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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre a viabilidade da técnica 
construtiva wood frame em relação à alvenaria convencional, uma vez que o wood 
frame é pouco conhecido e utilizado no Brasil. Desde muito tempo a madeira é usada 
como um material construtivo. Neste sistema de construção ela é o principal 
componente para execução. Aos poucos vem se tornando mais utilizada por todo o 
mundo e principalmente no Brasil, suas técnicas correspondem ao uso correto da 
madeira. Durante o decorrer do trabalho serão apresentados os materiais utilizados e 
custos de cada sistema, tendo como finalidade observar o qual é mais viável referente 
sua utilização fazendo uma análise comparativa dos custos entre os dois sistemas. 
Este estudo buscou conhecimento compreendendo a etapa de construção de cada 
método, contribuindo para o aumento do uso da madeira, sendo que este país é um 
grande produtor. Para isso foi elaborado um projeto de médio padrão, realizando o 
quantitativo de insumos e materiais e assim obtendo os orçamentos de cada método. 
O resultado da análise apontou que o sistema em wood frame tem uma vantagem na 
questão econômica sendo que para melhores resultados poderá ser feito um 
comparativo mais abrangente verificando outros fatores dessa técnica. 

 

 

Palavras-chave: Técnicas construtivas. Wood frame. Madeira na construção civil. 

Evolução histórica.  



ABSTRACT 

 
This work aims to present a study on the feasibility of the wood frame construction 
technique in relation to conventional masonry, since the wood frame is little known and 
used in Brazil. Wood has long been used as a building material. In this construction 
system it is the main component for execution. Gradually it is becoming more used all 
over the world and mainly in Brazil, its techniques correspond to the correct use of 
wood. During the course of the work will be presented the materials used and costs of 
each system, with the purpose of observing which is more feasible referring to its use 
making a comparative analysis of costs between the two systems. This study sought 
knowledge comprising the stage of construction of each method, contributing to the 
increase of the use of wood, being that this country is a great producer. For this, a 
medium-standard project was elaborated, making the quantitative of inputs and 
materials and thus obtaining the budgets of each method. The result of the analysis 
pointed out that the system in wood frame has an advantage in the economic issue 
and for better results a more comprehensive comparison can be made by checking 
other factors of this technique. 
 

Keywords: Constructive techniques. Wood frame. Wood in civil construction. Historic 

evolution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente ouve-se falar muito em novas tecnologias, com isso a construção 

civil também vem crescendo rapidamente. Recentes notícias são passadas sobre 

construir de forma sustentável, buscando um equilíbrio e mantendo as necessidades 

da sociedade. Apesar de ser um desafio buscar novas técnicas de trabalho, é preciso 

entender o que vem sendo desenvolvido e garantir a qualidade e segurança do 

produto final. 

O uso de construções feitas de madeira está cada vez mais empregado no 

Brasil, tendo em vista tornar o material um concorrente entre os outros já utilizados 

como o aço e o concreto (CALIL JUNIOR; BRITO, 2010). 

Costa (2013) afirma que a utilização da madeira na construção civil diminuiu à 

medida que foi sendo substituída pelo concreto e pelo aço, materiais que supriam as 

necessidades impostas pela demanda de mercado, pois permitiam construir 

estruturas cada vez mais altas para os arranha-céus das grandes metrópoles e 

venciam vãos cada vez maiores para construir as novas indústrias. Esses materiais 

permitiram a criação de estruturas mais arrojadas e mais modernas, fruto da constante 

evolução nos cálculos e no conhecimento das propriedades dos materiais. Em 

contrapartida o uso da madeira foi sendo abandonado, sendo limitado a construções 

residenciais ou tornando-se sinônimo de estruturas precárias, pouco confiáveis e com 

baixa qualidade. 

“As madeiras incorporam todo um conjunto de características técnicas, 

econômicas e estéticas que dificilmente se encontram em outro material” (BAUER, 

2008, p.437). 

 Um dos sistemas construtivos com técnicas aprimoradas é o wood frame, 

sendo este um meio de construção que utiliza a madeira como elemento principal. 

Sua estrutura é formada por vigas de madeira, as quais são retiradas de 

reflorestamento passando por um processo de tratamento contra organismos 

deterioradores. Assim formando paredes, pisos, telhados que associados com os 

revestimentos, além de impermeabilizar a estrutura dá a ela um conforto térmico e 

acústico (CAMPOS, 2015). 

 Segundo Pedroso et al. (2014), o wood frame surgiu como uma alternativa 

rápida, prática e de baixo custo. No Brasil, houve muitas tentativas de popularização 
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da madeira como sistema construtivo em meados do século XX, mas, em vista de 

outras técnicas, a mesma diminuiu seu uso. Somente em 2001, com a participação do 

construtor americano Alfred Lee Edgar, foi que ela reapareceu (CALIL JUNIOR; 

MOLINA, 2010). 

 Embora ainda não seja muito utilizado no Brasil, esse método é bastante 

aplicado em países da América do Norte, Europa e Ásia. Uma das vantagens dessa 

técnica é a agilidade na execução e um alto padrão para acabamento, o seu 

isolamento diminui significativamente os consumos de sistemas de aquecimento e 

refrigeração, sendo comparado com alvenaria se torna também mais econômico. 

  Tendo em vista diversos países de primeiro mundo, é possível encontrar casas 

construídas em madeira com um acabamento perfeito e com um ótimo conforto 

térmico e ainda assim é econômica. Segundo a Tecverde (2018), é o sistema que gera 

menor número de resíduos sólidos. 

 O sistema construtivo convencional, formado por alvenaria, bem como por 

pilares, vigas e lajes feitas em concreto armado, é o mais utilizado em construções de 

casas, prédios e edificações no Brasil. Entre os pilares, como forma de vedação, são 

colocados tijolos cerâmicos, sem função estrutural, pois as cargas são distribuídas 

entre as lajes, vigas, pilares e fundação. Essas peças servem de apoio para suportar 

os pesos de toda a estrutura, além disso garantem a segurança pela ação do vento, 

resistem a impactos e cargas (CUNHA, 2014). 

 Observando esses dois sistemas de construção, surgem as seguintes dúvidas: 

será que o método de construção wood frame é mais viável economicamente? Este 

método terá o mesmo padrão de uma construção em alvenaria? 

 O objetivo geral deste trabalho será desenvolver uma comparação de custos 

entre uma obra feita com sistema wood frame e o sistema alvenaria convencional, 

baseado em um projeto de uma casa de 2 pavimentos com uma área total de 267 m². 

 Tendo como objetivos específicos: 

 

a) Elaborar projeto arquitetônico da residência e projeto estrutural; 

b) Realizar levantamento quantitativo de materiais; 

c) Realizar orçamento com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil (SINAPI); 
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d) Apresentar as principais características entre a construção alvenaria 

convencional e wood frame; 

e) Fazer uma análise comparativa entre os dois métodos construtivos. 

 

 A metodologia aplicada neste trabalho é a pesquisa bibliográfica, analisada 

através de livros, artigos, meios eletrônicos e web sites. Após a pesquisa, foi feito 

levantamento de materiais e mão de obra, onde foi realizado em planilhas do Excel, 

da empresa Microsoft, confrontando as duas opções, tornando possível obter uma 

análise crítica de qual forma de construção é mais viável economicamente. Para 

dimensionamento da parte estrutural da madeira, utilizado a norma NBR 7190/97 e 

para o projeto arquitetônico o Autocad, desenvolvido pela Autodesk. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 Este item irá conter o referencial teórico buscado, a metodologia e materiais 

aplicados e suas características fornecendo conteúdos que possam auxiliar na análise 

de qual método é mais viável para se construir: wood frame ou Alvenaria convencional. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico apresentará informações de livros, sites, blogs, revistas 

entre outros, tendo como objetivo buscar conhecimentos necessários para atingir de 

maneira correta a realização deste projeto. 

 

2.1.1 Construção Civil 

 

 É o nome que se dá para a construção de obras como, casas edifícios, pontes, 

barragens entre outros, onde são realizadas atividades de planejamento, projeto, 

execução, manutenção e restauração desses projetos desde a fundação ao 

acabamento, respeitando técnicas construtivas e normas específicas. 

 Construção civil é um dos mais importantes ramos industriais do país. Tem 

como função colaborar no desenvolvimento dando segurança e conforto para a 

sociedade, protegendo o meio ambiente na hora da execução das edificações, sendo 

assim um elemento representativo na economia brasileira. 

 Segundo MEC (2000), é o ramo que engloba todas as atividades de produção 

de obras, referente a planejamento, projeto, execução, manutenção e restauração de 

uma construção mesmo após sua finalização. 

 Desde muito tempo ela é usada no mundo percorrendo um longo período de 

mudanças e melhorias. Pode-se dizer que entre 4000 e 2000 a.c foi que surgiu no 

Antigo Egito ou Mesopotâmia quando os humanos passaram a ter a necessidade de 

uma moradia. Foi a partir desse período que as pirâmides foram construídas entre 

2800 - 2400 a.c, é considerada a primeira estrutura de construção (BRITOS 

ENGENHARIA, 2018). 

 Várias nações antigas tiveram participação nas novas técnicas de construção 

como por exemplo os gregos que começaram a usar colunas de sustentação, os 
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romanos aperfeiçoaram a utilização das colunas e realizaram o uso do concreto. No 

Brasil começou a ser usada no período colonial, mas somente na década de 40 foi 

que a construção civil cresceu e assim sucessivamente com construções de pequeno, 

médio e grande porte sendo que a mesma passa a interferir no desenvolvimento 

econômico e cria novos empregos. Sendo uma atividade que por estar relacionada 

com muitas oportunidades de empregos, faz a economia se ter uma mudança e 

favorece a renda da população (BRITOS ENGENHARIA, 2018). 

 

2.1.2 Sistemas Construtivos e Estruturais  

 

 Segundo Scheunemann (2017), sistema construtivo é um conjunto de 

elementos devidamente organizados, como regras, materiais, parâmetros ou atributos 

utilizados na engenharia do mobiliário.  

 Quando se vai fazer uma obra, é necessário compreender em qual sistema de 

construção a mesma será montada, quais materiais serão empregados, quais 

equipamentos irão ser usados e as técnicas executivas empregadas. Essa escolha se 

faz levando em consideração alguns princípios como por exemplo (BAUER, 2010): 

 

a) Segurança: Existência de normas técnicas para cada tipo de construção e 

material, propriedades mecânicas e propriedades químicas que condizem a 

sua durabilidade; 

b) Economia: Onde se encontra o material, o valor a ser pago o custo de toda sua 

aplicação e o custo logístico que envolve transporte e armazenagem, validade 

e outros; 

c) Estética: Neste fator se analisa a forma e textura dos materiais. 

 

Assim cada método possui suas vantagens e desvantagens e também suas 

limitações no decorrer do seu desenvolvimento. Alguns exemplos existentes no Brasil 

podem ser visualizados a seguir. 
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2.1.2.1 Alvenaria convencional   

 

O método construtivo com alvenaria convencional, representado na figura 1, é o 

mais utilizado, e sua construção é feita principalmente de tijolos cerâmicos. Para que 

sejam colados um sobre o outro usa-se argamassa de ligação (MARINOSKI, 2011). 

 Alvenaria é união de peças coladas, por uma argamassa colante (TAUIL; 

NESSE, 2010). 

 É um conjunto de materiais que tem como objetivo impedir vazamentos, resistir 

a cargas, garantir segurança, resistir ao fogo, resistir a impactos etc. As paredes são 

constituídas de elementos que compõem a estrutura. 

 O peso é suportado pelos pilares e vigas, assim neste sistema as paredes não 

têm função estrutural. O concreto armado é utilizado para a formação de esqueleto da 

construção, que são formados pelo uso de pilares, lajes e vigas (MATCON, 2018). 

 A paredes podem ser feitas de blocos de concreto, cerâmicos, painéis pré-

moldados e outros. É o método mais utilizado no Brasil, pela facilidade em encontrar 

mão de obra, que não precisa ser tão especializada, além de ser um dos mais antigos 

métodos, consequentemente mais conhecido. 

  Para que a estrutura seja suportada, são feitos para fundação sapatas 

projetadas e baldrames. 

 

Figura 1- Casa em alvenaria 

 

Fonte: Habitissimo (2018) 
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2.1.2.2 Bloco de concreto   

 

Chamado também de alvenaria estrutural como é visto na figura 2, este sistema 

utiliza na sua construção blocos feitos de concreto, sendo que possui vantagens na 

hora de se construir pois esse método reduz o custo total da obra, reduz mão de obra 

e evita o desperdício de materiais (CORREA; CANTERLE, 2013). 

 

Figura 2 - Casa em Blocos de Concreto 

 

Fonte: Casa abril (2007) 
 

2.1.2.3 Concreto moldado “in loco” 

 

Feito de parede maciça de concreto esses são fabricados diretamente na obra 

em formas modeladoras (Figura 3), tendo fácil acesso para montagem de elementos 

elétricos e hidráulicos antes de seu término (SILVA, 2010). 

 

Figura 3 - Casa em concreto moldado in loco 

 

Fonte: Engenharia compartilhada (2016) 
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2.1.2.4 Casas pré-fabricadas  

 

São casas de madeira (Figura 4) ou de concreto, fabricadas peça a peça em 

seguida são transportadas até o local onde será instalada. Esse tipo de construção 

possui modelos padronizados ou pode ser desenvolvido conforme necessidade do 

comprador sendo rápida sua construção e eficiente (RODRIGUES, 2017). 

 
Figura 4 - Casa pré-fabricada em madeira 

 

Fonte: Brasil Blog (2017) 
 

2.1.2.5 Container  

 

Muito utilizado nos dias de hoje, são feitos de aço e reutilizados para montagem 

de pequenas casas (Figura 5). Precisa-se de técnicas boas para assegurar o bem-

estar de quem o reside e é preciso fazer alguns ajustes referente sua instalação, além 

de seu baixo custo a casa container tem uma vida útil longa (JATOBA, 2014). 

 

Figura 5 - Casa Container 

 

Fonte: Minha casa container (2016) 
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2.1.2.6 Stell frame  

 

Uma construção seca (Figura 6), composta por estrutura de aço e completada 

por painéis que formam as paredes. O tempo de fabricação é muito curto em relação 

aos outros métodos. Aqui permite-se qualquer tipo de acabamento para melhor 

satisfazer o cliente (PEDROSO et al., 2014). 

 

Figura 6 - Casa Stell frame 

 

Fonte: MDC (2011) 
 

2.1.3 Sistema Construtivo Wood Frame  

 

A madeira é um material com propriedades físicas e fácil de manusear. Sendo 

assim, demonstrou-se uma dinâmica na sua aplicação. Há registros de construções   

de madeira em todo os lugares do mundo (TORRES, 2010). 

O wood frame é um sistema feito de painéis de pisos, paredes e telhados, onde 

se utiliza a madeira reflorestada como material principal. Após a aplicação da madeira, 

é revestida com outros materiais que têm como objetivo a proteção contra intempéries, 

além de conceder um conforto a mais. A execução é rápida e os gastos são facilmente 

controlados (CALIL JUNIOR; MOLINA, 2010). 

  A construção é produzida por perfis leves feitos de madeira maciça e pinus, o 

fechamento do perfil é feito com chapas OSB (Oriented Stand Board), que são painéis 

de tiras de madeira contendo diversas camadas como na figura 7. Os sistemas 
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hidráulicos e elétricos são feitos de forma semelhante à do sistema de construção 

alvenaria convencional (SILVA, 2010). 

 É um método construtivo industrializado, sua estrutura é feita em perfis de 

madeira reflorestadas. Essas madeiras configuram-se em placas para paredes e 

telhados que envolvidos com outros materiais protegem contra o fogo e intempéries 

dando mais conforto tanto térmico quanto acústico (RODRIGUES, 2016). 

  

Figura 7 - Camada painéis de parede 

 

Fonte: Tecverde (2018) 
 

 Segundo Cardoso (2015), esse sistema nasceu nos Estados Unidos e Canadá 

há mais de 100 anos, devido seu conforto termoacústico. Feito com painéis de 

madeira seu revestimento é constituído de gesso acartonado. 

 De acordo com Torres (2010) a madeira aparenta ser um material frágil e de 

baixa densidade, trazendo uma visão de que o wood frame é um sistema construtivo 

que possui uma durabilidade menor que outros. Porém é preciso se ter uma boa 

manutenção para que essa durabilidade seja ainda maior. 

 Tecverde (2018) explica que esse método de construção apresenta cerca de 

90% de casas feitas no Canadá, 75% das casas nos Estados Unidos e ainda 35% das 

casas alemãs. 

 Pinus é uma espécie de madeira reflorestada que recebem tratamento 

específico para então serem aplicadas nas construções. 

 Essa forma de construção reduz de maneira significativa os desperdícios de 

materiais, a obra é seca e o manuseio dos elementos estruturais é leve (CALIL 

JUNIOR; MOLINA, 2010). 
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 Ainda citando Calil Junior e Molina (2010), estes afirmam que esse sistema, por 

ser leve se torna um método ideal na construção de casas de até 5 pavimentos. Tem 

rapidez na montagem e orçamento controlado por ser industrial. 

 Esse método é dividido em dois grupos destaca Torres (2010), são eles: 

 

a) Ballon Frame: Estrutura de balão, feita por George Washington Snow mais ou 

menos em 1830. Suas características eram a forma de construção contínua 

que começavam na fundação, iam para o piso do segundo pavimento e se 

encerrava na estrutura do telhado; 

b) Platform Frame: chamada estrutura em plataforma, esse sistema teve como 

finalidade a correção do primeiro, melhorando nos aspectos técnicos e as 

formas dos materiais utilizados. Assim teve diminuição no término da obra e 

custos, e ainda melhorando a estabilidade da estrutura. 

 

 No Brasil é pouco utilizado por se tratar de uma técnica mais avançada para 

realização, mesmo sendo um grande produtor de madeira se tem um prejulgamento 

quando associado à sua utilização. No entanto se utiliza algumas normas voltadas a 

construção em madeira de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT (NBR 7190,1997) que faz a regularização das construções em madeira. Se 

faz o uso também da NBR 15758 (ABNT, 2009) e NBR 14715 (ABNT, 2010), ambas 

regulamentam forma de utilização do Drywall. 

Contudo, ainda não se tem uma norma específica para construções em wood 

frame no Brasil, por este motivo é usada a norma canadense como referência. 

Conforme as figuras 8 e 9 pode-se verificar como é constituída construção em wood 

frame. 
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Figura 8 - Formato residência em wood frame 

 

Fonte: Gasômetro (2017) 
 

Figura 9 - Casa em wood frame 

 

Fonte: Affordable green housing (2018) 
 

2.1.3.1 Histórico 

 

  Há muito tempo se usa a madeira como material de construção, quando se é 

conservado e utilizado de forma correta se torna mais durável. 

 Segundo Morikawa (2016) cita que o uso da madeira vem da pré-história e tudo 

completamente evoluiu desde as técnicas até os materiais. 

 De acordo com Lim (2011) sendo considerada a mais antiga construção em 

madeira, o templo Horyuji tem mais de 1.300 anos, e está localizado na cidade de 
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Ikaruga no Japão (Figura 10). Foi feito no século VIII superando outros edifícios 

modernos em relação a resistência e durabilidade. 

 

Figura 10 - Templo Horyuji 

 
Fonte: Made in Japan (2015) 

 

 As obras em madeira surgiram antigamente, na Idade Média. Algumas igrejas 

feitas no século XIII na Escandinávia ainda são utilizadas nos dias de hoje. A partir de 

então a madeira se desenvolveu cada vez mais em vários países europeus e hoje é 

chamado sistema construtivo wood frame.  

 No Brasil, especificamente na região Sul durante a colonização a madeira foi 

utilizada para construção de edificações. As construções eram simples, feitas apenas 

de madeiras unidas umas às outras (COINASKI; SIQUEIRA, 2016). 

 No século XX a madeira passou a ser menos utilizada, com o surgimento do 

concreto e aço para construções. Entre 1904 a 1910, usou-se mais o concreto que a 

madeira não foi mais tanto usada (BASTOS, 2006). 

 Atualmente as construções de madeiras são pequenas casas, mas pesquisas 

e estudos são realizados para que sejam feitos prédios em madeiras. 
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2.1.3.2 Etapas construtivas  

 

 Tem como objetivo apresentar as etapas de construção, Calil Junior e Molina 

(2010) destacam:  

 

a) Serviços preliminares  

Os serviços preliminares são os mesmos tanto para um sistema quanto para 

outro. 

 Segundo Yazigi (2000) fazem parte dos serviços iniciais o levantamento 

topográfico do terreno, estudo geotécnico, possíveis demolições e limpeza do terreno, 

podendo citar também movimentação de terra. 

 

b) Fundação 

 Sua escolha deve seguir o tipo de solo presente e as cargas do projeto. A 

estrutura será feita em madeira dividindo as cargas nas paredes, por a estrutura ser 

leve é indicado a fundação radier ou sapata corrida. 

 Segundo Salgado (2014), o radier é uma laje sobre o solo aplicada em terrenos 

de baixa resistência, sendo feita com duas camadas de armaduras nas duas direções. 

 

c) Pisos 

Na parte superior é usado deck que são formados de chapas de OSB, e no 

pavimento térreo aplicam-se pisos tradicionais de alvenaria. Os pisos podem ser de 

diversas formas, laminado de madeira por exemplo.  

 

d) Paredes 

As paredes são portantes, suportando o primeiro piso. Após instalação do 

segundo piso é colocado painéis para travar toda a estrutura. Depois são feitas as 

paredes superiores e instalado OSB para efetuar o travamento. 

 

e) Sistema elétrico e hidráulico 

Esses podem ser feitos igual a alvenaria convencional, porém nesse método 

os materiais utilizados podem ser embutidos podendo ser reparado quando for 

necessário. 
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Segundo Torres (2010), as instalações são ocultas pois são encaixadas nas 

paredes de madeira. 

 

f) Revestimentos 

Tem como objetivo a proteção contra intempéries, como por exemplo na parte 

externa usa-se placa cimentícia. Já na parte inferior podem ser revestidas com 

madeira e Policloreto de Polivinila (PVC). 

 

g) Telhado 

 Para a estrutura do telhado são aplicadas treliças pré-fabricadas sendo que o 

espaçamento depende da telha a ser usada. Podendo ser aplicados vários sistemas 

construtivos industriais, as possibilidades de telhas variam, como fibrocimento, 

metálicas, etc.  

 De acordo com Velloso (2010), a treliça pré-fabricada vence vãos maiores, por 

este motivo é mais aplicada no sistema wood frame. 

 

h) Transporte e montagem 

Em alguns lugares a produção das casas nesse sistema é na indústria. Sendo 

transportado os painéis para montagem no local da obra para sua construção e 

finalização como na figura 11. 

 

Figura 11 - Casa wood frame 

 

Fonte: Pinterest (2018) 
 



28 
 

 

Segundo Souza e Rodrigues (2008, p.19), os elementos estruturais são os 

responsáveis por receber e transmitir as solicitações na estrutura, sofrendo como 

consequência deformações. 

Os elementos estruturais têm como finalidade, atender as suas funções de 

forma correta para que não ocorra deformações durante a vida útil da estrutura. São 

levados em consideração e exigido que se trabalhe com as normas técnicas e 

específicas para cada tipo de estrutura. As fundamentais etapas desse projeto são o 

esquema estrutural, definição de cargas e forças, deformações e detalhamento. 

A construção de um edifício ou casa comum é formada por vários elementos, 

mas a estrutura é essencial para sua durabilidade e permanência de qualidade e 

segurança (BRITO, 2010). 

Tem por finalidade transportar as cargas da edificação para o solo sem que 

aconteça ruptura do terreno de fundação chamados de alicerces. 

Os sistemas estruturais são todos constituídos de componentes, entre esses 

os principais deles segundo LEM (2018) referente a geometria e o tipo de esforço são: 

 

a) Piso  

Elementos planos e horizontais, com 2 dimensões maiores que a terceira 

chamada de espessura. Tem como objetivo receber as cargas vindas do uso geral da 

construção e o que nela está apoiado, e transmitir aos apoios (PINHEIRO; MUZARDO; 

SANTOS, 2003). 

 

b) Vigas 

“Elementos lineares em que a flexão é preponderante” segundo NBR (6118, 

ABNT, 2014). As vigas servem de apoio para lajes e paredes, transportando as cargas 

recebidas para os pilares. 

 

c) Pilar 

Componente estrutural, pode ser feito de concreto ou madeira, ferro ou 

concreto armado. Servem para resistir a esforços e conduzi-los para a fundação 

(SCADELAI; PINHEIRO, 2005). 
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d) Fundação 

 É feita a estrutura da fundação para receber todos os esforços resultantes da 

estrutura da edificação. Sendo necessário a verificação de propriedades do solo, em 

qual nível se encontra o lençol freático, se necessário é preciso fazer rebaixamento 

do mesmo. Ainda assim cuidando caso a fundação precise de escavação (SALGADO, 

2014). 

 Ainda citando Salgado (2014), as fundações são divididas em duas classes 

sendo elas: 

 

· Superficial: São aquelas que precisam de grandes profundidades e menos 

complexas entre elas são consideradas a sapata, radier, bloco e vigas; 

· Fundação profunda:  Estaca pré-moldada, estaca Strauss, estaca Franki e 

tubulões a céu aberto. 

 

2.1.4 Materiais Usados Sistema Wood Frame  

  

 São todos os materiais empregados em uma construção, desde sua 

implantação até sua finalização (HAGEMANN, 2011). 

 É possível encontrar muitos materiais relacionados à construção, mas se 

diferenciam quanto à função, acabamento, estrutura e impermeabilizantes. Sendo que 

cada um tem suas próprias características que devem ser analisadas para seu uso. 

Quanto ao qual deve ser empregado em cada momento específico depende do 

engenheiro, ele deve levar em consideração todas as propriedades de cada um. 

 Para que a realização do projeto aconteça é necessário que todas as fases da 

obra sejam bem pensadas e executadas de acordo com o material e seus 

componentes que dá assim sua devida importância na hora de escolher. Sabendo 

suas propriedades basta fazer o uso adequado do mesmo (RIBEIRO; PINTO; 

STARLING, 2000). 

  

2.1.4.1 Madeira  

 

 Pfeil e Pfeil (2003) citam que a madeira é um material antigo obtido diretamente 

da natureza, ela apresenta uma boa resistência/peso. 
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 A madeira é um material gerado de um tecido formado por plantas lenhosas 

que tem como finalidade a sustentação mecânica, este é muito resistente e ao mesmo 

tempo leve. Utilizado para construções estruturais, é um sólido orgânico. 

 Ela apresenta sua maior parte do tronco arbóreo, que é constituído de duas 

partes importantes sendo a viva (o alburno) e a morta e interna (o cerne). Porém a 

madeira precisamente é apenas o cerne por possuir grande qualidade de resistência. 

 Ainda cintando Pfeil e Pfeil (2003) as madeiras são classificadas em duas 

classes principais sendo: 

 

a) Madeiras duras: Oriundas de árvores frondosas de folhas largas, tem 

crescimento demorado; 

b) Madeiras macias: Provenientes de árvores coníferas, seu crescimento é rápido. 

 

 Bauer (2008) cita o quão importante é conhecer as propriedades físicas da 

madeira primeiramente e após conhecê-las gerar o projeto, uma vez que conhecendo 

o desempenho do material saberá como agir diante da situação que ele se encontrar. 

 Para Pfeil e Pfeil (2003), os atributos físicos de real importância para se analisar 

estruturalmente são: 

 

a) Umidade: Tem grande relevância acerca de sua caraterísticas, visto que pode 

influenciar nas propriedades do material. As madeiras verdes por exemplo, têm 

como limite aproximadamente 30% para madeiras resistentes e 130% para as 

mais macias. A umidade é existente na madeira de duas maneiras, água 

interna nos buracos ocos e água introduzida nas paredes das fibras. Conforme 

NBR 7190 (ABNT, 1997), após a secagem da madeira ocorre a evaporação da 

água presente nas células que alcançam o ponto de saturação das fibras, 

quando a mesma se encontra totalmente seca o padrão ideal de umidade é de 

12% 

b) Retração da madeira: À medida que há uma variação de umidade entre 0% e 

30% as madeiras sofrem uma retração ou inchamento, ou seja, é uma perda 

de volume causada pela diminuição de umidade na madeira, podendo ser 

alterada segundo o sentido das fibras; 
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c) Dilatação linear: Varia na direção longitudinal entre 0,3x10-5 a 0,45x10-5 por °C, 

sendo 1/3 do coeficiente de dilatação linear do aço. Na direção tangencial ou 

radial varia como peso específico da madeira: Madeiras duras 4,5x10-5   °C-1 

Madeiras macias 8,0x10-5   °C-1. Varia de 4 a 7 vezes o coeficiente de dilatação 

linear do aço. 

 

Quando se refere a deterioração da madeira, Pfeil e Pfeil (2003) destacam que 

a madeira apresenta duas formas sendo: 

 

a) Ataque biológico: Quando causadores biológicos que ficam nas madeiras se 

alimentam de suas propriedades, como por exemplo cupins, fungos e 

moluscos; 

b) Ação do fogo: Depende de sua projeção, se for projetada e construída de 

maneira correta apresentará um bom desempenho segundo ação do fogo. 

Sendo que peças robustas contêm boa resistência e oxidam de forma lenta 

devido à baixa condutividade de calor. 

 

No método estudado será utilizado o pinus como matéria prima principal. 

De acordo com Pinhal (2009), o pinus é uma madeira muito utilizada na 

construção civil, proveniente de reflorestamento. Possui uma cor amarelo-clara, 

madeira de fibra longa. 

Os tipos de espécies de pinus são coníferas referente a família Pinaceae, 

conhecidas como pinus do Sul, crescem especialmente no Sudeste dos Estados 

Unidos. As espécies fundamentais são: Pinus taeda, Pinus ecchinata, Pinus palustris 

e Pinus elliottii (KOCH, 1972). 

 No Brasil as duas espécies plantadas são Pinus taeda e Pinus elliottii. A espécie 

taeda é mais plantada e usada no Sul do Brasil, mas seu acontecimento natural é no 

sul e sudeste dos Estados Unidos com latitudes de 28º e 39º N e longitudes 75º e 

97ºW (KOCH, 1972). 

 Nas últimas décadas as madeiras de reflorestamento mudaram por haver 

algumas restrições na sua exploração. A região do Brasil que mais tem o plantio de 

pinus é no Sul, principalmente nos Estados do Paraná e Santa Catarina onde os pinus 

plantados são elliottii e o taeda (UFPR, 2018). 
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 A massa específica da madeira pinus taeda aparente média é de 0,47g/cm³, 

sendo para o lenho primaveril 0,29g/cm³ e 0,63g/cm³ para lenho outonal (GOGGANS, 

1964). Conforme Muñiz (1993), a massa dessa espécie taeda, aumenta conforme 

idade da madeira até se tornar adulta. 

 Quanto a sua resistência depende do seu teor de umidade, pois a mesma 

influência nas suas propriedades (GONÇALVES, 2000). 

 Já madeira Pinus elliotti encontrada em algumas regiões como Espírito Santo, 

Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e outros, tem densidade baixa, é macia ao corte 

e tem textura fina, a mesma é sujeita a ataques de fungos (apodrecedores, 

manchadores), cupins, brocas de madeira etc. Possui facilidade para se trabalhar, 

desdobrar, aplainar, lixar, tornear, furar e colar proporciona bom acabamento, 

conforme destaca o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (1989). 

 Ainda citando IPT (1989), de acordo com as propriedades físicas e mecânicas: 

 

a) Densidade de massa (p): Aparente a 15% de umidade (pap, 15) - 480 kg/m³; 

Básica (pbásica) - 400 kg/m³; 

b) Resistência à flexão (fM): Madeira verde - 48,0 MPa; Madeira a 15% de 

umidade - 69,6 Mpa; Limite de proporcionalidade - Madeira verde - 19,7 Mpa; 

Módulo de elasticidade - Madeira verde - 6463 MPa; 

c) Tração normal às fibras - Madeira verde - 3,0 Mpa; 

d) Compressão paralela às fibras (Resistência (fc0)): Madeira verde - 18,5 

Mpa; Madeira a 15% de umidade - 31,5 MPa. 

 

2.1.4.2 Painel de tiras de madeira 

 

 O Painel de Tiras de Madeira (OSB), como é chamado em inglês, usa este 

nome por causa de sua forma construtiva. Esse material é feito com muitas camadas 

de tiras de madeira gerando uma boa resistência. Sua produção é industrializada, para 

que aconteça a junção da peça é usada resina em alta temperatura e sob pressão 

(MENDES, 2017). 

 De acordo com Peixoto (2015), OSB é uma peça com boa resistência 

mecânica, ecologicamente correto, versátil com durabilidade e qualidade. Esse painel 
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é feito com madeira oriundas de reflorestamento, os mesmos são testados conforme 

padrões de qualidade. 

 É aplicado na construção de paredes, tetos, pisos de madeira, estruturas de 

móveis e acabamentos pois possui bom isolamento termoacústico e seu tamanho 

pode ser variado conforme projeto (Figura 12). 

 

Figura 12 - Painel OSB 

 
Fonte: Painel OSB (2018) 

 

2.1.4.3 Drywall 

 

 Esse sistema é uma técnica construtiva a seco, sendo um método pré-fabricado 

utilizado no interior da construção, em forros, revestimentos e paredes estruturais. O 

nome em si quer dizer “parede seca” (JUNIOR, 2008). 

 Segundo Hardie (1995), as placas de gesso surgiram nos Estados Unidos em 

1898, por Augustine Sackett. No começo as placas eram moldadas em formas e 

tinham como objetivo base para acabamento. 

 No Brasil surgiu na década de 1970, mas com enfoque em 1972 onde foi aberta 

a primeira fábrica para a fabricação das chapas de gesso acartonado. Localizou-se 

na cidade de Petrolina e se chamava Gypsum (MITIDIERI, 2009). 

 Esse material pode ser chamado de placas de gesso e chapas de gesso (Figura 

13), é constituído de sulfato de cálcio hidratado (gesso) com mistura de aditivos. 

Quanto à sua espessura, largura e resistência será de acordo com cada projeto. 
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Figura 13 - Placa OSB sendo colocada 

 

Fonte: OSB (2018) 
 

2.1.4.4 Placa cimentícia 

 

 Surgiu na década de 70, mas somente nos anos 90 houve seu forte 

crescimento. Sendo formada por uma placa lisa produzida de fibrocimento, baseado 

na técnica Cimento Reforçado com Fio Sintético (CRFS). A aplicação dessa placa é 

feita em galpões industriais, fachadas de edifícios, hospitais e platibandas (BASSANI, 

2015). 

 As placas de cimento são constituídas de misturas provenientes do cimento 

Portland, recebe a fibra de celulose e agregados como por exemplo a areia, as rochas 

e celulose em sua produção (FRANCO, 2008). 

 As placas cimentícias (Figura 14) são usadas para fechamentos em áreas 

molhadas e também para decoração de ambientes, o produto pode ganhar tratamento 

e uma pintura em sua superfície para ótimo acabamento e um visual de qualidade. 

 Franco (2008) destaca que a grande vantagem desta placa em relação aos 

outros materiais é a facilidade na manutenção, sendo que para isso usa-se resina 

podendo até mesmo mudar a cor do produto. Para sua fabricação são reaproveitados 

alguns materiais sendo outra vantagem. 
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Figura 14 - Placa cimentícia 

 
Fonte: Placa Cimentícia (2018) 

 

2.1.4.5 Lã de vidro 

 

 É um material basicamente formado de areia e cacos de vidro, sua reação ao 

fogo é de muita resistência pois impede que o fogo se alastre. O tempo de durabilidade 

do material é de 10 anos, seu armazenamento é variado pois pode ser encontrado em 

forma de painéis, paredes e rolos. A aplicação depende de qual modelo será utilizado 

na sua construção (SILVA, 2013). 

 Considerada um isolamento térmico e acústico, é fornecida com variadas 

espessuras para melhor atender as necessidades da obra. Esse forro (Figura 15) é 

usado para isolamento de ambientes como escritórios, galpões, lojas entre outros 

lugares que precisam isolar a passagem de ruído e calor. 

 

Figura 15 - Lã de vidro 

 
Fonte: Lã de Vidro (2018) 
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2.1.4.6 Telha  

 

 Segundo Pinhal (2009), telha é um componente da construção civil utilizado 

para cobrir casas, edifícios, galpões etc. Esse produto pode ser fabricado com 

diferentes tipos de materiais sendo eles, cerâmicos, metal, vidro plástico e madeira.  

 Esse conjunto de telhas unidas umas às outras formarão o telhado, cada uma 

delas tem sua caraterística própria para o caso de infiltração, resistência a quaisquer 

condições climáticas. 

 Existem diferentes formas de telhas, Rossi (2018) cita algumas delas que são: 

 

a) Telha cerâmica: Usadas desde antigamente, proporciona isolamento térmico. 

Deve ser feito uma boa estrutura para que suporte seu peso, sua inclinação 

varia entre 30% a 35%; 

b) Telha de concreto: Possuem conforto térmico, e não deixam a chuva penetrar 

em si mesma. Tem inclinação de 30% a 35%; 

c) Telha de fibrocimento: Resistentes e leves proporcionam um melhor custo no 

mercado. Devem ter boa fixação com a estrutura garantindo que não aconteça 

problemas, suas espessuras são de 4 mm, 5mm, 6mm, 8mm, com inclinação 

de 15%. Dependendo de cada fabricante o tamanho varia, mas é   

aproximadamente 1,22m X 2,44m; 

d) Telha de vidro: Possibilitam que a luz entre no ambiente, são utilizadas 

juntamente com as de concreto possuindo os mesmos modelos (colonial, 

americana, francesa entre outras). 

 

 No Brasil são mais utilizadas as telhas de fibrocimento e cerâmicas, mas tem 

se visto um uso cada vez maior em relação a telha shingle, feita de manta asfáltica 

(BUBNIAK, 2013). 

 É um método de cobertura que possibilita beleza (Figura 16), sendo que a 

mesma é leve, e tem uma durabilidade pois possui boa resistência mecânica sendo 

adequada para qualquer tipo de clima. 
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Figura 16 - Telha shingle 

 

Fonte: Shingle (2018) 
 

2.1.5 Materiais Utilizados no Sistema Alvenaria Convencional  

 

2.1.5.1 Tijolos  

 

Segundo Pinhal (2009), o tijolo é um dos principais materiais de construção que 

possui geralmente forma de paralelepípedo, podendo ser artesanal ou industrial. O 

tijolo tradicional é feito com argila e tem cor avermelhada. 

 Tem como principais funções a divisão de ambientes, vedação e proteção 

contra quaisquer intempéries da natureza, os mesmos não possuem função estrutural. 

Sua resistência varia de 5kg/cm² até 120kg/cm² (VERÇOZA, 1975). 

 Os tijolos ou blocos podem ser divididos em diferentes tipos e tamanhos, feitos 

com materiais e propriedades variadas. De acordo com Construindo Decor (2018), os 

principais tipos de tijolos são: 

 

a) Tijolos de barro: Tijolo comum (Figura 17), tijolo laminado, tijolo refratário, tijolo 

furado e tijolo de barro cru. 
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Figura 17 - Tijolo comum com 6 furos 

 
Fonte: Douro (2018) 

 

b) Tijolos de concreto: Também chamados de blocos de concreto (Figura 18), 

tijolo de solo cimento, bloco de concreto celular. 

 

Figura 18 - Bloco de concreto 

 
Fonte: Praconstruir (2018) 

 

 Encontram-se outros tipos de materiais como estes, como o tijolo de vidro que 

é um bom isolante termoacústico, esse não possui função estrutural. Tem também de 

pedra utilizados mais em fundação e muros aplicados como revestimentos estéticos. 
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2.1.5.2 Concreto  

 

 Concreto é uma massa preparada com cimento, água, areia, pedra ou brita e o 

ar. Podendo receber adições (pozolanas, sílica ativa etc.) e também de aditivos 

químicos que fazem a modificação e melhorando suas propriedades (COUTO et al., 

2013). 

 Sendo um dos materiais importantes na construção, ele é obtido da 

combinação de um aglomerante hidráulico, água e outros materiais. Essa mistura 

depois de pronta adquire coesão e resistência pronta para uso. Frequentemente o 

cimento Portland é o mais usado, mesmo tendo outras características. 

 Conforme Almeida (2002), a classificação para escolha do concreto é: 

 

a) De acordo com modo de fabricação: Sendo fabricação no local e pré misturado; 

b) Campo de aplicação: Concreto massa (aplicado nas barragens) e concreto 

estrutural (aplicado em pontes e edifícios); 

c) Peso específico do concreto segundo sua aplicação (Tabela 1): 

 

Tabela 1- Peso específico 

Tipo de concreto Peso 

Concreto pesado 2,8 a 5,0 tf/m³ 

Concreto normal 2,0 a 2,8 tf/m³ 

Concreto leve 1,2 a 2,0 tf/m³ 

Concreto leve para isolamento térmico 0,7 a 1,6 tf/m³ 

Fonte: UNICAMP (2002, adaptado) 
 

 De acordo com Verçoza (1975), as estruturas de concreto são variadas 

podendo ser: 

 

a) Concreto simples: Chamado quando não se usa outro material que não seja o 

concreto; 

b) Concreto armado: Quando é constituído de barras de aço para sua melhor 

resistência; 

c) Concreto cintado: Se é feito uma camada que protege cintamento para que não 

ocorra flambagem da armadura; 
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d) Concreto protendido: Tem como finalidade fazer tensão no concreto, para que 

ele não trabalhe, resistindo a cargas excessivas. 

 

2.1.5.3 Cimento  

 

 De acordo com Almeida (2002), o cimento é adquirido quando se aquece a 

argila e o calcário, ou seja, quando acontece a sintetização clínquer e cimento. Após 

isso é feito a moagem do produto para obtenção de uma textura fina, esse por sua 

vez é quem determina as características do concreto. 

 São encontradas várias classes de cimento, porém suas diferenças são em 

relação a composição de cada um. Geralmente são analisados de acordo com sua 

resistência, trabalhabilidade, se tem uma boa duração e impermeabilização. 

 Alguns tipos de cimento conforme Aecweb (2018) cita: 

 

a) Cimento CP-I (NBR 5.732, ABNT, 1991) ou Cimento Portland Comum: Não 

possui aditivo, é apenas constituído de gesso; 

b) Cimento CP-II (NBR 11.578, ABNT, 1991) ou Cimento Portland Composto: É 

adicionado outros produtos para sua massa, este libera menos calor quando 

se é adicionado água; 

c) Cimento CP-III (NBR 5.735, ABNT, 1991) ou Cimento Portland de Alto-forno: 

Tem durabilidade boa e baixo calor de hidratação; 

d) Cimento CP-IV (NBR 5.736, ABNT, 1991) ou Cimento Portland Pozolânico: 

Possui 15% a 50% do produto pozolânico proporcionando assim estabilidade 

quando misturado com agregados reativos; 

e) Cimento CP-V ARI (NBR 5.733, ABNT, 1991) ou Cimento Portland de Alta 

Resistência Inicial: Possui reatividade alta no primeiro momento de aplicação, 

mas após alguns dias tem resistência maior. É aplicado em construções 

industriais com desforma menor. 

 

O cimento chamado Portland é uma matéria prima muito importante na 

engenharia, sendo um material em forma de pó que se formará em uma massa 

conforme mistura feita. A partir de pronto será aplicado para construção de diferentes 

formas. 
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2.1.5.4 Argamassa 

 

 Segundo a NBR 13529 (ABNT, 2013), argamassa é uma combinação conjunta 

de agregados miúdos, aglomerantes inorgânicos e água, podendo conter aditivos ou 

adições com características de endurecimento e aderência. 

 Na construção civil define-se argamassa como material inerte, em forma de 

pasta com sua composição constituída de aditivos. As argamassas são aplicadas para 

assentamento de blocos, tijolos e azulejos, assentamento de parede ou até nos 

reparos de algumas fissuras ou rachaduras. Na hora de fazer seu uso é preciso 

escolher de qual modo será utilizada e escolher conforme sua função. 

 De acordo com Sousa (2010), as argamassas possuem 3 ordens de 

características significativas são elas: argamassa plástica, argamassa endurecida e 

conjunto de argamassas. Os tipos são variados podendo ser definida conforme sua 

utilização conforme classificação abaixo: 

 

a) Para revestimento de piso; 

b) Revestimento de paredes e tetos; 

c) Revestimento cerâmicos; 

d) Construção de alvenaria e etc. 

  

2.1.5.5 Aglomerantes  

 

“São materiais utilizados para aglutinar ou aglomerar outros materiais, podem 

ser classificados como: aglomerantes não hidráulicos e aglomerantes hidráulicos” 

(BARROS FILHO, 2014, p. 02). 

 “Os aglomerantes são produtos ativos empregados para confecção de 

argamassas e concretos” (BUENO, 2000, p. 03). 

 Aglomerantes são produtos em pó, que misturados provocam a aderência dos 

materiais formando pastas devidas as reações químicas. São classificados em: 

Quimicamente ativos (aéreos), a cura acontece através de sua exposição ao 

ar, quando misturados com água passam a ser pastoso e liguento, aplicados em 

formas de revestimentos e acabamentos. Exemplos: 
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a) Cal: Produto feito pela decomposição térmica de calcário, sendo que pode ser 

classificada de cal hidratada e cal hidráulica; 

b) Gesso: Obtido através do aquecimento da gipsita, é um mineral branco 

podendo ser acinzentado. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

O estudo inicial referente à técnica construtiva wood frame foi realizado através 

de levantamentos bibliográficos dando enfoque na utilização da madeira como 

elemento estrutural. 

Para a parte de fundamentação teórica foi feito levantamento de diferentes 

técnicas de construção, além do estudo baseado em livros, dissertações, trabalhos de 

conclusão de curso, páginas da internet e também sites de empresas que já trabalham 

com esse método. 

Após a elaboração da fundamentação teórica, foi dimensionado o projeto 

arquitetônico e estrutural (Apêndice A e D), e feito um levantamento de quantitativos 

(Apêndice F). Os resultados obtidos foram analisados de acordo com qual sistema 

construtivo será mais viável. 

 

2.2.1 Localização do Terreno 

 

 O terreno para construção desta residência está localizado no Município de 

Fraiburgo – SC, no Bairro Jardim América especificamente na rua Panamá, como 

mostra figura 19. Este local possui uma área total de 260 m² e no momento está 

construída uma casa em madeira que será demolida para o novo projeto. 

 De acordo com as normas legislativas e o código de edificação do Município de 

Fraiburgo, esta construção deve ter 3,0 m de recuo frontal e também lateral, por ser 

um lote de esquina, já nos fundos da residência deve ter um recuo de 1,5 m de 

distância do muro.  Será adotado para cada pé direito altura de 3,0 m, com taxas 

máximas de ocupação de 60% e de permeabilidade 30%. 
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Figura 19 - Localização do terreno 

 
Fonte: Google Maps (Adaptado) 

  

2.2.2 Projeto Arquitetônico e Estrutural 

 

 O projeto da residência a ser construída será de 2 pavimentos com uma área 

útil de 267 m² a ser construída. No térreo estarão disponíveis suas vagas de garagens, 

uma área de cozinha, um lavabo, sala de estar, sala de jantar com escada de acesso 

ao andar superior. Na parte superior terá um banheiro, 3 quartos, uma suíte e um 

escritório. 

 Todas as áreas estão dimensionadas ao longo do projeto, onde foi utilizado o 

software Autocad da Autodesk para dimensionamento da planta e em seguida foi 

realizado um desenho em 3D com o software Inventor da Autodesk, para se ter uma 

projeção virtual de como ficará a casa depois de finalizada a obra. 

 Para projeto estrutural os cálculos foram baseados na Norma NBR 7190/97. 

 

2.2.3 Etapas Construtivas do Projeto 

 

 O terreno deverá ser nivelado, em seguida será construída uma laje radier, a 

qual servirá como base para a construção. Toda estrutura será constituída de quadro 

da madeira de Pinus, que serão fixadas na laje através de barras rosqueadas, onde 

serão chumbadas no piso. Após esse processo é fabricado a laje seca de viga I, com 

madeira pré-fabricada, acima dessa laje serão dispostas placas OSB. 
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 A estruturação do andar superior seguirá de acordo com o primeiro pavimento, 

as paredes externas serão revestidas com placas OSB, assim tendo resistência para 

suportar o peso da cobertura. Em seguida serão erguidas as tesouras para a parte de 

cobertura. Sobre elas haverá também uma camada de placa OSB, e logo depois 

coberta com telha shingle. 

 Todas as paredes externas serão revestidas de placa cimentícia. Na parte 

interna será instalado um sistema de isolamento termoacústico com lã de vidro, onde 

já será inserida a instalação elétrica e hidráulica. Após esta etapa os revestimentos 

internos como gesso acortonado, porcelanatos e laminados serão instalados. Tanto o 

acabamento interno e externo deverá ser feito com massa corrida e pintado em 

seguida. Durante este processo, as portas e janelas estarão sendo instaladas.

 Terminando todas as etapas da residência, finaliza-se com a instalação dos 

muros, que serão de vidro. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Apresentação 

 

 Este projeto foi elaborado visando obter os custos e a qualidade entre a 

construção de uma residência feita com sistema wood frame e a mesma feita em 

Alvenaria convencional. Com os projetos em planta já finalizados é possível se fazer 

uma breve análise entre os dois métodos, podendo observar qual é mais vantajoso. 

 Como o trabalho consiste no detalhamento e dimensionamento do sistema em 

Wood Frame, para a parte de construção em alvenaria foi utilizado o Custo Unitário 

Básico (CUB), um indicador monetário usado para orçar o custo básico de uma 

construção. Tendo assim como objetivo determinar os custos totais da obra. 

 Segundo Loturco (2018) esse parâmetro foi criado em 1964 pela lei federal 

número 1491, a qual cita a referência dos valores de imóveis por metro quadrado em 

cada Estado brasileiro. Estes custos passam a ser calculados de acordo com as 

normas da ABNT. 

 

 

 



45 
 

 

2.3.2 Projeto  

 

 Inicialmente foi feito um esboço de como ficaria o projeto comum (Figura 20 e 

21). 

 

Figura 20 - Esboço do Primeiro Pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 21 - Esboço do Segundo Pavimento 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Abaixo segue a tabela 2, composta pelos cômodos e áreas do mesmo já no 

padrão versão projeto pronto. 
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Tabela 2- Cômodos e Áreas 
Ambiente Área (m²) 

Sala de estar 20,20 

Sala de jantar  21,50 

Cozinha 12,90 

Quarto 1  

Quarto 2 

Suíte 

Escritório 

Closet 

Lavabo 

Banheiro social 

Banheiro Suíte 

Área de serviço 

Corredor 1 

Corredor 2  

Sacada  

Garagem 

Varanda 

Escada  

7,12 

7,55 

21,80 

9,08 

7,05 

2,80 

5,20 

7,00 

4,40 

13,90 

3,00 

7,70 

48,90 

6,90 

4,80 

Total 211,80 
Fonte: O próprio autor 

 

 O método construtivo wood frame utilizado é constituído pela estrutura proposta 

na figura 22, a primeira parede é usada para áreas úmidas e a segunda para áreas 

secas. 
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Figura 22 - Estrutura da parede 

 
Fonte: O próprio autor  

 

Tabela 3- Espessura dos Revestimentos 

Revestimentos Espessura (m) 

Placa Cimentícia  0,01 

Placa OSB 0,01 

Revestimento Cerâmico 

Lã de Vidro  

0,02 

0,05 

 Fonte: O próprio autor 

 

 Os projetos complementares como hidrossanitário (Apêndice C), e elétrico 

(Apêndice B), seguem conforme construções tradicionais de alvenaria comum. 

 O calculo estrutural foi realizado em cima da NBR 7190, como o sistema wood 

frame as utiliza as placas OSBs para travar os quadros de madeira, o esforço que a 

madeira sofre é de compressão, para calcular qual é a carga máxima deve ser 
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considerado os seguintes fatore da madeira que serão relacionados com as medidas 

do projeto: 

· Largura= 5 cm; 

· Comprimento= 10 cm; 

· Altura= 300cm; 

· Área do perfil de madeira= 50 cm²; 

· Resistência de compressão= 321,21 kgf/cm²; 

· Módulo de elasticidade= 97892 kgf/cm² 

· Número de pilares= 100; 

· Peso andar superior (baseando se no peso da madeira) =8000 kgf; 

Com esses dados precisa-se achar o peso que está em cada pilar conforme 

equação abaixo: 

 

!" = !#$$#%"&'%"()#' 

! = !#$$# 

*" = *ú+,'&%-,%"()#',$ 

 

!" =
!

*.
 

!" =
8000

100
 

!" = 80%/23 

 Será realizado o cálculo apenas do andar inferior, que é aonde os pilares 

sofrem maior compressão: 

 

45679: = ;&+"',$$ã&% 

3< = >,$($?,@<(#%#%;&+"',$$ã& 

) = ;&+"'(+,@?& 

'2 = >#(&%-,%2('#çã& 

A = B$C,)?,D 

E = F)?G'# 

4HI = J,@$ã&%#-+($$íK,)%à%3)#+C#2,+ 

B = Módulo%de%elasticidade 
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4LN = J,@çã&%#?G#@?, 

F = Á',# 

 

45679: = 0OP × 3< 

45679: = 0OP × QP1OP1 

45679: = RSOPSP%/23T<+² 

 

'2 =
)

U1P
 

'2 =
10

U1P
 

'2 = PO88%<+³ 

 

A = QOSR%V%
E

A5
 

A = QOSR%V%
Q00

PO88
 

A = QWXOWY%<+³ 

 

4HI =
Z[ × B

S × A[
 

4HI =
Z[ × XY8XP

S × QWXOWY[
 

4HI = 1O8Y%/23T<+² 

 

4LN =
!"

F
 

4LN =
80

W0
 

4LN = 1OR 

 

 Como se vê acima a tenção atuante é menor que a admissível, portanto a 

estrutura está dimensionada corretamente. 
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2.3.3. Quantitativo 

 

 Segundo Schaefer (2018), levantamento de quantitativos determina a 

quantidade dos materiais a serem utilizados em cada serviço, assim obtendo dados 

para que seja feito a parte de orçamento. 

  Tendo como principal objetivo deste projeto, o quantitativo dos materiais 

utilizados (Apêndice F), foi construída uma tabela com base no SINAPI, sendo que o 

mesmo faz parte da Caixa Econômica Federal e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que informa tanto índices como também os custos da Construção 

Civil no Brasil. Abaixo segue tabela 4 com custos de cada etapa da construção e 

gráfico 1, para melhor entendimento. 

 

Tabela 4- Custo por etapa 
Etapas  Custo por etapa R$ 

Projeto  8.010,00 

Mão de Obra 58.740,00 

Nivelamento 19.304,00 

Fundação 32.656,80 

Estrutural 53.927,48 

Cobertura 19.968,00 

Hidrossanitário 1.446,05 

Portas e Esquadrias 18.380,77 

Elétrica 6.071,03 

Revestimentos 117.695,93 

TOTAL 336.200,06 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.4 Análise dos Dados e Comparativo 

 

 Tendo já definido a quantidade de materiais e o orçamento dos mesmos, foi 

possível determinar o custo total da edificação. 

 Conforme o apêndice F, é possível verificar que o valor total da obra em wood 

frame é de R$ 336.200,06. Tendo em vista que o custo do projeto em alvenaria, 

conforme Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) anexo A, no qual 
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foi baseado o valor do CUB é de R$ 2.036,32, sendo que a área total do projeto é de 

267 m² o valor final em alvenaria será de R$ 543.697, 44. 

 Analisando os valores dos métodos construtivos pode ser concluído que o 

método wood frame se torna 61,7% mais barato com relação ao sistema de alvenaria 

convencional.  
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3 CONCLUSÃO 

 

 O wood frame é um sistema construtivo muito utilizado em países de primeiro 

mundo, e apresenta algumas vantagens em comparação com outros métodos 

convencionais. A construção em madeira possibilita juntar maneiras eficazes para 

melhor desempenho, produtividade e racionalização dos recursos, diante de uma 

obra. 

 O estudo apresentado neste trabalho apresentou a metodologia construtiva e 

detalhada do projeto de uma residência em wood frame, para isso foi elaborado 

projeto arquitetônico e estrutural para melhor base de cálculo e feito elétrico e 

hidrossanitario para complementação dos mesmos. Apesar de seu conceito referente 

aos elementos envolvidos sejam complexos, sua execução é simples e o produto final 

satisfatório. Porém, para que tenha eficiência, é necessário que o engenheiro tenha 

conhecimento das normas e das etapas construtivas para execução deste tipo de 

construção. 

 Diferente de outras construções o dimensionamento estrutural desse método é 

de forma padronizada, buscando atender os critérios mínimos das normas referente 

as dimensões e espaçamentos de cada elemento. Com isso o quantitativo foi muito 

importante para que se pudesse comparar as duas técnicas, em busca de se ter um 

custo menor no sistema wood frame. Foi feito o levantamento de materiais com base 

na tabela Sinap para melhores resultados. 

 Sendo pouco conhecido nacionalmente, esse sistema traz consigo um certo 

preconceito cultural relacionado ao uso da madeira como material de construção, por 

isso é pouco aplicado. Outro fator que o faz menos utilizado é a ausência de norma 

técnica nacional para implantação desse método, sendo assim não se há um padrão 

de construção no Brasil.  

 Após feito análise de comparativo, foi possível perceber que para a utilização 

de um sistema e outro, há uma diferença de valor de 61,7% a mais na construção em 

alvenaria convencional. Com este trabalho chegou-se a seguinte conclusão, que o 

sistema em wood frame já é viável apenas na comparação de valor econômico, tendo 

em vista que neste trabalho não foi analisado as questões termoacústicas, pois a 

mesma teria que ser analisada em duas obras idênticas já construídas, para que 

pudesse ter uma análise mais completa da eficácia do sistema. 
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