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INTRODUÇÃO 

As florestas têm um papel fundamental na filtragem e renovação do nosso ar. As árvores absorvem o 

dióxido de carbono (CO2) e água (H2O) e liberam oxigênio (O2). O carbono absorvido é armazenado até 

que as árvores morram e apodreçam ou sejam consumidas em um incêndio, sendo o carbono devolvido 

para a atmosfera. Uma parte do carbono absorvido pelas árvores é armazenado por um longo período 

dentro da floresta. 

Menos conhecido é o fato de que as árvores usam o carbono (CO2) para produzir madeira, e que 

os produtos usinados de madeira continuam a armazenar o carbono durante toda a sua existência. 

Na verdade, metade do peso da madeira é carbono. A capacidade da madeira de armazenar grandes 

quantidades de carbono por longos períodos diferencia a madeira e dá uma vantagem significativa em 

relação a outros materiais de construção, como aço e concreto. 

A madeira não apenas armazena grandes quantidades de carbono, mas sua transformação em produtos 

úteis resulta em significantes diminuições de emissão de gases do efeito estufa e outros gases que a 

produção de outros materiais. Isso porque, árvores geram a madeira usando energia solar e, uma vez 

formada, pouca energia adicional é necessária para manufaturar produtos em madeira. Além disso, uma 

grande quantia da energia usada nas fábricas de produtos de madeira na América do Norte é produzida 

com biomassa – casca de árvore, serragem e pequenos pedaços de madeira –, ou seja, a quantidade de 

energia fóssil usada para produzir produtos em madeira é muito menor que a usada para outros materiais.

O benefício a longo prazo dessa mudança positiva de usar madeira pode ser resumido pelo ganhador 

do Nobel no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, quando concluiu que:

“Uma estratégia de gerenciamento de floresta sustentável objetiva 
manter ou aumentar os estoques de carbono na floresta, ao mesmo 

tempo que produzir um rendimento sustentável anual de fibra de 
madeira ou energia da floresta gerará o maior benefício de mitigação 

sustentado (mudança climática)”.
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FLORESTAS
Ecossistemas naturais, hábitats de vida selvagem, produtos 
renováveis, armazenamento de carbono 

Diferente de minas e fazendas, as florestas americanas são geralmente ecossistemas diversos. O resultado 

disso são muitas facilidades. As florestas fornecem uma grande variedade de hábitats para espécies de vida 

selvagem – de mamíferos e pássaros a répteis e anfíbios – e influenciam os hábitats marinhos e fluviais. 

Elas filtram a água para comunidades e negócios locais. Elas oferecem áreas para recreação, relaxamento e 

aproveitamento da natureza – lugares para passar tempo de qualidade com amigos e famílias. E fornecer 

comida, fibras e produtos de construção que auxiliam na nossa qualidade de vida.

A madeira também é renovável. Enquanto as florestas forem manejadas de maneira sustentável, árvores 

podem crescer, serem colhidas, replantadas e então colhidas de novo, em um ciclo contínuo de colheita, 

renovação e crescimento. Atualmente, as florestas americanas adicionam mais que o dobro da madeira 

por meio de novo crescimento anualmente do que removem ou perdem por mortalidade natural. 

Consequentemente, os volumes de madeira nas florestas do país estão aumentando.  

A quantidade de áreas florestais nos EUA tem permanecido essencialmente constante desde 1900. Essa 

realidade e uma longa história de crescimento líquido positivo (mais crescimento que mortalidade 

e remoções), aliados a melhorias no manejo florestal e apoiados por fortes mercados para produtos 

florestais, fazem com que as florestas americanas armazenem mais carbono do que liberam para a 

atmosfera (isto é, são sumidouros líquidos de carbono). Na verdade, cientistas estimam que as florestas 

americanas têm sido um sumidouro de carbono líquido desde o começo dos anos 1900.    

Os EUA consumem mais madeira que qualquer outra nação no mundo, e as florestas americanas são 

muito importantes para a economia. A madeira das florestas americanas fornece abrigo, mobília, 

embalagem e é uma grande fonte de energia. Como resultado, o setor de produtos de madeira:

•	 É composto por milhares de empresas em 50 estados

•	 Está entre os 10 primeiros fabricantes em 47 estados

•	 A indústria representa 4,5% do PIB americano

•	 Emprega cerca de 900 mil pessoas

•	 Tem uma folha de pagamento de US$ 50 bilhões

•	 Gera virtualmente zero desperdício na produção (menos de 1%)

Florestas dos EUA  Contêm 1 trilhão de pés cúbicos de madeira e adicionam cerca de 26,5 bilhões 
de pés cúbicos de crescimento novo anualmente
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Nos últimos 100 anos, o consumo de produtos de madeira mais que dobrou. Ao mesmo tempo: 

•	 As florestas dos EUA ocupam mais de 765 milhões de acres de terra ou 72% da área “original” de 

florestas1;

•	 Nós definimos que 34% da floresta deve ser preservada do desmatamento;

•	 Mais de 10 milhões de proprietários de terra privados possuem 56% das florestas;

•	 O volume total de madeira nas florestas americanas cresceu mais de 57% desde 1953.

 

1 Neste uso, “original” refere-se à época da colonização europeia. 

Todo ano, colhemos 13 bilhões de pés cúbicos, resultando em um aumento líquido de 13 bilhões de 
pés cúbicos anualmente 

A madeira pode ser um dos materiais de construção mais antigos 
do mundo, mas agora é também um dos mais avançados. Formar 

mercados mais fortes para produtos em madeira inovadores apoia 
a silvicultura sustentável, ajuda a amenizar e/ou reduzir as emissões 
dos gases do efeito estufa e coloca a América rural na linha de frente 

de uma indústria emergente.
Tom Vilsack, secretário da Agricultura dos EUA 
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FLORESTAS E MADEIRA 
Sistemas de armazenamento de carbono 

9500 MJ energia solar 
0,9 t CO 2 

0,5 t água 
Nutrientes: N, P, K, Mg, Ca 

1 m3 de madeira = 9,500 MJ de energia solar armazenada  
0,7 t oxigênio 

0,3 t água

6 CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 O2+ 6 H2O 

O uso sustentável da madeira ajuda a moderar o aumento dos níveis de CO2 na atmosfera terrestre, 

assim mitigando parcialmente o efeito estufa. Atualmente, as florestas americanas armazenam 2,5 

trilhões de toneladas de carbono. Estas florestas capturam cerca de 13 por cento, ou 800 milhões de 

toneladas, das emissões de CO2 total dos EUA, anualmente.

As florestas, e a madeira que elas fornecem, armazenam carbono no longo prazo. As árvores, a madeira 

serrada e os outros produtos de madeira provenientes dela e a madeira usada em construções – tudo 

fornece um sistema de armazenamento de carbono.

As árvores absorvem muito CO2 e armazenam carbono dentro de sua madeira durante um período 

de tempo como carbono biogênico. Metade do peso seco da madeira é carbono. Então, quando uma 

árvore é usada para produzir madeira para uma mesa, escrivaninha ou cômoda, o que é criado não 

é apenas uma peça de mobília útil, mas também um repositório de carbono. Muitos edifícios são 

feitos de madeira e os itens feitos de madeira neles duram por gerações ou mesmo centenas de anos. 

Cada tronco de árvore usado para fornecer madeira para a sociedade cria espaço para novas árvores 

e aumenta o montante total de carbono disponível. O carbono é eventualmente liberado novamente 

para a atmosfera na forma de CO2 quando uma árvore morre e se decompõe ou é consumida em um 

incêndio.   
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ARMAZENAMENTO DE CARBONO EMISSÕES APROXIMADAS DE CO2 
em toneladas, principalmente a partir de fontes de combustível fóssil:

As florestas americanas armazenam certa de 67 
toneladas de carbono/acre.

Dirigir um carro por um ano libera 5,1 toneladas de 
CO2.

Uma única família americana média armazena 
cerca de 9 toneladas de C (34 toneladas de CO2) na 

estrutura do edifício.

Voar de Los Angeles para Nova York libera cerca de 
2 a 3 toneladas de CO2.

A operação de uma casa média por um ano resulta 
em 14,5 toneladas de emissões de CO2. 

Quantidades massivas de carbono são 
armazenadas nos 116 milhões de lares 

nos EUA (casas e edifícios) que são 
predominantemente de madeira. 

2,4 toneladas de CO2 são 
absorvidas para criar 100 pés 
cúbicos de madeira

6 bilhões de toneladas de 
emissões de CO2/ano nos EUA de 
combustíveis fósseis
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FLORESTAS COMO ARMAZÉNS
DE CARBONO 
Crescimento e remoção 

PRODUTOS DE MADEIRA COMO
ARMAZÉNS DE CARBONO  
Crescimento constante graças ao uso a
longo prazo 

0,65 TONELADA DE CARBONO 
0,55 TONELADA DE OXIGÊNIO 
0,1 TONELADA DE HIDROGÊNIO 
quantidades menores de outros elementos 

100 PÉS3 DE MADEIRA CONTÊM 
(absolutamente secos) 

800 MILHÕES DE TONELADAS MÉTRICAS DE CO2 
são sequestrados a cada ano pelos crescimento das 
florestas nos EUA 

ENTRE 10 E 45 MILHÕES DE TONELADAS DE 
CO2 SÃO FIXADOS A CADA ANO 
pelo uso de produtos feitos de madeira 
provenientes do crescimento florestal

A madeira é inerentemente um dos melhores produtos para cons-
trução que existem. De uma perspectiva ambiental, como pode 

haver algo melhor em tantas maneiras? 

Scot Horst, VP Sênior para LEED 
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MADEIRA 
Energia armazenada

Os benefícios únicos da madeira são resultado de como ela é feita – dentro das florestas usando energia 

solar. A energia solar guia o processo de fotossíntese e formação da madeira. A transformação da madeira 

em materiais de construção necessita de relativamente pouca energia adicional. Na verdade, mais de 

metade da energia usada na manufatura de produtos de madeira nos EUA é bioenergia, produzida 

por cascas de árvores, serragens e subprodutos dos processos de fabricação de papel; e, em algumas 

regiões, mais de dois terços da energia usada no processo de manufatura é produzida dessa maneira. 

Comparados a produtos feitos de materiais não-renováveis, produtos florestais contêm relativamente 

pouca energia incorporada. A energia incorporada é a usada durante todo o ciclo de vida de um produto, 

incluindo a produção, o transporte, o uso e o descarte.

A energia necessária para fabricar produtos de madeira é geralmente metade da energia contida neles. 

Considere uma madeira laminada colada (viga), por exemplo. O processo de colheita e secagem da 

matéria-prima e depois da manufatura do glulam consome menos energia do que aquela que já foi 

previamente absorvida no produto. E o mais importante, aparas e outros pedaços gerados na conversão 

de toras em tábuas são usados para fazer outros produtos de madeira – painel de aglomerado, painel 

de fibras de madeira e papel – ou são usados para gerar energia combustível não-fóssil. Os produtos, 

uma vez que chegam ao final do seu ciclo de vida, podem ser reciclados ou usados para gerar energia. 

Mais da metade da energia solar armazenada na madeira é conservada durante o ciclo de vida do 

produto e pode ser utilizada, com pouca perda, para geração de energia térmica ou elétrica, uma vez 

que o ciclo de vida do produto tenha chegado ao fim. 

A energia armazenada em 10000 pés cúbicos de madeira é 

suficiente para iluminar 100 casas médias por mais de 9 anos. 



12
16 Manninen (2014, p. 30)
17 Forest Climate Group (2015)

A construção de madeira consome muito menos energia que a 
construção de aço ou concreto. Por meio da colheita e uso de pro-

duto eficiente, mais CO2 é economizado ao se evitar emissões, ma-
teriais e energia de madeira do que é perdido da floresta colhida.

Yale News 

Quando produtos de madeira são fabricados, o baixo consumo de energia (e muito pouco consumo 

de combustível fóssil) resulta em muito menos emissões de gases do efeito estufa do que quando 

materiais alternativos são produzidos. Para produtos e montagens de paredes de madeira, as emissões 

de carbono (ou as emissões equivalentes de CO2) são normalmente menos que zero. Isso significa que 

mais carbono é armazenado dentro da própria madeira do que é liberada para a atmosfera durante sua 

produção. Esse não é ocaso para substitutos típicos, como aço e concreto.

 

EMISSÕES DE CARBONO DO PRODUTO LÍQUIDO: ESTRUTURA DA PAREDE

(kg CO /pés2 de parede) 2

O PROCESSO EMITE MENOS CARBONO ARMAZENADO 

BioDryStud – OSB – BioDryPly

BioDryStud – 2 – BioDryPly  

Vigas de madeira KD / OSB / vinil 

Vigas de aço 

Bloco de concreto 

Viga KD/ OSB / Compensado de vinil OSB 

Vigas de aço / OSB / Vinil 

Vigas de aço / OSB / Vinil 

-2 0 2 4 6

OSB

Bloco de concreto / estuque 

Vinil

montagens 

componentes

Fonte: Lippke & Edmonds, 2009 
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CONSTRUINDO COM MADEIRA 
Proteção proativa do clima  

Aumentar o uso da madeira em 
edifícios comerciais/industriais, 
de saúde e governamentais 
reduziria significantemente 
o impacto das mudanças 
climáticas da construção civil e 
aumentaria o armazenamento 
de carbono no patrimônio 
imobiliário da nação.

Indivíduos e organização estão prestando atenção 

especial na avaliação não apenas da adequação 

técnica das matérias-primas, mas também em 

suas características ambientais. Os benefícios dos 

edifícios energeticamente eficientes já são bem 

conhecidos, incluindo o consumo de energia 

reduzido e os baixos custos de operação. Contudo, 

a eficiência energética operacional não é tudo. Os 

edifícios do futuro devem também ser construídos 

com materiais que precisam de energia mínima 

(e especialmente energia combustível fóssil) para 

produzir, erguer, remodelar, converter e demolir. 

Desta maneira, as emissões de CO2 podem ser 

reduzidas não apenas quando o edifício estiver em 

uso, mas durante todo o seu ciclo de vida e de seus materiais. Usar madeira na estrutura de um edifício 

traz benefícios significantes de proteção climática, em particular porque pode substituir materiais de 

construção que consomem muita energia (normalmente derivados de combustíveis fósseis) durante 

sua produção.

Nos EUA, é comum construir casas tendo a madeira como material principal. Cerca de 80 por cento das 

unidades de moradia são primariamente construídas em madeira, fornecendo milhões de toneladas 

em benefícios de carbono, incluindo tanto carbono armazenado na própria madeira como as emissões 

evitadas. O atual inventário de estruturas de madeira nos EUA tem uma estimativa de armazenamento 

de 1,5 bilhão de toneladas de carbono, equivalentes a 5,4 toneladas de CO2. 

Aumentar o uso da madeira na construção poderia aumentar o armazenamento de carbono no 

patrimônio imobiliário da nação. Por exemplo, o aumento do uso da madeira tanto quanto possível 

em prédios residenciais, construções não-residenciais baixas e remodelagem poderia resultar em 

um benefício de carbono igual a cerca de 21 milhões de toneladas de CO2 anualmente; isso seria o 

equivalente a tirar 4,4 milhões de automóveis das ruas indefinidamente.  

EFEITOS O IMPACTO DA MADEIRA COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Armazenamento de carbono
Prevenção de emissões de CO2 devido à substituição

Ganho de energia ao fim do ciclo de vida
Valor de isolamento comparado com os principais 

materiais concorrentes

.................................................. 

..................................................

..................................................

..................................................
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A MADEIRA EM EDIFÍCIOS COMERCIAIS  
Oportunidade de proteção do clima

O patrimônio imobiliário americano está envelhecendo. A expectativa de vida média de edifícios não-

residenciais nos EUA é de 24 anos, mas, mesmo assim, 40% dessas construções atualmente têm mais 

de 50 anos. A maioria precisa de melhorias em relação à eficiência energética. A antiga construção civil 

está pressionando negócios e autoridades locais, cujos escritórios, fábricas, escolas e prédios público 

custam uma grande quantia de dinheiro para funcionar. Se os custos forem comparados no longo prazo, 

frequentemente faz mais sentido reformar um edifício do que continuar a operá-lo na condição atual.

Nos próximos 10 anos, é provável que mais de 3 trilhões de dólares serão usados na construção ou 

na renovação de edifícios não-residenciais nos EUA. Como essa construção e renovação acontecerão 

é a questão que importa. Projetos modernos altamente isolados, com elementos de madeira pré-

fabricados, como painéis de paredes e estruturas, que podem rapidamente ser instalados no campo de 

obras, representam uma alternativa e/ou complementos para a construção não-residencial padrão de 

concreto ou aço. Os benefícios incluem baixo consumo de energia e baixas emissões de carbono.   

Sistemas de construção em madeira inovadores são altamente flexíveis, facilmente combináveis 

com outros materiais e são excelentes para extensões e adicionar andares a construções existentes. 

Componentes de madeira pré-fabricados, como painéis de parede e armações, assim como produtos 

projetados, como vigas laminadas e madeira laminada cruzada (CLT) são leves em relação a sua força e 

particularmente bem adequados a edificações que não suportam extensões e cargas pesadas. Edifícios 

existentes podem frequentemente ser mantidos ou até mesmo expandidos com um bom custo-

benefício, com necessidade reduzida de demolição e reconstrução.

ARMAZENAMENTO DE CARBONO 

Aumentar o uso da madeira aumenta a quantidade de carbono 
armazenada no longo prazo, com efeitos positivos diretos sobre 
o clima. 

PESO LEVE 

A madeira é particularmente vantajosa quando se adiciona 
andares em edifícios existentes, já que sua baixa densidade 
elimina geralmente a necessidade de reforçar o suporte da 
estrutura primária.

ISOLAMENTO NATURAL 

Devido a sua baixa condutividade térmica (aproximadamente 
0,13 W/mK), a madeira serve para criar projetos utilizando 
um envelope de construção altamente isolado, com menos 
preocupação sobre problemas de ponte térmica do que com 
outros materiais. Não surpreendentemente, quase todas as 
Casas Passivas no mundo são construídas em madeira.

Cada 10000 pés cúbicos de madeira usados 
em uma estrutura não-residencial armazenam 
quase a quantidade relativa de CO2 de se tirar 
50 carros das ruas nos EUA por um ano.
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RESISTÊNCIA A TERREMOTOS 
Em construções com estrutura de madeira, as paredes e 
o piso transferem as cargas laterais produzidas por forças 
sísmicas, resultando em uma performance superior e 
estruturas mais seguras.

DURABILIDADE 
Medidas de proteção da madeira implementadas pelo 
design e o uso de métodos inovadores, como modificação 
térmica, significam que a madeira pode ser um material 
durável, mesmo com o uso de químicos. A longevidade 
das estruturas de madeira pode ser igual ou exceder a de 
outros materiais.  

PROTEÇÃO CONTRA FOGO 
Quando madeira com grande secção cruzada é exposta ao 
calor ou chamas, as camadas externas viram carvão, formando 
uma camada autoisolante. Como resultado disso, essa madeira 
pode deteriorar mais lentamente, mesmo em um fogo intenso, 
garantindo um fator de segurança significante e previsível. 

BOM CLIMA INTERNO 
Graças à capacidade de ajudar a regular a umidade, a madeira 
contribui para um ambiente confortável. Sua aparência natural e 
aconchegante e a variedade disponível em termos de aparência 
e toque faz com que a presença da madeira em um edifício, 
especialmente em acabamentos interiores, realmente toca os 
sentidos. 

Adicionando andares

Estendendo

Preenchendo 
uma lacuna

Adicionando uma
cobertura
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CICLO DE VIDA DA MADEIRA   
Conservação, eficiência energética, reciclagem 

O uso de produtos de madeira é parte de um ciclo de vida natural contínuo. Produtos de madeira 

sólida podem ser reutilizados indefinidamente e, uma vez que não são mais necessários para seu 

propósito original, pode se tornar a base de outros produtos. No final de seu ciclo de vida, a energia 

solar armazenada neles pode se tornar uma fonte de energia para uso das pessoas. Ao adotar uma 

abordagem de ciclo de vida completa para o potencial de armazenamento de carbono das florestas e 

da madeira, há mais oportunidades de fornecer benefícios de proteção climática. 
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CONSTRUÇÃO DE MADEIRA    
Projetos de proteção do clima 

CONSTRUINDO COM MADEIRA = 

Demandas de energia e emissões de CO2 reduzidas devido ao isolamento 

e baixa condutividade térmica MAIS baixa energia incorporada e 

armazenamento de carbono durante toda a vida do edifício e além.

USO DE MADEIRA = MENOS IMPACTO

 
CONSTRUÇÃO COM MATÉRIAS-PRIMAS NÃO-RENOVÁVEIS = 

Demandas de energia e emissões de CO2 reduzidas graças ao isolamento 

durante a fase de utilização.

Cada vez mais, as pessoas estão optando por métodos de construção amigos do meio ambiente para 

suas casas, escritórios e edifícios públicos. Existem atualmente mais de 30 programas de construção 

de edifícios verdes nos EUA e práticas de construção verdes estão sendo integradas aos códigos de 

construção locais. Dessa forma, planejadores de cidades e autoridades estão em posição de criar 

incentivos para a construção sustentável. As decisões que as autoridades tomam hoje em dia deixarão 

uma marca na cidade e na paisagem urbana por décadas. Se a meta é construir de maneira a minimizar 

impactos ambientais, é importante considerar logo no começo do projeto o impacto do edifício tanto 

na economia quanto no meio ambiente durante todo seu ciclo de vida. Incentivar o uso de madeira 

na construção é uma abordagem que comprovadamente reduz o impacto total. Na fase inicial de 

planejamento de uma edificação, deve-se prestar atenção ao seguinte:

•	 Energia	incorporada

•	 Potencial	de	aquecimento	global

•	 Flexibilidade	 dos	materiais	 para	 atender	 as	 necessidades	 de	 projetos	 inovadores	 sem	 sacrificar	 o	

desempenho ambiental

•	 Impactos	ambientais	durante	o	ciclo	de	vida	do	edifício	e	de	seus	materiais	 (ou	seja,	avaliação	do	

ciclo de vida)

•	 Custos	econômicos	durante	o	ciclo	de	vida	do	edifício	(ou	seja,	avaliação	de	custo	do	ciclo	de	vida)

Devido ao uso generalizado de materiais de construção não-renováveis e que utilizam muita energia 

na construção não-residencial, há potencial para reduzir as emissões de carbono e aumentar o 

armazenamento de carbono com o maior uso de madeira em edificações comerciais/industriais, de 

saúde, governamentais e prédios de apartamentos como uma solução de proteção climática. Os projetos 

a seguir nos dão exemplos de desenvolvimentos que obtiveram sucesso no maior uso da madeira em 

edifícios não-residenciais e incorreram em menos impacto ambiental. 
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Além das óbvias oportunidades para o maior uso da madeira em 
edifícios comerciais/industriais, de saúde e governamentais baixos, o 

desenvolvimento de uma crescente variedade de produtos de madeira 
nas últimas décadas tornou tecnologicamente possível criar estrutu-

ras de madeira altas. As implicações de carbono são enormes.      

USOU 2,3 MILHÕES DE BOARD FEET1  DE MADEIRA

A MADEIRA ARMAZENA 4.495 TONELADAS DE CO2 

EVITOU 9.554 TONELADAS DE EMISSÕES DE CO2 

BENEFÍCIO DE CARBONO TOTAL DE 14.049 
TONELADAS DE CO2

EQUIVALENTE A TIRAR 2.683 CARROS DAS RUAS
POR 1 ANO

Stella, Marina del Rey, CA 

Finalizado em 2013, o projeto de apartamentos Stella é um complexo de preenchimento urbano feito 

pela DesignARC, Ariel Fox Design e Arroyo Interior Design. O edifício inclui 244 unidades e amenidades 

no estilo resort, como centro fitness, piscina de água salgada aquecida, lounges, business center e salas 

de conferência, cinema privado e estúdio de ioga. O projeto elegante e contemporâneo consiste em 

duas estruturas em formato de L com estrutura de madeira, orientadas para um máximo acesso de luz 

e paisagens. O complexo inclui duas torres de apartamentos, uma com 5 e outra com 4 andares, sobre 

um único pódio de concreto, totalizando 60430 metros quadrados. 

Uma grande variedade de produtos de madeira foi usada na construção do projeto, incluindo as 

madeiras de dimensão Douglas-fir, assim como produtos de madeira como madeira vertente paralela 

(PSL), madeira folheada laminada (LVL), vigas de madeira laminada colada (glulam), vigas I, madeira 

compensada e madeira com tiras orientadas (OSB). O edifício também foi painelizado fora do local para 

acelerar o processo de construção. Os desenvolvedores estimam que a painelização economizou entre 

um e dois meses de trabalho da construção. A GLJ Partners, o desenvolvedor e o empreiteiro também 

observaram que, “como desenvolvedores, estamos tentando maximizar a altura e o número de unidades 

que temos no lugar. A madeira permite que façamos isso rapidamente e dentro do custo”. 

Fonte: Estudo de caso WoodWorks, disponível em <http://www.woodworks.org/wp-content/uploads/Stella-CaseStudy-WEB.pdf>

* Os dados nestes gráficos se referem ao Equivalente em CO2.
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University of Washington West Campus Student Housing, Seattle 

O projeto da University of Washington West Student Housing (moradia de estudantes da Universidade de 

Washington), concluído em 2012, é um complexo urbano de uso misto com cinco edifícios, distribuídos 

em 668 mil pés quadrados, combinando 1.650 dormitórios com apartamentos, restaurante, mercearia, 

café e outros espaços comerciais. A universidade desafiou o time de projeto da Mahlum Architects a criar 

uma comunidade que pudesse ser construída dentro de um orçamento apertado, mas, mesmo assim, 

fornecendo uma identidade icônica, eficiência energética excepcional e sustentabilidade integrada. A 

decisão do time de usar madeira como material estrutural principal atingiu esses objetivos e muito 

mais. A estrutura de madeira também deu a eles flexibilidade em design, aumentou a velocidade 

da construção, reduziu as emissões totais de carbono e usou materiais locais e uma mão de obra 

qualificada. A atenção especial aos detalhes criou um envelope eficiente termicamente, à prova de água 

e ar, fornecendo durabilidade e eficiência energética a longo prazo para a universidade. 

Apesar de o Código Internacional de Construção permitir construção do Tipo-III com estrutura de 

madeira de cinco andares, o código de construção de Seattle é único em permitir cinco andares de 

madeira com uma estrutura Tipo VA quando o edifício tem um sistema de sprinkler em compatível 

com o NFPA. Com isso em mente, a Mahlum Architects trabalhou com engenheiros na Coughlin Porter 

Lundeen para tirar o melhor do ambiente urbano do câmpus, projetando cada um dos cinco edifícios 

deste projeto premiado com cinco andares de construção estruturada em madeira sobre um pódio de 

concreto de dois andares.

Os cinco edifícios são testemunho do fato de que a construção em madeira não apenas economiza tempo 

e dinheiro, mas também cria estruturas urbanas elegantes e duráveis que contribuem positivamente 

para a vitalidade da cidade e do câmpus. Existem vários projetos de moradias para estudantes adicionais 

em desenvolvimento na Universidade de Washington e todos serão construídos em madeira. 

USOU 208.320 PÉS CÚBICOS DE MADEIRA

ARMAZENA 4.466 TONELADAS DE CO2 

EVITOU 9.492  TONELADAS DE EMISSÕES DE CO2 

BENEFÍCIO DE CARBONO TOTAL DE 13.958  
TONELADAS DE CO2

EQUIVALENTE A TIRAR 2.736 CARROS DAS RUAS
POR 1 ANO

Cortesia de: Andrew McIntyre, LEED® AP, BD+C 
W.G. CLARK CONSTRUCTION 
A imagem é similar ao edifício construído no câmpus da
Universidade de Washington 

* Os dados nestes gráficos se referem ao Equivalente em CO2.

Fonte: Estudo de caso WoodWorks, disponível em <http://www.woodworks.org/wp-content/uploads/Stella-CaseStudy-WEB.pdf>
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Arena Stage, Washington, DC  

Concluído em 2010, a Arena Stage no Mead Center for American Theatre é um complexo de três teatros, 

constituído de uma intrincada fachada de vidro com madeira apoiando um teto de aço. O projeto 

foi erguido para preservar dois teatros históricos, o Fichandler Stage e o Kreeger Theatre, que foram 

praticamente intocados na reforma. O complexo de teatros inclui um restaurante, salas de ensaio, salas 

de aula e escritórios. Um lobby central grande conecta os três teatros. 

Com design da Bing Thom Architects, de Vancouver, e construído em Washington D.C., o projeto foi 

a primeira estrutura moderna deste tamanho na capital americana a usar componentes de madeira. 

Também foi o primeiro invólucro híbrido de madeira e vidro nos EUA a envelopar as estruturas existentes. 

O empreendimento de 200.000 pés quadrados usa paredes de vidro isolantes por ser próximo ao 

Reagan National Airport. Uma série de barras de PSL largas e colunas apoiam a fachada de vidro e 

um telhado escorado de 500 pés de comprimento. Pesando 10.000 libras cada, as colunas de madeira 

foram modeladas em secções cruzadas elípticas para maximizar a força e a beleza estrutural. A madeira 

também foi usada para absorver e dispersar o som no novo cradle e no lobby. Michael Heeney, diretor 

executivo da Bing Thom Architects, comentou: “Não tínhamos dinheiro para os acabamentos, então a 

estrutura teria que ser linda, e a madeira cumpriu esse papel”.

8800 PÉS CÚBICOS DE MADEIRA

ARMAZENA 215  TONELADAS DE CO2 

EVITOU 460  TONELADAS DE EMISSÕES DE CO2 

BENEFÍCIO DE CARBONO TOTAL DE 675   TONELADAS DE CO2

EQUIVALENTE A TIRAR 129 CARROS DAS RUAS POR 1 ANO

Cortesia de: Bing Thom Architects, foto de Nic Lehoux 

* Os dados nestes gráficos se referem ao Equivalente em CO2.

Fonte: Estudo de caso WoodWorks, disponível em <http://www.woodworks.org/wp-content/uploads/Stella-CaseStudy-WEB.pdf>
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CONSTRUÇÃO DE MADEIRA    
Projetos de proteção do clima 

Construir com madeira é uma forma ativa de proteção climática. A madeira é o único material de 

construção que é renovável, que pode ser produzida usando quantidades mínimas de energia fóssil, 

que armazena quantidades massivas de carbono por longos períodos e que pode ser reusada várias 

vezes antes da energia solar armazenada nela seja recuperada para produção de energia. 

Dado o uso generalizado de materiais de construção não-renováveis e intensivos energicamente 

em construções não-residenciais, há potencial para reduzir as emissões de carbono e aumentar 

o armazenamento de carbono por meio da maior utilização da madeira em edifícios comerciais/

industriais, de saúde, governamentais e prédios como uma solução de proteção climática. Um primeiro 

passo em direção à solução de proteção do clima é encorajar o uso de madeira em edifícios federais e 

outros prédios públicos. Edifícios públicos representam uma das oportunidades não-residenciais de 

benefício de carbono mais imediatas. As agências federais têm uma meta de reduzir as emissões em 17 

por cento até 2020 e usar maiores quantidades de madeira em edifícios federais poderia contribuir para 

atingir esta meta. 

FLORESTA 

MADEIRA COMO MATÉRIA-PRIMA 

MADEIRA COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA 

MODERNIZAÇÃO 

REMODELAÇÃO

ADENSAMENTO URBANA 

DEMOLIÇÃO 

RECICLAGEM

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA 
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EFEITO DE ENERGIA          EFEITO DE CARBONO               EFEITO DE VALOR AGREGADO

Armazena energia solar

Frequentemente disponível 
localmente; distâncias curtas 
para transporte

Baixa energia incorporada

Baixa condutividade termal 
e ponte térmica

Leve e fácil de transportar

Baixa reciclagem de energia 
ou neutralidade de emissões

Remove carbono da atmosfera

C é transformado em
matéria-prima

Armazena C; substitui outros 
materiais de construção que 
têm maior impacto ambiental 

Armazena C; reduz o isolamento 
necessário e emissões associadas 
de gases do efeito estufa 

Aumenta o armazenamento de C

Fixação de C estendida devido à 
reciclagem

Fornece a matéria-prima madeira; 
agrega valor a florestas e reduz o
potencial para conversão

Fortalece as economias rurais 

Fortalece a economia florestal;
apoia a meta de independência 
energética 

Edifícios podem ser mais 
economicamente viáveis e fornecer 
um ambiente saudável para se viver

Aumento do uso de pré-fabricados; 
know-how de produto inovador e 
inteligente; economiza recursos e 
retém valor

Soluções inovadoras para uma 
economia cíclica que olha para o 
futuro
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