tempo sem sacrificar a 

integridade estrutural. O resultado é que a madeira de grande seção transversal, como a CLT, manterá 

sua força mais que outros materiais (Figura 11).29 Isso vale até para mesmo sem encapsulamento com 

materiais não-combustíveis, como é exigido quando se usa aço. Se uma proteção extra contra o fogo 

é desejada, a madeira pode ser coberta com Sheetrock, dando muito mais resistência ao fogo. Alguns 

códigos de construção exigem sistemas de sprinkler. 

Áreas que estão sujeitas a pesquisa constante incluem o desempenho de vários painéis adesivos sob 

exposição prolongada ao extremo calor e a influência de grandes áreas de superfícies de madeira 

expostas a situação de incêndio.

28 USDA/Binational SWLC (2015)
29 Dagenais et al. (2012)
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Figura 11 
Vigas cruzadas de suporte do teto depois de um forte incêndio

Grandes vigas de madeira estão seriamente danificadas, mas preservam força suficiente para suportar vigas de 
aço que não funcionam

Fonte: USDA-Forest Service (Departamento de Agricultura dos EUA – Serviço Florestal), Forest Products Laboratory

Os sistemas de CLT são novos e por isso também há questões relativas ao desempenho em terremotos. 

Até hoje, edifícios altos em madeira têm mostrado bom desempenho em uma gama completa de 

testes, incluindo um teste de mesa vibratória30 completo de um edifício de 7 andares, e podem oferecer 

benefícios únicos na abordagem de questões específicas, como resiliência em terremotos. Contudo, 

como apontado em um recente relatório31, um sistema de resistência a força lateral com paredes de 

cisalhamento de painéis sólidos de madeira como a CLT não é definido neste ponto na Sociedade 

Americana de Engenheiros Civis ASCE, em inglês) 7 ou no Código Internacional de Construção, e o 

estabelecimento de coeficientes sísmicos será necessário antes que engenheiros estruturais possam 

rotineiramente projetar edifícios altos em madeira. 

NÃO É SÓ SOBRE MADEIRA

O arquiteto Michael Green recentemente comentou32 que o movimento de edifícios altos de madeira 

não é apenas sobre edifícios de madeira, mas sobre trazer de volta à discussão a madeira como um dos 

muitos materiais disponíveis para a comunidade do design. Ele notou que, como arquiteto, procura 

selecionar o material apropriado para cada aplicação para tirar vantagem dos melhores atributos de 

cada material. Ele também salientou que, em relação à massa, um edifício alto de “madeira” sobre uma 

fundação de concreto provavelmente conterá mais concreto do que madeira. Então o que provavelmente 

será visto no futuro são edifícios de “madeira” com poços de elevadores ou paredes de cisalhamento de 

concreto com vigas de aço quando necessário, para reforçar ou ter amplos vãos, ou outras combinações 

de materiais conforme necessário para otimizar o design. 

30 Tobin (2009)
31 Mahlum/Walsh Construction/Coughlin Porter Lundeen (2014)
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EM SUMA

A madeira povoou a imaginação de designers e engenheiros na construção pelo mundo, apresentando 

novas opções para criar estruturas altas. Possíveis pela inovação que levou a uma família de produtos de 

madeira, incluindo a CLT, os edifícios em madeira de 18 andares ou mais agora estão em desenvolvimento, 

com edifícios-conceito sendo projetados para terem o dobro desta altura. 

Edifícios altos de madeira oferecem uma oportunidade de conectar recursos rurais com comunidades 

urbanas de tal maneira que têm o potencial de ajudar a restauração florestal, criar edifícios verdes e 

visar os objetivos redução de emissão de carbono. A madeira é também renovável, assim aumentando 

sua atratividade como um material de construção do século 21. 

A velocidade em que os edifícios altos de madeira se desenvolverão nos EUA ainda está para ser vista, 

mas há pouca dúvida de que o uso da madeira irá aumentar em estruturas de muitos andares. A madeira 

agora reentrou na discussão sobre edifícios altos como um dos muitos materiais disponíveis para a 

comunidade do design. Daqui para frente, seus atributos asseguram um grande papel em todos os 

tipos de edifícios. 

32 American Wood Council (2015)
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