
HABITAÇÕES DE MADEIRA:
INVESTIGAÇÃO DO CROSS-LAMINATED TIMBER COMO 
ALTERNATIVA PARA O MORAR SUSTENTÁVEL NO BRASIL

TATIANA DE OLIVEIRA CHILETTO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

SÃO CARLOS, 2022

INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO



Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de Mestre em Ciências. 

Área de concentração: Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia

Versão corrigida

Orientação: Profa. Assoc. Akemi Ino

Universidade de São Paulo

Tatiana de Oliveira Chiletto

São Carlos, 2022

Instituto de Arquitetura e Urbanismo
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU-USP)

HABITAÇÕES DE MADEIRA:
INVESTIGAÇÃO DO CROSS-LAMINATED TIMBER COMO 
ALTERNATIVA PARA O MORAR SUSTENTÁVEL NO BRASIL



IV V 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do Instituto de Arquitetura e Urbanismo com os 
dados fornecidos pelo(a) autor(a)

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP): processo no 2018/14394-4

Folha de julgamento

Candidata: Tatiana de Oliveira Chiletto

Título da Dissertação: “Habitações de Madeira: investigação 
do Cross-Laminated Timber como alternativa para o morar 
sustentável no Brasil”

Data da defesa: 24/11/2021

Orientadora: Profa. Dra. Akemi Ino

Coordenador e Presidente da Comissão de Pós-Graduação do 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Prof. 
Dr. Tomás Antonio Moreira.

Bibliotecária responsável pela estrutura de catalogação da publicação de acordo com a AACR2: 
Brianda de Oliveira Ordonho Sígolo - CRB - 8/8229

CC537h
Chiletto, Tatiana de Oliveira
   Habitações de Madeira: investigação do Cross
Laminated Timber como alternativa para o morar
sustentável no Brasil / Tatiana de Oliveira
Chiletto; orientadora Akemi Ino. -- São Carlos, 2021.
   260 p.

   Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura, Urbanismo e
Tecnologia -- Instituto de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, 2021.

   1. Habitação em Cross-Laminated Timber. 2.
Sustentabilidade. 3. Produção habitacional. 4.
Tecnologias Construtivas de Baixo Carbono. I. Ino,
Akemi, orient. II. Título.

Comissão Julgadora Resultado

FOLHA DE JULGAMENTO 

Candidata: Tatiana de Oliveira Chiletto 

Título da dissertação: “Habitações de madeira: investigação do Cross-
Laminated Timber como alternativa para o morar sustentável no Brasil” 

Data da defesa: 24/11/2021 

Orientadora: Profa. Dra. Akemi Ino 

Comissão Julgadora: Resultado: 

______________________________________ 
Profa. Dra. Akemi Ino          Não votante     
(IAU/USP) 

____________________ 

____________________ 

   ____________________ 

______________________________________ 
Prof. Dr. João Marcos de Almeida Lopes 
(IAU/USP) 

______________________________________ 
Prof. Dr. Ivan Manoel Rezende do Valle        
(UnB)  

______________________________________ 
Profa. Dr. Rafael Novais Passarelli      
(Hasselt University) 

Coordenador e Presidente da Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Prof. Dr. Tomás Antonio Moreira. 

Aprovada

Aprovada

Aprovada

FOLHA DE JULGAMENTO 

Candidata: Tatiana de Oliveira Chiletto 

Título da dissertação: “Habitações de madeira: investigação do Cross-
Laminated Timber como alternativa para o morar sustentável no Brasil” 

Data da defesa: 24/11/2021 

Orientadora: Profa. Dra. Akemi Ino 

Comissão Julgadora: Resultado: 

______________________________________ 
Profa. Dra. Akemi Ino          Não votante     
(IAU/USP) 

____________________ 

____________________ 

   ____________________ 

______________________________________ 
Prof. Dr. João Marcos de Almeida Lopes 
(IAU/USP) 

______________________________________ 
Prof. Dr. Ivan Manoel Rezende do Valle        
(UnB)  

______________________________________ 
Profa. Dr. Rafael Novais Passarelli      
(Hasselt University) 

Coordenador e Presidente da Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Prof. Dr. Tomás Antonio Moreira. 

Aprovada

Aprovada

Aprovada



VI VII 

agradeço

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
pelo financiamento que permitiu o andamento e conclusão deste 
trabalho.

À minha orientadora científica, Akemi Ino. Da mesma forma, aos 
professores João Marcos de A. Lopes, Ivan Manoel R. do Valle, Lúcia Z. 
Shimbo e Rafael N. Passarelli por tantas contribuições.

Aos funcionários do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.

Aos funcionários da empresa CROSSLAM, Eng. José Alberto C. Gonçalves 
Filho e Eng. Alan Dias.

À Jacyanne Carneiro pelo suporte ao longo desses 5 anos.

Aos colegas e equipe do Grupo Habis. Aos colegas do TCBC, Marcelo 
Aflalo, Simone T. de Melo, Frederico B. Ghellere, Alice Maria de Oliveira,  
Rita de Cássia P. Saramago e Iole A. de Morais. Sobretudo, à amizade de 
Camila Mariana G. V. da Rocha, Lara M. Tonsig e Diego F. Silva.

Aos amigos que a graduação me trouxe e permaneceram sempre 
presentes, Anna Laura P. Rossi, Ana Carolina H. Araújo, Ana Carolina 
M. D. Felizardo, Gabriel B. Botasso, Lucas M. Loureiro, Mariana U. 
Fernandes, Rachel Bergantin, Renan S. Gomez e Stenio A. Costa e Silva; e 
a todos do handebol CAASO, especialmente Antonio Carlos R. da Costa, 
Alessandra G. Oestreich, Beatriz Fleury, Gabriel Prevelato, Emily Leite, 
Karina Y. da Cruz, Leonardo R. Luiz, Nayara B. Borges e Vanessa K. T. 
Rodriguez. Palavras não conseguem expressar minha gratidão por todo 
companheirismo durante esses 11 anos.

À Breno Gianotto por nunca deixar de faltar apoio e carinho.

À Ana Flávia Sampaio, Alexandre F. Silva, Luciana M. M. Vilela, Luíza M. 
M. Figueiredo, Marcelle C. Sêmpio e Rubens Vuolo Neto. Obrigada por 
sempre me mostrarem minha melhor versão.

Ao apoio incondicional de minha mãe, Rita, e de minha avó, Thereza; às 
orientações de meu pai, Eduardo; o apreço de minha tia, Maria Cláudia; e 
ao carinho de meus irmãos, Márcio, Bernardo e Giovanna. 

À todas, todos e todes que, mesmo não citados, contribuíram direta ou 
indiretamente para que esta pesquisa fosse possível.



VIII IX 

resumo

CHILETTO, T. O. Habitações de Madeira: investigação do Cross-
Laminated Timber como alternativa para o morar sustentável no Brasil. 
2021. Dissertação (Mestrado em Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia), 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2022.

A dissertação procura investigar e sistematizar, sob uma análise 
qualitativa com enfoque predominantemente da pesquisa 
bibliográfica, a dinâmica das operações presentes na produção 
habitacional em Cross-Laminated Timber (CLT). Isto visando à 
compreensão dos processo de ganhos e perdas da sustentabilidade. 
Embora muitos pesquisadores reconheçam os benefícios da 
construção em madeira a princípio, a análise em sustentabilidade 
requer abordagens holísticas que levem em conta sua natureza 
plurifacetada. Mediado por uma ferramenta de análise que 
mapeou e investigou os processos do ciclo de vida da habitação, 
tendo como protagonista o CLT, buscou-se desenvolver questões 
e apontamentos que emergem para além dos temas do desenho 
de projeto. Desta forma, em um primeiro plano, a pesquisa propôs 
um método de diagnóstico claro e objetivo que procurou traduzir 
os princípios de sustentabilidade que podem ser incorporados 
nas Tecnologias Construtivas de Baixo Carbono; e, em um 
segundo plano, o estudo forneceu uma perspectiva global sobre 
o CLT aplicado nacionalmente e examinado sob este viés. Como 
resultado, apresenta-se as potencialidades e os litígios do CLT 
delineando-se as relações entre as dimensões que determinam a 
formação de um contexto mais ou menos sustentável.

Palavras-chave: Habitação em Cross-Laminated Timber. 
Sustentabilidade. Produção habitacional. Tecnologias Construtivas de 
Baixo Carbono.
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abstract

This dissertation investigates and systematizes the Cross-
Laminated Timber (CLT) housing production dynamics, under 
a qualitative analysis with a literature search focus, towards 
understanding sustainability gains and losses. Although several 
researchers have recognized the benefits of timber construction, 
the sustainability analysis requires holistic approaches that 
consider its multifaceted nature. To this end, an analysis tool that 
mapped and investigated the housing life cycle processes, with 
CLT as the protagonist, enabled the development of questions and 
pointers that emerge beyond the themes of structure and design. 
The study proposes a clear and objective diagnostic method for 
translating sustainability principles incorporated in Low Carbon 
Building Technologies. It has also provided a global perspective 
on CLT applied nationally and examined under bias. Overall, it 
presents the CLT’s potentialities and frailties, outlining the links 
between sustainability dimensions that determine a sustainable 
context.

Keywords: Cross-Laminated Timber housing. Sustainability. House 
Production. Low Carbon Building Technologies.
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aPresentação

Esta dissertação está inserida no Projeto de Pesquisa “Tecnologias 
Construtivas de Baixo Carbono (TCBC)” do Grupo Habis (Grupo 
de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade), pertencente ao 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (IAU - USP/São Carlos), que aborda a produção tecnológica 
na Arquitetura e no Urbanismo dentro da pluridimensionalidade 
da sustentabilidade.

Ao longo dos quase 30 anos de atuação, o Grupo Habis tem 
pesquisado, ensaiado e posto em prática abordagens que 
aproximam as Tecnologias de Baixo Carbono à Construção. 
Atualmente, o Projeto TCBC procura produzir conhecimentos 
científicos e tecnológicos no campo do design, da arquitetura e da 
construção, articulando as dimensões ambiental, do trabalho e do 
capital tendo a madeira como elemento e eixo estruturante. 

Neste sentido, ao se escolher a habitação em madeira para análise 
específica sob o viés da sustentabilidade, procurou-se analisar as 
questões e apontamentos que emergem para além dos temas do 
desenho de projeto, e cujas interposições pretendeu-se apreender 
na presente dissertação; procura, ainda, fornecer uma base útil na 
exploração de importantes lacunas no conhecimento atual sobre 
o Cross-Laminated Timber (CLT), componente construtivo que 
vem ganhando notoriedade mundialmente.

Para a análise de abrangência holística, dentro do tempo e recursos 
financeiros disponíveis, optou-se por estudar o ciclo de vida 
da habitação em CLT sem eleger um estudo de caso único. Isto, 
uma vez que cada edifício possui soluções de projeto específicas; 
e esperou-se compreender todas as alternativas que possam ser 
empregadas para o componente construtivo, um entendimento 
de forma ampla.



XVIII XIX 

Assim, procurou-se ilustrar com a história completa das 
habitações em CLT, comunicando porque as estruturas de 
construção em madeira são importantes, a partir de um ponto 
de vista de princípios dilatados e a um nível detalhado. Espera-
se que, com esse trabalho, haja uma continuação da discussão e 
no desenvolvimento de abordagens cada vez mais amplas para as 
Tecnologias Construtivas de Baixo Carbono.

Isto posto, as questões apresentadas a seguir apontam reflexões 
que comunicam a estrutura da pesquisa:

1. De que modo a tomada de consciência dos problemas 
ambientais afeta o campo de visão do arquiteto? Por que 
devemos buscar soluções de construção de baixo carbono 
como uma alternativa ao concreto e ao aço para edifícios 
habitacionais, e por que agora?

Este tema é abordado na Introdução, apresentando o fio 
condutor que estruturou o debate da sustentabilidade sob a 
influência de discussões sociais, culturais e organizacionais 
e identificando o papel da Construção e das Tecnologias de 
Baixo Carbono na problemática mundial.

2. Quais as possibilidades para a construção de edifícios em 
madeira mundialmente? Quais são as oportunidades para a 
aplicação desta construção nas habitações brasileiras?

O Cross-Laminated Timber é preliminarmente estudado na 
Seção 1, em que neste primeiro estudo do uso da madeira 
maciça na construção civil apresenta-se um panorama 
histórico e mundial, seguindo para o desenvolvimento do 
componente construtivo no país - é o início de um processo 
que procura investigar como as estruturas em madeira 
possuem pontos fortes para a construção sustentada.

3. Como analisar os edifícios sob o viés da sustentabilidade? 
Quais formas, meios e ferramentas podem ser utilizadas 
nesta avaliação?

A Seção 2 apresenta as diferentes abordagens conceituais 
e ferramentas que contribuem para traduzir os 
princípios da sustentabilidade. Nesta tópico, elaborou-
se uma ferramenta - o MAPS - que mapeia os processos 
do ciclo de vida da habitação, tendo como protagonista o 
componente construtivo, analisando os ganhos e perdas da 
sustentabilidade a partir de uma análise qualitativa.

4. Quais as potencialidades e os litígios da construção 
em Cross-Laminated Timber para a produção habitacional 
brasileira?

Na Seção 3 e Seção 4 são apresentas as coletas de informações 
(evidências) dos apontamentos indicados no MAPS. Isto 

foi elaborado a partir de uma forma de organização que 
mostrasse as inter-relações entre os processos da cadeia 
produtiva e as dimensões da sustentabilidade de forma 
compreensível e facilitada. Mostra-se a dinâmica dos ganhos 
e perdas de sustentabilidade e delineia-se as relações entre 
as dimensões para a compreensão da rede de questões que 
determinam a formação de um contexto mais ou menos 
sustentável.

5. Quais recomendações podem ser feitas para prosseguir 
com os dados analisados? 

Nas Considerações finais, são apresentadas as 
contribuições científicas, analisando o conjunto das 
investigações realizadas,   e mostra como a pesquisa 
pode ser complementada a partir de maiores estudos e 
aprofundamentos. Finaliza-se a dissertação com possíveis 
desdobramentos e perspectivas de continuidade de estudo.

Tratando-se de uma pesquisa de caráter propositadamente 
abrangente, esta estrutura é proposta para contemplar as questões 
de variados campos do conhecimento, conformando uma análise 
exploratória global. Espera-se que esta pesquisa seja um começo 
- talvez um meio, mas, certamente, não um fim - de um processo 
para compreender melhor a produção habitacional em CLT no 
Brasil e todas as redes de conexões que determinam um contexto 
mais ou menos sustentável.

Por fim, destaca-se que esta dissertação foi redigida conforme as 
recomendações:

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6028: 
informação e documentação - resumo – apresentação. Rio 
de Janeiro; 2003a. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6027: 
informação documentação – sumário – apresentação. Rio de 
Janeiro; 2003b. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520: 
informação e documentação – citações em documentos – 
apresentação. Rio de Janeiro; 2002b. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023: 
informação e documentação – referencias – elaboração. Rio 
de Janeiro; 2002a. 

As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste 
material são de responsabilidade da autora e não necessariamente 
refletem a visão da FAPESP e da CAPES.
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introdução

O termo sustentabilidade tem uma construção histórica complexa, 
cuja origem não é facilmente localizada, visto que se encontra 
exemplos práticos de sua realização em épocas anteriores. Ainda, 
a partir da década de 1970, torna-se cada vez mais difícil separá-lo 
do conceito de desenvolvimento sustentável, embora não tenham o 
mesmo significado. 

Segundo Benson e Craig (2014), sustentabilidade se refere à 
capacidade, a longo prazo, de continuar a se envolver em uma 
determinada atividade, processo ou uso de recursos naturais. Em 
contraste, o termo desenvolvimento sustentável reflete um objetivo 
social mais amplo de como o desenvolvimento econômico e social 
deve prosseguir com consideração suficiente do meio ambiente e 
dos recursos naturais.

Atenta-se para as controvérsias quanto ao uso desse termo. É 
indiscutível que a limitação dos ecossistemas diz respeito à ação 
antrópica, que não acompanha o ciclo de transformação natural 
do ambiente físico. Porém, o uso de sustentabilidade aparece sem 
o debate quanto às formas de organização política, econômica 
e social da sociedade, as relações de produção e consumo, bem 
como as consequências socioambientais de um período marcado 
pela hegemonia de uma economia de mercado globalizada.

Entendendo a complexidade da questão, uma revisão da literatura 
foi realizada, tendo como fios condutores estudos internacionais 
e nacionais recentes baseados nessas questões. Esta introdução 
apresenta o proêmio e o escopo da pesquisa de Mestrado, sendo 
dividida em três partes: as duas primeiras apresentam os estudos 
que enunciam a base teórica para a contextualizar o tema da 
pesquisa; e a terceira descreve a estratégia adotada para conformar 
a discussão trazida para o estudo. 
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I.1 Contexto 

Para Faber et al. (2015), o termo sustentabilidade se desenvolveu 
ao longo do tempo sob a influência de debates e discussões sociais, 
culturais e organizacionais. Levando isso em consideração, sua 
transformação e evolução são base introdutória desta pesquisa, 
e seus empregos estão relacionados a uma interpretação dada 
em um determinado setor. Ainda, entende-se que o debate 
sobre sustentabilidade está marcado por diversas perspectivas 
de abordagem. Segundo Acselrad (1999), o que prevalece são 
expressões interrogativas recorrentes, nas quais a sustentabilidade 
é vista como “um princípio em evolução”. 

Compreendendo esta dificuldade, e contemplando a prerrogativa 
de Faber et al. (2015), inicia-se o tema a partir de convenções, 
eventos significativos e discussões emergentes iniciados na década 
de 1960. Entende-se que cada evento se configura como uma 
oportunidade para o estabelecimento de metas ou elucidações de 
problemas vigentes no que diz respeito aos problemas ambientais. 

Ressalta-se que seria um equívoco explorar toda a construção 
do debate tão somente pelo estudo dos tratados e conferências 
internacionais. Considerou-se que, para sua composição, 
a perspectiva de diversos pesquisadores e agentes sobre a 
problemática ambiental global são outras importantes chaves, 
nas quais diversas publicações originaram as formulações dos 
pensamentos e princípios atuais sobre o tema. 

Nesta pesquisa assume-se que os primeiros fundamentos que 
demonstraram a percepção da sustentabilidade como um 
referencial para quaisquer procedimentos foram concebidos no 
processo de discussão das diferentes interpretações da realidade. 
A intenção desta Introdução não é definir, mas caracterizar o que 
será trabalhado enquanto sustentabilidade - sobre quais diretrizes 
e, principalmente, embasamento esta pesquisa está se fundando.

I.1.1 Como é formado o debate em sustentabIlIdade?

Entre as décadas de 1960 e 1980 cientistas, movimentos sociais 
e ambientalistas denunciaram problemas ambientais e sociais 
das economias herdeiras da Revolução Industrial. Tem-se, nesse 
período, as seguintes publicações a esse respeito: em 1962, o 
livro Silent spring da bióloga Rachel Carson1, que faz um alerta 
sobre o uso agrícola de pesticidas químicos sintéticos; em 1968, 
o livro Population bomb de Paul Ehrlich2, que discute o conflito 
intrínseco entre as demandas do crescimento humano e a 
finitude de recursos; em 1972, o relatório The limits to growth, 
também conhecido como Relatório Meadows, encomendado 
pelo Clube de Roma3; e a publicação de Garret Hardin4, em 1969 
Tradegy of the commons,  influente na formação do pensamento 
sobre os problemas ambientais globais, particularmente para os 
chamados “bens comuns globais”.

A partir da segunda metade do século XX, por meio das obras 
acima citadas e tantas outras, a humanidade pôde acompanhar as 
consequências de um sistema fortalecido na Revolução Industrial 
que, “por visar apenas a produtividade com foco no crescimento 
econômico, não zelou pela qualidade do ambiente e a consequente 
saúde da população” (POTT; ESTRELA, 2017, p. 271). 

Essas análises começaram a colocar lado-a-lado as problemáticas 
do meio ambiente e do desenvolvimento, de modo que, em 1971, 
de modo que em 1971, foi publicado o Relatório Founex, um ano 
antes de um dos maiores eventos internacionais sobre o tema.  

Posteriormente, a Organização das Nações Unidas (ONU), ou 
United Nations (UN), iniciou um ciclo de conferências e estudos a 
fim de alinhar as noções em torno de princípios e compromissos 
por um desenvolvimento mais incluso e harmônico com a 
natureza. 

1Rachel Carson (1907 
– 1964), escritora, 
cientista e ecologista 
estadunidense. Seu livro 
foi marco na denúncia 
sobre problemas 
ambientais causados pelo 
homem. As evidências 
do uso generalizado e 
indevido de pesticidas 
após a Segunda Guerra 
Mundial levaram a 
pesquisadora a falar 
sobre a ameaça imediata 
aos seres humanos e à 
natureza da exposição 
química involuntária (RC, 
2020)

2Paul R. Ehrlich 
(1932) é um biólogo 
estadunidense e professor 
da University of Stanford. 
Continua a estudar a 
dinâmica e genética de 
populações naturais de 
borboletas quadriculado 
(Euphydryas). Esta 
pesquisa tem aplicações 
para problemas como 
o controle de pragas de 
insetos e projetos ideais 
para reservas naturais 
(PRE, 2020)

3Em 1968, cerca de 30 
pesquisadores de diversos 
países e de várias áreas 
de conhecimento se 
reuniram em Roma 
para discutir problemas 
globais. O Clube advertiu 
que se a atividade 
humana continuasse 
da mesma forma, a 
humanidade estaria 
prestes a ultrapassar a 
capacidade de carga do 
Planeta Terra até o final 
do século (COR, 2020)

4Hardin (1915 - 2003) 
estadunidense e formado 
em zoologia. Suas 
publicações influenciaram 
debates que permitiram 
avaliar responsavelmente 
nosso ambiente para 
otimizar a qualidade 
de vida das gerações 
presentes e futuras (UCSB, 
2020)
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Desde então, o debate vem se consolidando e se ampliando 
no panorama internacional, tendo como data representativa 
o encontro realizado em 1972, em Estocolmo (Suécia): a UN 
Conference on the Human Environment5, a partir da qual tem-se 
admitido as questões ambientais como um problema global:

A Conferência da ONU de 1972 sobre o Meio Ambiente 
Humano, realizada em Estocolmo, foi um evento 
seminal na história da política ambiental global. 
Muitos acordos internacionais importantes já 
haviam sido alcançados na época da conferência de 
Estocolmo (…), mas Estocolmo foi o primeiro esforço 
global para avaliar e discutir o meio ambiente em 
termos sistemáticos e abrangentes, além de ajudar 
a estabelecer a trajetória de esforços futuros que se 
desenrolaram em as décadas que se seguiram (CONCA; 
DABELKO, 2019, p.19, tradução nossa6).

Segundo Piga e Mansano (2015), a conferência de Estocolmo 
estabeleceu intenções e recomendações que serviram de 
orientação para a formulação e implementação de políticas 
públicas de cada país participante. 

Assim, já se ensaiavam princípios e preocupações com o 
desenvolvimento e o uso sustentável de recursos, antes mesmo da 
conceituação oficial de desenvolvimento sustentável7 - que ganhou 
contornos posteriormente, com o Relatório Brundtland.

Após a Conferência de Estocolmo foi criado o United Nations 
Environment Programme (UNEP) e o Programa Observação 
da Terra, Earthwatch, para monitorar as diversas formas de 
poluição. Alguns anos mais tarde, foi criada a World Commission 
on Environment and Development (WCED), que preparara um 
relatório sobre o meio ambiente em escala global. 

Outro marco renomado (e grande referência), foi a publicação do 
Relatório Brundtland, em 1987, sob o título Our common future. 
O WCED, em 1983, na UN General Assembly, presidenciado pela 
Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. 

O documento recomendou um modelo de uso de recursos 
naturais que atendesse às atuais necessidades da humanidade, de 
modo que as futuras gerações poderiam também satisfazer suas 
necessidades, trazendo o desenvolvimento sustentável:

6Do original, em 
inglês: “The 1972 UN 

Conference on the Human 
Environment, held in 

Stockholm, was a seminal 
event in the history of 
global environmental 

politics. Many important 
international agreements 
had already been reached 

by the time of the 
Stockholm conference (…) 

but Stockholm was the 
first broadly global effort 

to evaluate and discuss 
the environmental in 

systematic, comprehensive 
terms, and it helped 

establish the trajectory of 
future efforts that unfolded 

in the decades that 
followed”

7Trazendo, brevemente, 
a discussão a nível 

nacional, nesse período, 
não havia ainda 

iniciativas que poderiam 
ser consideradas 

“políticas ambientais” 
- o que ocorriam eram 

intervenções localizadas 
em áreas específicas. 

Segundo Acselrad (2001), 
uma política ambiental 

explícita de governo, 
no Brasil, iniciou-se em 
1973, com a criação da 
Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (SEMA)

5Piga e Mansano (2015) 
apontam que o evento 

foi importante em 
função da legitimidade 

que concedeu aos 
assuntos ambientais, 

tendo a participação de 
representantes de 113 

países e de 19 agências 
governamentais, 

universitários, 
representantes de 

agremiações e cientistas

Na sua essência, o desenvolvimento sustentável 
é um processo de mudança no qual a exploração 
dos recursos, o direcionamento dos investimentos, 
a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional estão em harmonia e reforçam 
o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações 
e necessidades humanas (CMMAD, 1991, p. 49).

Com essa definição de Brundtland, e pelas ideias expressas no 
Relatório, identifica-se a dependência dos seres humanos em 
relação ao meio ambiente para satisfazer suas necessidades e 
bem-estar em um sentido muito mais amplo do que a exploração 
de recursos ecológicos. 

A partir de Estocolmo, o debate sobre a crise ambiental se 
intensificou, criando diversos desdobramentos, conforme a Figura 
1- referências indicadas em Apêncice I. A Figura 1 foi organizada 
a partir dos principais eventos mais significativos (indicados pela 
cor preta) e publicações (indicadas pela cor verde escura) para a 
discussão das questões de sustentabilidade. Algumas conexões 
(indicadas pela cor verde clara) foram realizadas estabelecendo 
redes de aproximações entre os itens.

Apesar de o Relatório Brundtland popularizar o termo 
desenvolvimento sustentável, pode-se observar que as conferências, 
cada qual a seu modo, abordam aspectos importantes associados à 
problemática ambiental. Concomitantemente aos eventos foram 
utilizados relatórios (realizados por entidades especializadas) para 
informar o progresso de determinados setores ou instituições, 
por exemplo: sobre o estado atual do meio ambiente; sobre ações 
que precisam ser tomadas para alcançar o desenvolvimento 
sustentável; ou sobre o progresso em direção ao desenvolvimento 
humano sustentável.

Porém, foi apenas na Earth Summit que foram selados acordos 
políticos entre países que teriam como finalidade negociar metas 
das problemáticas indicadas no Relatório Brundtland. A UN 
Conference on Environment and Development8, ou Earth Summit, 
foi realizada na cidade do Rio de Janeiro e publicou – cinco anos 
após o Relatório Brundtland – a Agenda 21, a qual se tornou uma 
referência na elaboração de planos de ações governamentais.

É notório que o conjunto dos grandes eventos ocorridos até o 

Living Planet Report 
da World Wildlife 
Fund (WWF), ou 
Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC)

United Nations Develop 
Programme (UNEP)

Annual Report, da UN

8Contou com a 
participação de 
representantes de 
178 países, incluindo 
cerca de 100 chefes de 
estado, 4.000 entidades 
da sociedade civil 
internacional, além 
da participação de, 
aproximadamente, 500 
ONGs do mundo todo, 
podendo ser considerada 
a maior já realizada no 
âmbito da ONU (PIGA; 
MANSANO, 2015)
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Figura 1. Compêndio da Sustentabilidade

Fonte: autoria própria, com referências indicadas em Apêndice I
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início da década de 1990 se originou sob um caráter mais técnico 
e econômico do que propriamente social. Contudo, autores e 
estudiosos já problematizavam as questões sociais, dentre as 
quais pode-se citar as obras de Dennis Clark Pirages9 (1978), A 
social design for sustainable growth, e James C. Coomer10 (1979), 
Quest for a sustainable society.

Por conseguinte, o elo que estabeleceu a relação entre todos esses 
eventos para se criar uma perspectiva holística começou a ter 
relevância na década de 1990, fornecendo-lhes uma natureza 
antropocêntrica, como aponta Alves:

[...] As grandes conferências da década de 199011 

procuraram abordar os múltiplos fatores dos 
respectivos temas em suas interconexões, inserindo o 
local no nacional e este no internacional, com atenção 
para as condições físicas e humanas do espaço em 
que se concretizam. Corroboraram, dessa forma, a 
percepção de que certos assuntos vitais são, agora 
mais do que nunca, inquestionavelmente globais, 
exigindo tratamento coletivo e colaboração universal 
(ALVES, 2001, p. 34).

A Earth Summit e a World Conference of Human Rights  aproximaram 
duas importantes questões: o desenvolvimento sustentável e 
os direitos humanos. Este último, teve um papel notório, pois 
favoreceu a criação, posteriormente, do direito à moradia, 
estabelecido na UN Conference on Human Settlements, em 1996. 
Outros frutos da Earth Summit foram as três “Convenções Rio”: 
UN Convention on Biological Diversity, UN Convention to Combat 
Desertification, e UN Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), todas intrinsecamente ligadas.

Isto é importante ser ressaltado, uma vez que a UNFCCC, em 
1994, deu continuidade ao debate levantado pelo Protocolo 
de Montreal (1989)12, obrigando os países a agir sob o viés da 
segurança humana. A UNFCCC corroborava com a estabilização 
das concentrações de gases de efeito estufa “em um nível que 
impeça a interferência antrópica13 perigosa no sistema climático”.  
Ainda, a Convenção sustenta que:

O nível deve ser alcançado dentro de um prazo 
suficiente para permitir que os ecossistemas se 
adaptem naturalmente às mudanças climáticas, 

9Dennis Clark Pirages 
é um cientista político 

norte-americano, 
ambientalista e ex-

professor de políticas 
ambientais internacionais 

na University of 
Maryland, College Park

10James C. Coomer é 
um cientista político 

americano e professor 
emérito de ciência política 

na Mercer University

11“As seis conferências 
sociais da década de 1990 

compreenderam: a UN 
Conference on Environment 

and Development (Earth 
Summit), sediada no Rio 

de Janeiro, em 1992; 
a World Conference of 

Human Rights, realizada 
em Viena, em 1993; a 

International Conference 
on Population and 

Development, estabelecida 
no Cairo, em 1994; a 

World Summit on Social 
Development, sediada em 

Copenhague, em 1995; 
a IV World Conference 

on Women, realizada em 
Pequim, em 1995; e a UN 

Conference on Human 
Settlements (Habitat II), 

constituída em Istambul, 
em 1996” (MAUAD, 2011, 

p. 64)

12Tratado ambiental 
multilateral (UNFCCC, 

2020). A Convenção 
de Viena (1985) para 

a proteção da camada 
de ozônio e o Protocolo 

de Montreal (1987), 
sobre substâncias que 

empobrecem a camada 
de ozônio, não abordam 

diretamente a questão das 
mudanças climáticas. No 

entanto, eles procuram 
eliminar gradualmente 
os clorofluorcarbonetos 

(CFCs) e os halons, um 
importante grupo de 
gases de efeito estufa

13A interferência 
antrópica é mensurada 

a partir dos relatórios do 
IPCC

para garantir que a produção de alimentos não seja 
ameaçada e para permitir que o desenvolvimento 
econômico prossiga (UNFCCC, 2020).

Adiante, coloca a responsabilidade nos países desenvolvidos em 
liderar a mudança global. Eles são chamados de países do Apêndice 
I e pertencem à Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD). Tais países devem informar regularmente 
sobre suas políticas e medidas de mitigação das mudanças 
climáticas (UNFCCC, 2020). 

Por ser a maior fonte de emissões de Gases do Efeito Estufa - 
passadas e atuais -, os países industrializados deveriam ser 
pioneiros na redução de emissões, além de apoiar as atividades de 
mudança climática nos países em desenvolvimento, fornecendo 
apoio financeiro. Um sistema de doações e empréstimos foi 
estabelecido por meio da Convenção e é gerenciado pelo Global 
Environment Facility (UNFCCC, 2020).

Segundo Pereira et al. (2011), o baixo grau de implementação dos 
compromissos assumidos na Earth Summit culminou na revisão 
e avaliação da implementação da Agenda 2114 na RIO+5, em Nova 
York, em 1997. Para os autores, o evento serviu para criar um 
ambiente político propício à aprovação do Protocolo de Kyoto15 – 
tratado no qual foram definidos compromissos e obrigações para 
todos os países associados quanto às emissões de Gases do Efeito 
Estufa (GEE), fruto das UNFCCC.

O tratado foi um propulsor do engajamento global na resolução 
da problemática ambiental relacionada às consequências 
decorrentes do efeito estufa, além de reconhecer que países 
desenvolvidos eram os principais responsáveis pelos altos níveis 
de emissões de GEE na atmosfera - como resultado de mais de 150 
anos de atividade industrial:

Era necessário estabelecer um processo permanente e 
periódico de discussão, com troca de informações sobre 
o desenvolvimento científico, progresso tecnológico e 
as disposições políticas dos países. Foi, então, criada a 
Conferência das Partes (CoP – Conference of the Parties), 
que é o órgão supremo da Convenção, a autoridade 
mais alta para tomada de decisões, cujas reuniões 
ocorrem anualmente desde 1994 (CQNUMC, 2019).

15O primeiro Acordo 
do Protocolo de Kyoto, 
assinado por 37 países 
industrializados em 2008, 
tinha como meta uma 
redução média de 5% 
das emissões de gases de 
efeito estufa para os anos 
de 2008–2012 (CHAU; 
LEUNG; NG, 2014)

14Entende-se aqui que as 
publicações resultantes 
dos eventos contribuíram 
para a consolidação 
do conceito de 
sustentabilidade, uma vez 
que saiu do âmbito ciência 
e se articulou enquanto 
meta para alcançar uma 
política pública
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Entende-se a relevância de trazer todos esses tratados, 
convenções e entidades para entender seus desdobramentos e 
relevâncias. Segundo Godoy (2007), a UNFCCC foi um marco 
no desenvolvimento das políticas públicas de defesa do meio 
ambiente - tudo isso partindo de uma preocupação mundial mais 
ampla, deixando de contemplar apenas pequenos grupos isolados. 
As UN CoPs16 consecutivas, indicadas na Figura 2, ilustram a 
organização mundial debatendo as mudanças do efeito estufa e a 
degradação da natureza.

Por conseguinte, apesar de avanços poucos significativos e o 
sistemático descumprimento de boa parte das metas acordadas na 
Rio-92, surgiram outras grandes conferências mundiais. A World 
Summit on Sustainable Development, que em 2002 ocorreu em 
Johanesburgo na África do Sul Rio + 1017, e a Rio+2018, novamente 
no Rio de Janeiro em 2012, visavam, sobretudo, reiterar as metas 
e estratégias para redução de impactos ambientais resultantes da 
atividade produtiva. 

Estabelecendo uma análise sobre os tratos e acordos, Conca e 
Dabelko (2019) afirmam que os compromissos otimistas (mas 
generalizados) da UN Framework Convention on Climate Change, 
de 1992, tiveram continuação nas metas e calendários específicos 
adotados no Protocolo de Kyoto, em 1997. 

Figura 2. Compêndio 
Conference of the Parties

Fonte: baseado em UN 
Climate Change (2020) 

17Participação de mais de 
100 mil pessoas - entre 
elas, delegados oficiais 

de 189 países, milhares 
de representantes de 

organizações da sociedade 
civil, ativistas ambientais 

e jornalistas (PIGA; 
MANSANO, 2015)

18Participação de chefes 
de estados de 190 nações. 

O evento foi pautado em 
dois temas principais: 

uma economia verde no 
contexto da erradicação 
da pobreza e um quadro 

institucional para 
o desenvolvimento 
sustentável (PIGA; 
MANSANO, 2015)

16A CoP (Conference of the 
Parties) é o órgão supremo 

de tomada de decisão da 
UNFCCC. Todos os países 
que a compõem revisam 

a implementação da 
Convenção e quaisquer 

outros instrumentos 
legais que a CoP adota. 
Além disso, tomam as 

decisões necessárias 
para promover a 

implementação efetiva 
da Convenção, incluindo 
acordos institucionais e 

administrativos

Em contrapartida, o Acordo de Paris19, de 2015, o qual não 
contemplava somente o clima, também revela uma importante 
divisão política de tradução entre multilateralistas e nacionalistas: 
refletia uma mudança positiva e otimista em relação à capacidade 
dos governos de concordar com um caminho a seguir e mais 
cautela para novos paradigmas enraizados:

Os compromissos acordados em Paris 2015 foram 
aclamados como uma conquista. Mas a insuficiência 
desses objetivos para enfrentar os piores efeitos das 
mudanças climáticas e o subsequente abandono do 
Acordo de Paris pelos EUA criam mais perguntas sobre 
a eficácia da diplomacia internacional como principal 
mecanismo para responder aos problemas ambientais 
(CONCA; DABELKO, 2019, p. 9, tradução nossa20).

Entende-se que a COP é um momento para fazer um balanço 
geral das metas e realizar negociações entre países participantes. 
A importância desse evento se dá pois: (1) sem metas, não há 
um objetivo claro; (2) apesar da definição de metas ocorrer 
anteriormente - a partir de pesquisas e engajamentos - os 
planejamentos são definidos no evento; (3) existe um atraso entre 
ação e a consequência da ação - no caso do clima, existe um tempo 
grande nessa inércia global, por isso, se há uma ideia de preservar 
e conservar, isso precisa estar planejado em macro, micro e meso 
ciclo; e (4) a meta precisa ser global, e isso irá reverberar em ações 
locais. Assim, tudo precisa estar harmônico e bem articulado.

19O Acordo de Paris 
representa o compromisso 
de 55 partes, 
principalmente países, 
de manter o aumento 
da temperatura global 
abaixo de 2°C em relação 
aos níveis pré-industriais 
(UNFCCC, 2020)

20Do original, em inglês: 
“The voluntary climate 
change commitments 
agreed to in Paris 
2015 were hailed as an 
achievement. But the 
insufficiency of these 
goals in addressing the 
worst effects of climate 
change, and subsequent US 
abandonment of the Paris 
Agreement, create more 
questions about the efficacy 
of international diplomacy 
as the primary mechanism 
for responding to global 
environmental problems”
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Assim, é questionado se é realmente possível solver a crise 
ambiental a partir dos objetivos e metas estipulados, e se as 
mudanças propostas estão analisando a raiz do problema. 
Entende-se, nesse momento, que não. Apesar da consciência 
ecológica que foi sendo gestada, e das políticas no que diz respeito 
ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, a crise 
ambiental segue avançando, se acentuando e complexando. 

Foi identificado que não é possível compreender o porquê das 
terminações mais aparentes da crise ambiental sem entender 
as contradições mais essenciais que a determinam. É necessário 
olhar para além, outros estudos e análises que elucidam questões 
que, a priori, não são imediatamente perceptíveis.

O desenvolvimento sustentável é incompatível com 
o jogo sem restrições das forças do mercado. Os 
mercados são por demais míopes para transcender os 
curtos prazos e cegos para quaisquer considerações 
que não sejam lucros e a eficiência smithiado de 
alocação de recursos (SACHS, 2009, p. 55).

Sachs21 (2009) encara como agir diante da aparente contradição 
entre explorar o meio ambiente, consumindo cada vez mais 
recursos naturais finitos, e atender ao compromisso de não o 
comprometer, continuando a promover o desenvolvimento 
econômico desejado. Entende-se que é inconsistente qualquer 
tentativa de discussão sobre desenvolvimento que não leve em 
conta que é, histórico e estruturalmente, desigual.

A adesão ao desenvolvimento sustentável, tal qual indicado no 
Relatório Brundtland, ignora o fato de que este conceito falhou em 
mudar significativamente o comportamento humano que criou o 
Antropoceno (BENSON; CRAIG, 2014). Assim, uma controvérsia 
central é a de que o desenvolvimento econômico é inerentemente 
destrutivo para o meio ambiente. 

Até o momento, essa cronologia forneceu um panorama para 
criar conexões relevantes sobre como a sustentabilidade foi sendo 
moldada e trabalhada no contexto internacional. Posteriormente, 
buscou-se procurar novos olhares que divergissem dos 
pensamentos alinhados à lógica produtivista. A pesquisa alinha-
se a Sachs (1994), que conceitua a sustentabilidade a partir de em 
um tripé: eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica.

21Ignacy Sachs (Varsóvia, 
1927) é um economista 

polonês, naturalizado 
francês. Foi pioneiro 
ao constatar que não 
é possível descartar a 

dimensão ecológica ao 
tratar do desenvolvimento 

(SACHS, 2009)

I.1.2 QuaIs dIretrIzes e dIsCussões a seguIr?

Neste breve percurso histórico, notam-se diversos impasses, 
dentre os quais destacam-se: (1) não há um referencial teórico 
definido que dê consistência às noções de sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável; (2) não há consenso quando se trata 
de priorizar ações em relação ao cuidado com o meio ambiente; 
(3) há uma assimetria de compromisso entre as nações que 
participam das conferências (principalmente dos acordos), fato 
que tem dificultado o alcance das metas e sua efetivação.

Cabe destacar que este terreno complexo coloca em evidência 
a dimensão política que perpassa a questão ambiental. Assim, 
o conceito de desenvolvimento econômico sob os princípios da 
sustentabilidade se torna atraente, pois mantém a promessa de 
reconciliar essas visões divergentes:

Em outras palavras, enquanto algumas formas de 
crescimento econômico são claramente destrutivas 
ao meio ambiente, a sustentabilidade está enraizada 
no fato de que nem todas as trajetórias de crescimento 
são iguais em seus impactos. Se essas premissas forem 
verdadeiras, poderá ser possível projetar formas de 
produção e intercâmbio ambientalmente amigáveis, 
que simultaneamente facilitem o desenvolvimento 
econômico, aliviem as pressões da pobreza e 
minimizem os danos ambientais. Tais esforços podem 
buscar “desenvolvimento sem crescimento” - isto é, 
melhoria na qualidade de vida das pessoas sem um 
aumento no nível agregado de atividade econômica. 
Ou eles podem ser adaptados a formas de crescimento 
econômico mais aceitáveis ecologicamente. Qualquer 
que seja o caminho específico preconizado, reconciliar 
a tensão histórica entre ecologia e economia é o objetivo 
central da sustentabilidade (CONCA; DABELKO, 2019, 
p. 206, tradução nossa22).

Hopwood et al. (2005) apontam que essa ideia permite que o 
capitalismo continue a apresentar o crescimento econômico 
como sua “solução moralmente falida” para a pobreza. Assim, em 
algum momento, o crescimento econômico, com o uso incessante 
de recursos e produção de resíduos, se tornará insustentável. 
Ademais, concluiu-se que o desenvolvimento sustentável (tal qual 

22Do original, em inglês: 
“In other words, while some 
forms of economic growth 
are clearly environmentally 
destructive, sustainability 
is rooted in the fact that 
not all growth trajectories 
are equal in theirs impacts. 
If these premises are true, 
then it might be possible 
to design environmentally 
friendly forms of 
production and exchange 
that simultaneously 
facilitate economic 
development, alleviate the 
pressures of poverty, and 
minimize environmental 
damage. Such efforts 
might seek ‘development 
without growth’ – that is, 
improvement in the quality 
of people’s lives without an 
increase in the aggregate 
level of economic activity. 
Or they might be tailored to 
forms of economic growth 
that are more acceptable 
ecologically. Whatever the 
specific path advocated, 
reconciling the historical 
tension between ecology 
and economy is the central 
goal of sustainability”
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proposto pelo Relatório Brundtland e pelo Clube de Roma) não 
toca em questões fundamentais para a sustentabilidade.

Ainda, segundo Hopwood et al. (2005), o relatório Brundtland 
rejeitou a ideia de que existiam limites ambientais para o 
crescimento. O relatório Limits to Growth (MEADOWS et al., 
1972) rivalizou com a ideia de que o crescimento, como definido 
pela economia capitalista, era a maneira de melhorar a qualidade 
ambiental; de fato, eles argumentavam que era o que danificava o 
meio ambiente. 

Porém, apesar de o Clube de Roma apresentar pontos importantes, 
como os limites da natureza para o crescimento da economia, 
ele o faz desconsiderando as inter-relações que interferem nesta 
análise, se baseando em aspectos quantitativos.

Quando os Estados pretenderam começar a 
desenvolver políticas ditas ambientais, percebemos 
uma duplicidade genética, com ao menos duas 
formulações absolutamente distintas da mesma 
questão. Uma provém de um movimento contra 
cultural, do questionamento do consumismo e da 
contaminação associada ao modelo de produção 
industrial de alimentos (...) essa crítica corresponde 
aos movimentos sociais surgidos no final dos anos 
1960. Outra visão, quase concomitantemente, 
resulta em uma formulação absolutamente distinta, 
originária do Clube de Roma, mais preocupada com 
a continuidade da acumulação capitalista, com as 
possibilidades de que algum tipo de ruptura nas 
fontes de aprovisionamento de insumos pusesse em 
risco a continuidade da acumulação do próprio capital 
(ACSELRAD, 2001, p. 22).

As notórias publicações iniciadas nos anos 1960 e os importantes 
eventos ocorridos nos anos 1970, chamaram a atenção para 
o problema da adequação da oferta de recursos naturais para 
sustentar os padrões de consumo e produção: “ (...) tal debate sobre 
a adequação dos recursos materiais gerou um amplo espectro de 
opiniões cujos extremos chegavam a conclusões completamente 
opostas” (CECHIN; VEIGA, 2010, p. 445).

Isto posto, várias críticas surgiram argumentando novas 
ramificações ou perspectivas sobre sustentabilidade. Desta 
maneira, atenta-se para os campos da economia ecológica, do 

ecomarxismo e da ecologia política, a partir de 1988. Cada um 
a seu modo ilustra um aspecto importante ao se tratar da crise 
ambiental, conforme indicado na Figura 323.

Assim, entende-se que sustentabilidade se tornou um termo para 
qualificar um desenvolvimento que possibilitasse à humanidade 
se relacionar com a biosfera de forma a evitar os colapsos 
profetizados na década de 1960. A partir de Hopwood et al. 
(2005), e dos demais autores, entende-se que os princípios de 
sustentabilidade representariam uma mudança na compreensão 
do lugar da humanidade no planeta e, qualquer que seja o ponto 
de vista, é claramente uma área de disputa. 

Conforme aponta Acselrad et al. (2009), este gesto foi ancorado na 
análise das séries de lutas que articulavam a questão ambiental 
com a da desigualdade social, sendo aptos a dar fôlego a uma 
reflexão e mobilização social mais abrangentes, extrapolando os 
limites de experiências anteriores, localizadas e específicas. 

A importância dessa noção decorre da constatação de que, além 
de tudo, a crescente escassez de recursos e os desastres ambientais 
eminentes afetam de modo desigual os diferentes grupos sociais e 
áreas geográficas, conforme mencionado anteriormente.

A eficácia do debate, das conferências e dos tratados assinados 
não será detalhada nesse trabalho, dado o caráter da pesquisa. 
Este estudo preliminar visou compreender as áreas de conflito, 
as áreas de cooperação sobre o meio ambiente e algumas das 
maiores mudanças em andamento da política mundial (conforme 
ilustrado na Figura 1 e na Figura 2). 

Assim, alimentou insights sobre a natureza dos problemas 
ambientais globais, notando-se um contraste significativo dos 
cinco maiores eventos – passando de Estocolmo para o Rio de 
Janeiro, para Johanesburgo, para o Rio novamente e, por fim, 
para Paris – refletindo mudanças subjacentes no mundo durante 
quatro décadas. 

Até o momento entende-se que o debate ambiental global 
alimentou o entendimento de soluções cooperativas para 
dilemas ecológicos, mas rivaliza com a própria ideia de sustentar. 
As conferências (evidente na Rio +20, com a consolidação da 

23A intenção deste 
diagrama não é 
aproximar, distanciar 
ou conectar os autores 
e seus pensamentos, 
mas demonstrar o 
caminho percorrido 
pela autora para 
chegar nas referências 
bibliográficas e mostrar 
a base referencial em que 
esta pesquisa se apoiou. 
Assim, temas e debates 
que surgiram a partir do 
levantamento realizado 
na Figura 1 apontaram 
áreas de estudo que 
foram alimentando 
novos questionamentos. 
Os textos, resumidos, 
apresentados no diagrama 
aparecem para organizar 
e traçar esse mapeamento 
das referências 
consultadas 
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Figura 3. Mapeamento de referências

Fonte: autoria própria
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Trata-se de um retórico alerta sobre 
a perspectiva da superpopulação 

como ameaça à capacidade de 
suporte da biosfera. Assim como 

seu contemporâneo, Paul Ehrlich, 
que publicou The population Bomb 

(1998), o autor traz a noção que a 
catástrofe é eminente, e qualquer 

tentativa de mudança apenas 
estaria adiando esse processo

Difundiu o conceito de Desenvolvimento 
Sustentável e identifica a dependência dos 
seres humanos em relação ao meio 
ambiente para satisfazer suas necessidades 
e bem-estar em um sentido muito mais 
amplo do que a exploração de recursos 
ecológicos. O desenvolvimento seria 
alcançado por meio de um crescimento 
econômico melhor estruturado e levando 
em consideração as questões sociais, éticas 
e ambientais - com foco no uso da 
tecnologia para a melhora da produtividade

O Reltatório não questiona o atual modelo de 
desenvolvimento econômico, qualquer ação a 

favor da sustentabilidade é insuficiente se não se 
questiona o modelo econômico e social

Discute a preocupação com a futura 
escassez de recursos naturais diante 

dos hábitos em favor do 
desenvolvimento econômico a 

qualquer custo. Defende a 
possibilidade do desenvolvimento 

apoiado num crescimento econômico 
requalificado, em que os objetivos 

sociais e os objetivos ambientais 
conviveriam em harmonia. Não basta 

promover a conservação ambiental 
sem estar em conjunto com a 

promoção socialQuestiona o atual modelo de crescimento 
econômico, o qual explora excessivamente os 
recursos ambientais com o fim de atender às 
necessidades de produção e pouco às reais 
necessidades humanas. A sustentabilidade 
passaria a ser relacionada a cinco dimensões: 
social, econômica, ecológica, espacial e cultural

Denuncia a racionalidade econômica que reduz tudo às 
transações mercantis - busca uma racionalidade ambiental, 
mas sem apreender a natureza através da atribuição de preços: 
preço e mercadoria vs estudo da administração. Defende a 
idéia de que a degradação ambiental não nasce da ação 
antrópica, mas por meio da complexidade social, cultural e das 
relações de poder. “Homens e mulheres só existem por meio da 
cultura através do que se apropriam simbologicamente da 
matéria”

Abordou a necessidade de compreensão da 2o lei 
da termodinâmica (que trata sobre a entropia) 

aplicada ao funcionamento da Economia. O 
autor associa a atividade econômica com o 

aumento da entropia, o que implicava a perda 
de recursos naturais - um crescimento infinito, 

é incompatível com um mundo finito. A 
sustentabilidade não poderia ser alcançada com 

o aumento da produção e do consumo, nem 
mantendo-se indefinidamente os padrões  de 
consumo. O cerne do problema ecológico está 

na expansão da escala da economia, que 
provoca processos irreversíveis de degradação 

no mundo

Levantam a bandeira do 
decrescimento, sob a qual 
reúnem-se aqueles que criticam o 
desenvolvimento e querem 
desenhar os contornos de um 
projeto alternativo para uma 
política do pós-desenvolvimento - 
caracterizada pela redução do 
consumismo e do tempo dedicado 
ao trabalho.Alguns autores: Serge 
Latouche, Alberto Acosta e Nicholas 
Georgescu-Roegen

Apresenta como a problemática ambiental incorpora 
desigualdades sociais, de raça, de sexo e de classe, o 

que segue de perto a lógica hegemônica de acumulação 
de capital e cerceamento de oportunidades: “A 

constatação da desigualdade ambiental tanto em 
termos de proteção desigual como de acesso desigual, 

nos leva a reconhecer que o que está em jogo não é 
simplesmente a sustentabilidade dos recursos e do 

meio ambiente, ou as escolhas técnicas descoladas da 
dinâmica da sociedade, mas sim as formas sociais de 

apropriação, uso e mau uso desses recursos e desse 
ambiente. É nesse sentido que os mecanismos de 

produção da desigualdade ambiental se assemelham 
muito ao mecanismo de produção da desigualdade 

social” 

Afirma que o colapso socioambiental não é 
algo que se desenha no horizonte: ele já está 

ocorrendo, e é gerado pelo crescimento 
econômico movido pelo mecanismo de 

acumulação de capital. Critica os 
compromissos do Protocolo de Kyoto, do 

Acordo de Paris, dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e das Metas de 

Aichi, que afirmam políticas condicionadas 
aos planos de crescimento das corporações e 

dos governos dos países signatários

The Limits to Growth (1972), no qual questiona-se 
os limites físicos da natureza e as consequências 

de uma exploração irracional dos recursos 
naturais. Apesar de o Clube de Roma apresentar 

pontos importantes, como os limites da natureza 
para o crescimento da economia, ele o faz descon-

siderando as inter-relações que interferem nesta 
análise, se baseando em aspectos quantitativos 

Conjunto de princípios e práticas que asseguram que 
nenhum grupo social suporte parcela desproporcional 
das consequências ambientais negativas de operações 

econômicas, de decisões políticas e de programas 
federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou 
omissão de tais políticas - Declaração de fundação da 

Rede Brasileira de Justiça Ambiental

Nicholás Georgescu-Roegan (1906 – 1994), de 
origem romena,  foi um matemático e economista, 

crítico do desenvolvimento econômico, cuja obra 
principal é The Entropy Law and the Economic 

Process (1971)

Ignacy Sachs (Varsóvia, 1927) é um 
economista polonês que foi pioneiro 

ao constatar que não é possivel 
descartar a dimensão ecológica e 

social ao tratar do desenvolvimento  

Trata dos meandros e os contextos nos 
quais são formulados os discursos 
contemporâneos sobre a cidade 
sustentável. Mostra que não há fórmulas 
prontas que dêem conta da complexa 
relação urbano-ambiental. Os textos 
mesclam conceitos associados à discussão 
ambiental com o referencial analítico das 
ciências sociais, qualificando questões e 
avaliando os potenciais de 
sustentabilidade e risco implícitos nas 
práticas atuais de gestão urbana

Henri Acselrad possui mestrado em 
economia e doutorado em 
Planejamento, Econ. Pública e Org. do 
Território: é professor titular da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Luiz Cesar Marques Filho é historiador  
e professor livre-docente do 

Departamento de História do IFCH 
/Unicamp; e participa do coletivo 

Crisálida, Crises SocioAmbientais Labor 
Interdisciplinar Debate & Atualização

Enrique Leff (1946) é um sociólogo ambientalista 
mexicano e um dos principais intelectuais 
latino-americanos no âmbito da problemática ambiental

“A degradação ambiental não é um resultado direto da pressão demográfica 
sobre a capacidade de carga dos ecossistemas, mas das formas de apropriação e 
usufruto da natureza. A racionalidade econômica, ao maximizar os excedentes 

e benefícios econômicos no curto prazo, deixa a questão da equidade social e da 
sustentabilidade ecológica para as políticas distributivas de uma riqueza criada 

sobre a base de acumulação do capital que é intrinsecamente destruidora da 
natureza. Assim, desvaloriza-se o patrimônio de recursos naturais e culturais 

dos povos do Terceiro Mundo ao mesmo tempo em que se diluem as 
perspectivas de construção de um futuro sustentável” (LEFF, 1986) 

”Ignora o conflito pelo controle sobre os 
recursos naturais, procurando criar 
condições para poupar os recursos 

naturais, sem, no entanto, considerar as 
condições sócio-políticas que regem o 

poder de controle e o uso destes recursos”
(ACSELRAD, 1993, p. 5)
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economia verde) afloraram que o meio ambiente deixou de ser 
considerado um obstáculo ao desenvolvimento, passando a ser 
visto como mercadoria, conforme defende Furtado (2012). 

Ainda, no campo da crítica ao capitalismo e da justiça ambiental, 
observa-se um reducionismo da questão ambiental por parte do 
Estado e do setor privado e do uso que se faz dela, segundo Furtado 
(2012):

O domínio ambiental é um domínio de conflitos, de 
disputas simbólicas e materiais, incapazes de serem 
refletidas em processos, como modernização ecológica, 
ou conceitos, como responsabilidade ambiental. 
É nesse contexto de conflito que a apropriação e 
a incorporação institucional da problemática da 
mudança climática, considerada a mais nova etapa 
desse processo de ambientalização, será analisada 
(FURTADO, 2012, p. 34).

Este trabalho assume que a destruição ambiental está vinculada 
à lógica produtivista e às injustiças ambientais. E que os impactos 
da degradação ambiental, da poluição, da mudança do clima e 
da apropriação econômica da natureza recaem, com mais força, 
sobre uma determinada parcela da população (vulnerável), na 
cidade e no campo24.

Ressalta-se que, neste tópico, não foi possível esgotar o debate 
sobre o meio ambiente. Tudo isso foi necessário para, em um 
primeiro momento, entender o que faz a crise ambiental, de forma 
que só assim seria possível compreendê-la. Os novos estudos que 
identificavam novas lacunas, apesar de agregar para o debate, 
ocasionava um snow-bowling nas referências fundamentais da 
pesquisa. Existem diversos projetos, estudos e denúncias que não 
foram incluídos aqui.

A ideia de que os problemas ambientais globais exigem “cooperação 
internacional” é amplamente aceita, mas o escopo e o conteúdo 
apropriados dessa cooperação podem (e devem) ser amplamente 
contestados, uma vez que a poluição não é democrática. 

Para Acselrad et al. (2009), as consequências de se ignorar as 
desigualdades sociais por trás dos problemas ambientais permite 
a adoção de soluções que não asseguram igual proteção ambiental 
para todos.

24Se o desenvolvimento 
sustentável se refere, 
primordialmente, a 

uma espécie de “nova 
ética” produtiva 

global, tal horizonte de 
desenvolvimento não 

pode esquivar-se de 
um enfrentamento do 
problema da produção 
material sem levar em 
consideração todas as 
dimensões das forças 

produtivas envolvidas 
– insumos materiais, 

cultura e conhecimento 
técnico, força de trabalho 

e sua organização social, 
recursos mecânicos, 

estruturas de circulação, 
práticas de consumo, de 
descarte e reciclagem de 

resíduos etc

Assim, reforça-se que o debate aqui levantado sobre 
sustentabilidade deve, invariavelmente, olhar os agentes e as 
condicionantes nacionais. Para compreender a realidade como 
ela existe é necessário compreender todas as determinações desta 
realidade.

Nesse momento, a definição proposta por Sachs (1997) se 
mostra pertinente. O autor propõe a sistematização de algumas 
dimensões principais para a sustentabilidade: (1) econômica; (2) 
social; (3) ecológica; (4) geográfica/espacial; (5) cultural25. Esta 
organização foi ancorada na análise das lutas que articulavam 
a questão ambiental com a da desigualdade social, conforme 
aponta Acselrad et al. (2009).

Para Diegues (1992), para além dos problemas globais sob uma 
ótica sustentável, é necessário pensá-los sob a perspectiva de 
sociedades saudáveis, significando que “(...) é imperioso que cada 
sociedade se estruture em termos de sustentabilidades próprias, 
segundo suas tradições culturais, seus parâmetros próprios e sua 
composição étnica específica” (DIEGUES, 1992, p. 28).

Finalmente, se o objetivo é a sustentabilidade, o que exatamente 
está-se tentando sustentar, alcançar? A pesquisa entende que é 
possível responder a essa pergunta e, ainda, de várias maneiras 
diferentes. Talvez, um padrão subjacente de saúde, resiliência 
e adaptabilidade que mantém este planeta numa condição em 
que a vida, em sua totalidade, possa perpetuar. E nesse jogo das 
contradições, o objetivo é sanar problemas, mas ciente de que a 
tarefa possa implicar em criar novos problemas. Problemas estes, 
que devem surgir de uma raiz social mais emancipada e menos 
adoecida.

Assim, a pesquisa compreende que para alcançar e sustentar essa 
perspectiva de mundo é necessário compreender a complexa 
articulação que cada setor, produto e processo apresenta, 
analisando o processo de transformação que se desdobra nos 
aspectos da sociedade. Como resultado, é proposta uma orientação 
de sustentabilidade permitindo uma abordagem que lida com a 
questão das inter-relações dos aspectos do termo, se baseando nas 
dimensões norteadores de Sachs (1997).

25"A sustentabilidade 
social vem na frente, 
por se destacar como 
a própria finalidade 
do desenvolvimento, 
sem contar com a 
probabilidade de que 
um colapso social ocorra 
antes de uma catástrofe 
ambiental; um corolário: a 
sustentabilidade cultural; 
a sustentabilidade do 
meio ambiente vem 
em decorrência; outro 
corolário: distribuição 
territorial equilibrada 
de assentamentos 
humanos e atividades; 
a sustentabilidade 
econômica aparece como 
uma necessidade, mas 
em hipótese alguma é 
condição prévia para 
as anteriores, uma vez 
que um transtorno 
econômico traz consigo 
um transtorno social, 
que por seu lado, obstrui 
a sustentabilidade 
ambiental; o mesmo 
pode ser dito quanto à 
falta de governabilidade 
política, e por esta razão 
é soberana a importância 
da  sustentabilidade 
política na pilotagem do 
processo de reconciliação 
do desenvolvimento 
com a conservação 
da biodiversidade; 
novamente um 
corolário se introduz: 
a sustentabilidade só 
sistema internacional 
para manter a paz - as 
guerras modernas são não 
apenas genocidas, mas 
também ecocidas -  e para 
o estabelecimento de um 
sistema de administração 
para o patrimônio comum 
da humanidade" (SACHS, 
1994, p. 71-72)
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I.2 motIvação

Ao olhar por uma perspectiva ampliada, pode-se observar que, 
no despertar das mudanças ambientais ambientais - que são, ao 
mesmo tempo, globais e locais -, as cidades se tornaram um signo 
de atenção, dada a crescente inovação nos processos de construção, 
de tal forma que podem ser vistas como “oportunidades urbanas” 
para experimentações sustentáveis (ACSELRAD, 2001). 

Nesse momento histórico em que a mudança climática ganha 
centralidade, as publicações como a Agenda Habitat e as Agendas 
2126 refletem políticas e apontamentos inseridos no setor da 
construção civil.  Na primeira Agenda, segundo Yuba (2005), houve 
uma predominância das questões ambientais sobre as demais, que 
permaneceram genéricas e com participações pouco expressivas. 
Com a segunda Agenda, as dimensões social, econômica, política 
e cultural foram mais aprofundadas - isso vindo da explicitação 
dos problemas comuns aos países em desenvolvimento. 

De que modo a tomada de consciência dos problemas ambientais 
afeta o campo de visão do arquiteto? Segundo Fleming et al. 
(2014), arquitetos e engenheiros raramente falam dos impactos 
da silvicultura na criação ou destruição de ecossistemas naturais, 
ou nos benefícios sociais e econômicos e, possivelmente, efeitos 
prejudiciais nas comunidades locais de uma construção. 

A Construção não abandonaria seu caráter tecnológico, mas 
reconheceria que a atividade tecnológica é “(...) o processo social 
no qual a técnica em si representa apenas um fator entre outros” 
(MARCUSE, 1998). Desta forma, a percepção de sustentabilidade 
rearticula fundamentalmente a forma como se enxerga a 
Construção, na qual o processo produtivo ganha espaço de 
discussão nesta dissertação.

26No setor da construção 
civil, as interpretações 

da Agenda 21 mais 
relevantes são: (1) Agenda 

Habitat II; (2) a CIB 
Agenda 21 on Sustainable 

Construction; (3) CIB/
UNEP Agenda 21 for 

Sustainable Construction 
in Developing Coutries. A 

segunda “(...) classifica 
os objetivos, barreiras, 

desafios e ações da 
sustentabilidade numa 
abordagem que mescla 

escalas (do material 
ao ambiente urbano) e 

dimensões (ambiental, 
social, econômica e 

cultural)” (YUBA, 2005, 
p. 31); já a terceira, 

“(...) dá importância 
para a equalização das 

dimensões e, a partir do 
conteúdo já desenvolvido 

pela primeira Agenda, 
aprimoram a abordagem e 
discutem as semelhanças 
e diferenças na aplicação 

dos princípios da 
sustentabilidade em 

países desenvolvidos e em 
desenvolvimento” (YUBA, 

2005, p. 31)

I.2.1 Por Que a Produção da HabItação? 

Segundo Doan et al. (2017), a indústria da construção desempenha 
um papel significativo na satisfação das necessidades da sociedade, 
melhorando a qualidade de vida e auxiliando para o crescimento 
econômico de um país. No entanto, tem sido duramente criticada 
por contribuir mais para a emissão de carbono, degradação 
ambiental e aquecimento global, devido à utilização de grande 
parte dos recursos naturais e do consumo de energia.

Huang et al. (2018) apresenta em sua pesquisa que o consumo de 
materiais não renováveis e a alta demanda energética contribuem 
significativamente para a emissão global de CO2 - protagonista 
nos debates internacionais, conforme observado na Figura 1. 

Atualmente, a construção e a operação dos edifícios são 
responsáveis pela maior parte do consumo global total de 
energia (35%) e, juntamente com a fabricação, transporte e uso 
de materiais de construção eles são responsáveis por 38% das 
emissões globais de CO2 (GLOBALABC, 2020).

Ainda, Garcia (2014) constata que a produção de resíduos na 
construção (a nível mundial) pode variar entre, aproximadamente, 
130 e 3700 kg/hab no ano (no Brasil, a média é de 500 kg/
habitante), ou cerca de 100 kg/m² (no Brasil, cerca de 300kg/m²).  
A pesquisadora afirma que cerca de 50% dos resíduos sólidos 
urbanos são resíduos de construção e demolição (no Brasil, os 
valores são dados entre 50% e 70%). Assim, pondera que grande 
parte dos recursos naturais finitos são desperdiçados sem 
qualquer aplicação útil a curto ou longo prazo. 

Edwards e David (2000), afirmam que a sustentabilidade deve 
abranger não apenas o tecido dos edifícios, mas também o que 
os autores chamam de fator pessoal. Afirmam que, nenhuma 
sociedade é equilibrada e está em harmonia com a natureza, a 
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menos que a moradia seja sustentável: “(...) a moradia é sustentável 
se todos tiverem a oportunidade de acesso a uma casa que seja 
decente; se ela promover a coesão social, e a autosuficiência” 
(EDWARDS; DAVID, 2000, p. 1, tradução nossa27).

Num futuro, a vida urbana não poderá evoluir 
sem reencontrar uma forma durável de gerir e 
transformar os recursos naturais. O aprofundamento 
do conhecimento sobre as estratégias e os métodos 
para a melhoria do desempenho ambiental de zonas 
edificadas, e em particular da habitação, configura-
se prioritário. É urgente generalizar as soluções 
para que a arquitetura habitacional possa melhorar 
a sustentabilidade ambiental do meio urbano 
(MOURÃO, 2012, p. 2).

Davidson et al. (2007) investigaram a relação entre moradia e 
saúde, mas, devido ao número de variáveis intervenientes, é 
difícil demonstrar relações de causa e efeito claras e mensuráveis. 
No entanto, há um grande e crescente corpo de evidências 
ligando sistematicamente efeitos adversos à saúde com condições 
precárias28: “Há pouco progresso social genuíno sem moradia 
de boa qualidade. A moradia está na raiz da vitalidade cultural 
e econômica, porque é o agente que cimenta as comunidades” 
(EDWARDS; DAVID, 2000, p. 13, tradução nossa29).

A UN Habitat estima que até 2050 cerca de 70% da 
população mundial viverá em ambientes urbanos. 
Esses ambientes continuarão a exigir grandes soluções 
de construção, já que a densidade urbana se torna 
uma parte cada vez mais importante na abordagem 
da mudança climática. A UN Habitat também estima 
que 3 bilhões de pessoas precisarão de uma nova 
casa acessível nos próximos 20 anos. Na tradição 
de construção atual, isto significa que a maioria dos 
edifícios de concreto será construída para atender a 
esta demanda (GREEN, 2019, p. 22, tradução nossa30).

Ao analisar a latência para a construção da habitação, segundo 
Egas (2008), a necessidade de se atender o déficit habitacional de 
um país subdesenvolvido como o Brasil confronta-se com o debate 
da sustentabilidade, uma vez que, atualmente, as escolhas dos 
materiais, dos sistemas construtivos e do processo para execução 
deles não atendem às diretrizes sustentáveis.

Segundo o levantamento realizado pela Fundação João Pinheiro 

29Do original, em inglês: 
“There is little genuine 
social progress without 

good quality housing. 
Housing is at the root of 

cultural and economic 
vitality because it is 

the agent that cements 
communities”

30Do original, em inglês: 
“Today 50% of the 

world’s population lives in 
urban environments. UN 

Habitat estimates that by 
2050 roughly 70% of the 

world will live in urban 
environments. These 

environments will continue 
to demand large building 

solutions, as urban density 
becomes an increasingly 

important part of 
addressing climate change. 
UN Habitat also estimates 

that 3 billion people will 
need a new affordable 

home in the next 20 
years. In today’s building 
tradition this means that 
mostly concrete buildings 

will be built to meet this 
demand”

28A habitação precária 
foi definida como uma 

habitação insustentável 
para Davidson et al. 

(2007), uma vez que há 
provas convincentes 

que ligam a habitação 
insalubre à saúde física. 

Estas condições incluem 
a umidade, os efeitos 
de viver em casa fria, 

acidentes domésticos, 
ruído, insegurança, 

superlotação, segurança 
contra incêndios, 

entre outros. Nesse 
sentido, atenta-se 

que, para utilizar-se 
da sustentabilidade 

como chave, implica-
se promover melhor 

eficiência, durabilidade, 
conforto e, igualmente, 

bem-estar

27Do original, em inglês: 
“Housing is sustainable 

if everyone has the 
opportunity of access to a 

home that is decent; if it 
promotes social cohesion, 

well-being and self-
dependence”

(de 2016-2019), o déficit habitacional estimado para o Brasil foi de 
5,8 milhões de domicílios, dos quais 5 milhões estão localizados 
em área urbana e 800 mil, em área rural, sendo: 51,7% por ônus 
excessivo com o aluguel urbano; 25,2% com habitações precárias; 
e, por último, a coabitação, com 23,1% do déficit total (FJP, 2021). 
Assim, a afirmação de Passarelli (2013) ainda se faz pertinente:

Fica evidente que o problema de falta de moradias é 
crítico e afeta, quase que exclusivamente, camadas 
sociais de pior condição econômica e baixo poder 
de consumo. Por esse motivo, é importante 
o desenvolvimento de sistemas construtivos 
econômicos para produção em massa de habitação. 
Todavia, o problema não é apenas quantitativo, mas 
também qualitativo. Ou seja, é fundamental que as 
moradias produzidas passem por um controle rigoroso 
de qualidade durante o projeto e construção, visando 
minimizar a ocorrência de defeitos e patologias que, 
dependendo da escala de produção, pode ser replicado 
por muitas unidades (PASSARELLI, 2013, p. 2).

Segundo Pereira e Calil Jr. (2017), há um grande potencial de 
crescimento para a construção de edifícios residenciais, porém, 
segundo os autores “(...) é necessária otimização dos processos 
construtivos, de forma a abreviar o tempo de obra” (PEREIRA; 
CALIL JR., 2017, p. 2).

Com esse potencial, a indústria da construção deve mudar seus 
métodos históricos de operar para um novo modo, que faz das 
preocupações ambientais e sociais uma peça central de seus 
esforços, conforme também defende Kibert (2020). Ademais, ela 
não abandonaria seu caráter fundamentalmente tecnológico, 
porém, a atividade tecnológica não será tratada exclusivamente 
como um processo isolado. 

Ou seja, no contexto atual, cuja lógica implica a exploração de 
recursos naturais, ao mesmo tempo que se atenta ao acordo de 
não o comprometer para gerações futuras, a tecnologia deve 
acompanhar esse processo em consonância. Nas palavras de 
Blumenschein (2004):

É mister que se estabeleça um paralelismo entre os 
processos de produção e os processos industriais 
e a sobrevivência do meio ambiente. E que este 
paralelismo seja fundamentado no princípio ético 
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da necessidade de assegurar a qualidade de vida 
das gerações futuras (BARTHOLO & BURSZTYN, 
1997). Existe, portanto, a necessidade de alfabetizar 
ecologicamente (CAPRA, 2002) todos os atores 
envolvidos em processos de produção, com o 
objetivo de capacitar, formar habilidades e buscar 
conhecimentos e informações capazes de consolidar 
paradigmas tecnológicos sustentáveis que levem a 
uma nova revolução industrial (BLUMENSCHEIN, 
2004, p. 26-27).

Ainda para Blumenschein (2004), o impacto ambiental proveniente 
da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção ocorre ao longo 
de todos os seus estágios e atividades: na ocupação de terras; na 
extração de matéria-prima e no seu processamento e produção de 
elementos e componentes; no transporte dessa matéria-prima e 
de seus componentes; no processo construtivo e no produto final 
per se; ao longo de sua vida útil, até sua demolição.

Buscando conciliar a argumentação: se a escala do problema da 
sustentabilidade a ser enfrentada é a escala da cidade, não seria 
plausível a implementação de alternativas sem algumas rupturas 
com os paradigmas vigentes que hoje estruturam a Construção 
Civil. O modo como é organizada a produção na indústria de 
materiais e componentes construtivos, além e dos canteiros de 
obras precisaria ser revisto e integralmente passado a limpo.

Assim, ao falar sobre tecnologias olhando toda essa cadeia, 
frente às prerrogativas do debate ambiental global, Jones et al. 
(2016) reforçam que há uma necessidade de dissociação entre 
crescimento econômico e o uso de recursos não renováveis. Ao 
olhar o cenário brasileiro31, atualmente, a alvenaria, o concreto e 
o aço predominam na construção civil, corroborando uma cadeia 
de produção que contribui para danos já irreparáveis ao meio 
ambiente. 

Segundo Aflalo (2020), a indústria do cimento e a metalurgia são 
as responsáveis pelos maiores impactos ambientais em toda a 
cadeia construtiva e, no Brasil, também por desastres ambientais 
de grande escala. O próximo passo é aumentar a eficiência de 
carbono dos materiais e métodos de construção e minimizar o uso 
de energia primária e as cargas ambientais ao longo de o ciclo de 
vida das construções32. 

31No caso da habitação 
brasileira, deve-se 

levar em consideração 
a forma de produção 

da casa própria, que é 
caracterizada pela forte 

atuação de grandes 
empresas e uma presença 

decisiva tanto de 
subsídios públicos quanto 

de capital financeiro – o 
que propiciou a ampliação 

do mercado capitalista 
formal para faixas de 

rendas médias e baixas. 
Além do investimento 

financeiro na habitação, 
o aumento das atividades 

no setor da construção 
também pode ser 

mensurado pela elevação 
da produção de cimento – 
e, consequentemente, da 

emissão de gases do efeito 
estufa (SHIMBO, 2016)

32Dentre os principais 
acordos fechados na 21ª 

Conferência da ONU sobre 
Mudança Climática (COP-

21), o Brasil assumiu o 
compromisso de reduzir 

as emissões de GEE em 
37%, até 2025, e em 
43%, até 2030, com 

soluções ambiciosas, 
como rever sua matriz 

energética incluindo 
fontes renováveis, além 

de zerar o desmatamento 
da floresta amazônica 

(BRASIL, 2014)

I.2.2 Por Que a madeIra?

Por que se deve buscar soluções de construção de baixo carbono 
como uma alternativa ao concreto e ao aço para edifícios 
habitacionais, e por que agora? Atualmente, o aquecimento global 
aparece como signo mais expressivo e funesto do processo de 
degradação socioambiental:

Em 2012, o Low Carbon Economy Indez (LCEI) advertia 
que ‘ultrapassamos um limiar crítico’ e apontava a 
necessidade de descarbonizar a economia global a 
uma taxa de 5,1% ao ano até 2050. Para a edição de 
2014 do LCEI a tarefa agora é descarbonizá-la a uma 
taxa de 6,2% ao ano, todos os anos até 2100, sendo 
que a taxa média de descarbonização desde 2000 foi 
de 0,9% (MARQUES, 2015, p. 48).

A pesquisa de Marques (2019) salienta que o Acordo de Paris está 
seguindo o mesmo destino do Protocolo de Kyoto, isto é, não está 
sendo honrado por seus signatários. O pesquisador aponta que 
cerca de 33% da produção de petróleo no mundo pertence a países 
que sequer o ratificaram, e aos EUA, que decidiram abandoná-lo. 
Além disso, mesmo entre os países que o ratificaram, a grande 
maioria não está adotando políticas consistentes com seus 
compromissos de redução de emissões de GEE, entre eles o Brasil 
– conforme aponta o IPCC (2020). 

Alguns dados para ilustrar o cenário que está sendo enfrentado 
atualmente: de acordo com IEA (2021), em 201833, as atividades 
humanas emitiram, mundialmente, 33.513,3Mt de CO2

 na 
atmosfera. Para além:

O ambiente urbano construído é responsável por 
75% das emissões globais anuais de GEE: apenas os 
edifícios representam 39%. Eliminar essas emissões 
é a chave para enfrentar as mudanças climáticas 
e cumprir as metas do Acordo Climático de Paris 
(2030CHALLENGE, 2020, tradução nossa34).

Situar a discussão sobre os impactos das tecnologias empregadas 
na Construção Civil significa, então, posicioná-la em um contexto 
que se articule a tal sistema: trata-se de pensar a produção 
de tecnologias construtivas também de modo sistêmico, 

34Do original, em 
inglês: “The urban built 
environment is responsible 
for 75% of annual 
global GHG emissions: 
buildings alone account 
for 39%. Eliminating these 
emissions is the key to 
addressing climate change 
and meeting Paris Climate 
Agreement targets”

33Os dados mais recentes 
mostram uma redução de 
5% nas emissões de CO2 
no primeiro trimestre 
de 2020, se comparado 
ao primeiro trimestre de 
2019, principalmente 
devido a um declínio 
de 8% nas emissões de 
carvão, 4,5% de petróleo 
e 2,3% de gás natural 
- em decorrência do 
comprometimento das 
atividades ocasionadas 
pela pandemia do novo 
Corona vírus (SARS-
CoV-2)
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compromissada com os pressupostos de uma “economia 
de baixo carbono”. Assim, buscando conciliar tecnologia e 
sustentabilidade, é sensato ponderar que uma possível solução 
seria o fomento do uso intensivo e a produção de edificações em 
larga escala com as tecnologias provenientes de fontes renováveis, 
ou dos biomateriais. 

Há uma linha de investigação dos processos construtivos que é 
denominada Tecnologias Construtivas de Baixo Carbono (TCBC), 
que propõe e estuda os valores da visão mais contemporânea 
do termo sustentabilidade, abordando o problema da produção 
tecnológica na Arquitetura em todas as dimensões - econômica, 
social, ambiental e ética. 

Esta pesquisa está inserida nesta linha, e se debruça sobre produtos 
que utilizam a madeira como matéria-prima, por se tratar de um 
material orgânico, reutilizável, renovável, biodegradável e que 
auxilia no sequestro e armazenamento de carbono35:

A árvore é um agente de estocagem de carbono 
e este estoque prolongado utilizando a madeira 
como matéria-prima, do ponto de vista ecológico, 
representa grandes ganhos para o meio ambiente. 
Uma das maneiras de se reduzir as emissões de C02 e 
ainda retirar da atmosfera o excedente já liberado, é 
o plantio de árvores. Para seu crescimento as árvores 
absorvem C02 do meio ambiente e fixam carbono 
para formação de matéria orgânica. Os compostos 
de carbono constituem a maior parte da biomassa da 
floresta. O carbono retorna para a atmosfera através 
do processo de respiração da planta, da decomposição 
de seus resíduos e da carbonização da biomassa. O 
equilíbrio entre estes processos é que determina se 
uma floresta é fonte ou dreno de carbono (BARBOSA, 
2003, p. 54).

Ainda, a pesquisa de Aflalo (2020) delineia:

A madeira é naturalmente heterogênea e a quantidade 
exata de carbono em 1kg de madeira seca varia 
dependendo da espécie de madeira, idade da madeira, 
etc. Em espécies de média densidade,1kg de madeira 
contém cerca de 450 a 500g de Carbono. Isto significa 
que 1kg de madeira contém cerca de 1,65 a 1,80kg36 de 
CO2. Dessa forma a madeira ou a floresta agem como 
sumidouros de carbono (AFLALO, 2020, p. 16).

Terminologia adotada 
no artigo apresentado 
no 22nd International 

Sustainable Development 
Research Society 

Conference (ISDRS 2016). 
Trata-se do projeto de 
pesquisa “Tecnologias 
Construtivas de Baixo 

Carbono (TCBC): a 
madeira e novos 

paradigmas para a 
construção civil”, em 

andamento, coordenado 
pelo Grupo de Pesquisa 

HABIS do Instituto de 
Arquitetura e Urbanismo 

da USP São Carlos. O 
desafio científico deste 

Projeto que procura 
articular a dimensão 

ambiental com as 
dinâmicas do trabalho e 

do capital na Arquitetura 
e na Construção

36A literatura indica 
que 45 a 50% do kg da 

madeira é composto por 
carbono, variando de 

acordo com a espécie. 
Para esta conta, Aflalo 

(2020) adiciona a massa 
do elemento oxigênio, 

trazendo os dados assim 
para o cálculo de CO2  

35Neste momento, é válido 
pontuar a diferença 

do uso dos termos 
sequestro de carbono 
e armazenamento de 

carbono. Nesta pesquisa, 
utiliza-se o sequestro 

para indicar o processo 
de retirada de carbono 

da atmosfera,  que é uma  
condição das florestas. O 

armazenamento está no 
processo de retenção do 

componente, condição 
esta dos produtos 

madeireiros

A madeira, como aponta Costa (2015), é um dos mais nobres e 
antigos materiais de construção utilizados pelo homem. O início 
da sua aplicação em construções dá-se no Período Neolítico, e sua 
utilização foi evoluindo paralelamente ao progresso tecnológico, 
sendo, até o final do século XX, um dos principais materiais da 
construção. Apesar do declínio de seu uso após o aparecimento 
do concreto armado, a conscientização das entidades 
governamentais mundiais para as questões ambientais, e o próprio 
desenvolvimento de tecnologias mais avançadas, permitiu uma 
valorização das qualidades desse material. 

É válido ressaltar que a taxa de emissões de CO2 não depende, 
singularmente, do material utilizado, mas de todo a cadeia de 
produção - conforme apontado acima na citação de Blumenschein 
(2004) -, tendo a mesma de estar em consonância com os demais 
aspectos da sustentabilidade nas diferentes esferas.

A pesquisa de Garcia (2014) analisa a forma de extração da 
madeira, mas, entre outros aspectos, a geração de resíduos e o 
modo de transporte utilizado para esse material no Brasil. Segundo 
a autora, um estudo (meta-análise) estimou que cerca de duas 
toneladas de carbono deixam de ser emitidas para cada tonelada 
de madeira utilizada no lugar de outro material de construção. 
Além disso:

Um estudo de Hildebrand, Hagemann, Thrän (2017) 
aponta que se aumenta-se o consumo de produtos de 
madeira, para sistemas construtivos, seria possível 
armazenar 46 Mt de CO2 por ano na Europa, e reduzir 
20% a 50% das emissões de GEE (ORLANDINI et al., 
2020, sn).

A manutenção de materiais que estocam carbono de forma 
eficiente é essencial para manter um balanço positivo de emissões 
no planeta. Desta forma, não há dúvida de que a utilização da 
madeira é indispensável para reduzir os impactos ambientais 
causados pelo dióxido de carbono. 

O seu interesse, enquanto material de construção, está 
experimentando um renascimento, um desenvolvimento 
estimulado pela preocupação com o clima global e o limite dos 
recursos naturais. Mais adiante, o que distingue a produção dos 
pioneiros em madeira da produção contemporânea é o grau de 
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industrialização alcançado ao longo do século XX.

Segundo Moore (2015), o Reino Unido vive o ressurgimento 
das casas de madeira, devido à velocidade custo-benefício da 
construção e às esmagadoras vantagens ambientais e de qualidade, 
que resultaram em uma taxa de crescimento mais rápida do que 
para as casas construídas em alvenaria.

Em um país em desenvolvimento, como o Brasil, uma construção 
mais eficiente em termos de recursos exigirá a adoção de novas 
tecnologias e comportamentos que diferem de uma indústria 
tradicionalmente conservadora. 

Sachs (1986) acrescenta que a valorização de 
materiais renováveis não implica num “retrocesso”, 
na abdicação dos níveis de conforto e tecnologia 
adquiridos e complementa defendendo o uso da 
tecnologia para a transformação e aprimoramento das 
características desses materiais, através de processos 
de industrialização, o que o autor chama de “técnicas 
combinadas” (YUBA, 2001, p. 3).

No Relatório Brundtland, há certo otimismo na relação do 
aumento de produção com a garantia de oportunidades iguais, 
no qual há um exacerbado otimismo no papel da tecnologia. 
Não é nesta visão que a pesquisa se apoia: Sachs (1997) defende 
a possibilidade do desenvolvimento apoiado num crescimento 
econômico requalificado, no qual os objetivos sociais e os 
objetivos ambientais conviveriam em harmonia. Procura desviar 
de abordagens de pesquisa que tomam os sistemas construtivos 
ditos sustentáveis como alternativas suficientes em si mesmas, 
isoladas do processo que as determinam. E é sobre essa lente que 
os componentes construtivos em madeira serão analisados.

Acredita-se que a evolução de técnicas na construção civil poderia 
passar por processos de pré-fabricação e racionalização, cujos 
benefícios neste campo são defendidos na pesquisa de Bruna 
(1976). De acordo com o autor, a industrialização da construção 
está associada aos conceitos de organização e da produção em 
série, os quais devem ser entendidos analisando de forma mais 
ampla as relações de produção envolvidas.

O objetivo aqui não é trazer uma discussão sobre as tecnologias 
high-tech ou low-tech, mas entender a inclusão da pré-fabricação, 

onde necessária, e explorar os processos produtivos industriais, 
na medida em que contribuam de forma inclusiva para a aplicação 
sustentada da madeira na construção civil.

Nesse sentido, uma tendência particular que ganha atenção 
atualmente é a construção de edifícios altos em madeira 
engenheirada37 (GOUBRAN et al., 2020), dando notoriedade ao 
Cross-Laminated Timber (CLT). Alguns exemplos de tais edifícios 
altos incluem: o edifício residencial Murray Grove, de 9 andares, 
no Reino Unido (2009); o Mjøstårnet, na Noruega38 (2018); e a 
Hoho Tower, na Áustria (2017), conforme a Figura 4 e Figura 5.

Araújo et al. (2016) afirmaram que a forte industrialização das 
casas de madeira com a pré-fabricação de peças deve ser o centro 
das atenções no futuro próximo. Embora muitos pesquisadores 
reconheçam os benefícios da construção em madeira, e da 
madeira engenheirada, compreender sua implementação em 
território nacional requer abordagens holísticas que levem em 
conta a natureza interligada e plurifacetada da sustentabilidade 
no ambiente construído - tudo isso considerando as variantes e 
condicionantes locais.

É nesse contexto que se insere o presente trabalho, buscando, por 
meio de uma análise qualitativa, investigar o Cross-Laminated 
Timber nas habitações brasileiras. O trabalho pretende analisar a 
cadeia de produção da habitação, que possui um forte potencial 
como alternativa construtiva.

37Neologismo adaptado 
do termo, em inglês, 
engineered

38Localização: 
Brumunddal, Noruega

Arquiteto: Voll Arkitekter 

Construtora: Hent

Fornecedora MLC e CLT: 
Moeleven Limtre

Projeto estrutural: Sweco

Cliente: AB Invest

Área: 11.300 m2

Altura: 85,4m (18 
andares)

Fonte: (MILLS, 2021)

Figura 4. Torre 
Mjøstårnet (Noruega) 

Figura 5. Montagem 
peças MLC na Torre 
Mjøstårnet

Fonte: THOMAS, J. 
Desdobre-se. In: Project 
Management Institute, 
2019
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I.3 organIzação

O trabalho de investigação desenvolvido nesta dissertação se 
apoiou em pesquisas do Grupo HABIS, referentes aos estudos 
de sustentabilidade e do uso da madeira na construção civil. Ele 
está inserido no Projeto Temático “TCBC”, que busca pesquisar, 
ensaiar e propor a madeira como material construtivo capaz 
de alinhar-se como alternativa construtiva de baixo carbono, 
abordando o problema da produção tecnológica na Arquitetura e 
na Construção.

I.3.1 delIneamento da PesQuIsa

A partir da revisão da literatura apresentada nos tópicos 
anteriores, foram elucidados os principais pontos de conflito 
sobre os impactos ambientais e a diversidade de enfoques dados 
para o tema. A falta de concordância e consenso sobre o assunto e 
a constante evolução do próprio conceito geraram um desafio na 
base da proposta metodológica desta pesquisa. 

A questão ambiental é um tema obrigatório, pois compromete a 
vida de todos os seres vivos no Antropoceno. Nessa pesquisa ela é 
tratada como base de discussão e análises, se tornando uma lupa 
para avaliação do objeto de estudo. Sendo assim, Sustentabilidade 
na Construção Civil é o tema desta pesquisa.

O problema identificado pela autora é a forma como a construção 
civil brasileira está se articulando, hegemonicamente adotando 
a alvenaria e o concreto como soluções construtivas para a sua 
produção habitacional, se alienando do debate internacional 
sobre a crise ambiental. Entende-se que o enfrentamento das 

Análise da 
pluridimensionalidade da 

sustentabilidade da cadeia 
produtiva de componentes 

construtivos de madeira 
de plantios florestais, de 
Andrea N. Yuba (2005); 

Análise pluridimensional 
da sustentabilidade do 

ciclo de vida de um sistema 
estrutural de cobertura 

de madeira de Pinus, de 
Leonardo Egas (2008);

Cross laminated timber: 
diretrizes para projeto de 

painel maciço em madeira 
no Estado de São Paulo, 

de Rafael N. Passarelli  
(2013); 

Difusão da Construção em 
Madeira no Brasil: agentes, 

ações e produtos, de Erich 
K. Shigue (2018);

Estruturas em Madeira: 
forma e método, de 

Marcelo Aflalo (2020);

 Painel de vedação vertical 
pré-fabricado em madeira, 

de Frederico Beloti 
Ghellere (2020); 

Arquitetura sustentável? 
Quando o discurso 

não mais sustenta um 
futuro para a prática 

arquitetônica, de Rita de 
Cássia P. Saramago (em 

desenolvimento);

Arquitetura Sustentável e 
Tecnologias Construtivas 

de Baixo Carbono: 
conceituação e aplicação, 

de Simone F. T. de Melo 
(em desenvolvimento)

questões ambientais não permite mais soluções paliativas, ou 
mera mitigação, dos impactos produzidos pelos materiais e 
processos em uso globalmente. 

Isto posto, reconhecendo que as condições ambientais globais 
severas forçaram a humanidade a considerar um novo modelo de 
desenvolvimento, procura-se novas formas e usos de tecnologias 
para a transformação e aprimoramento das já utilizadas. Um 
direcionamento nessa noção são as construções de edifícios em 
madeira, mais especificamente utilizando o Cross-Laminated 
Timber (CLT) – que ganhou notoriedade nos últimos anos na 
construção civil mundial.

Sendo assim, como objeto de estudo tem-se a habitação em Cross-
Laminated Timber. Mas esta pesquisa não se restringirá somente a 
uma habitação isolada (atuando enquanto estudo de caso único), 
procurando entender alguns atores envolvidos, o contexto em 
que está inserido e a sua forma de produção.

Por um lado, a construção em madeira vem assumindo uma 
importância crescente frente aos desafios da crise ambiental 
atual. Por outro, o Brasil ainda possui significativa dificuldade 
na mitigação das emissões de CO2 nos processos de construção, 
agravado pela problemática em termos de déficit habitacional. 
Desta forma, as potencialidades que o CLT apresenta para a 
construção brasileira, à luz dos debates internacionais da 
construção sustentável, passa a ser questão central.

Embora muitos pesquisadores reconheçam os benefícios da 
construção em CLT, analisar a sustentabilidade no ambiente 
construído requer abordagens holísticas. E um dos pressupostos 
adotados nesse trabalho é a utilização de um instrumento de 
avaliação, que se constitui em um dos componentes capazes de 
contribuir para esta análise. 

Os métodos de avaliação, segundo Cole (1998), demonstrariam 
as diferentes frentes de uma mesma investigação, a partir de 
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quesitos separados. Assim, aplicando-se um roteiro de análise ao 
objeto de estudo da pesquisa, seria possível avaliar as variáveis que 
interferem nos processos de ganhos e perdas de sustentabilidade 
e entre suas diferentes dimensões.

Diante disso, o objetivo principal da pesquisa é analisar a 
dinâmica dos processos presentes no ciclo de vida da habitação 
em Cross-Laminated Timber visando à compreensão do processo 
de ganhos e perdas da sustentabilidade. Os objetivos específicos 
estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Objetivos específicos

Fonte: autoria própria

Para alcançar os objetivos propostos, entende-se que a pesquisa 
possuiu um caráter propositadamente abrangente, identificando-
se a necessidade de levantamento de dados mais específicos sobre 
o contexto do estudo de caso, para a apreensão das questões 
locais que envolvem sua cadeia produtiva. Assim, a abordagem 
da pesquisa é qualitativa, utilizando a combinação de diferentes 
métodos para sua execução, conforme a Tabela 2.

As análises qualitativas de quesitos levantados em todo o ciclo de 
vida do edifício auxiliam na visualização global de potencialidades 
e litígios dentro dos aspectos da sustentabilidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUTO ESPERADO LEVANTAMENTO

Identificar, na literatura, as 
diretrizes da sustentabilidade 
que tratam o tema de maneira 
pluridimensional e os métodos de 
certificação, considerando seus 
limites e potencialidades

Compilação e apontamentos 
dos princípios e dimensões da 
sustentabilidade que podem ser 
reverberados na construção civil, 
evidenciando selos e normas 
necessários para o método de avaliação

Fontes secundárias: 
livros, teses, dissertações 
e artigos científicos 
aprovados por terceiros

Propor um método de avaliação 
que possa sistematizar e analisar os 
ganhos e perdas da sustentabilidade 
ao longo do ciclo de vida de uma 
edificação, de acordo com as 
diretrizes levantadas na literatura

MAPS Fontes secundárias: 
livros, teses, dissertações 
e artigos científicos 
aprovados por terceiros

Compreender e descrever os 
processos, a dinâmica, os elementos 
e os agentes envolvidos da produção 
da habitação em CLT

Descrição das particularidades do 
Cross-Laminated Timber relacionadas 
à matéria-prima, sua produção, sua 
aplicação, suas características e suas 
propriedades

Fontes primárias: visita de 
campo e entrevistas.
Fontes secundárias: 
livros, teses, dissertações 
e artigos científicos 
aprovados por terceiros

A partir do resultado gerado pelo Método de Avaliação 
Pluridimensional em Sustentabilidade (MAPS) e dados coletados, 
tem-se uma análise do sistema. As evidências recolhidas são 
apresentadas em forma de: desenhos, imagens fotográficas e do 
relatório global. Tanto quanto possível, a pesquisa delineou para 
cada critério uma dimensão da sustentabilidade.

Tabela 2. Métodos da pesquisa

Fonte: autoria própria

ABORDAGEM: PESQUISA QUALITATIVA
A pesquisa qualitativa é multi-método em foco, envolvendo uma abordagem interpretativa e naturalista de seu 
tema. Isto significa que pesquisadores qualitativos estudam as coisas em seus ambientes naturais, tentando 
fazer sentido ou interpretar os fenômenos em termos dos significados que as pessoas trazem para eles (GROAT; 
WANG, 2013)

COMBINAÇÃO DE MÉTODOS DE PESQUISA OBJETIVO

Revisão 
Bibliográfica

É desenvolvida com base em levantamento 
de material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. 
O objetivo é identificar uma literatura e se 
familiarizar com ela (para ganhar consciência 
da literatura), e depois internalizá-la, de modo 
a propor questões originais de pesquisa (GIL, 
2007; GROAT; WANG, 2013)

Caracterizar o que será trabalhado como 
sustentabilidade - sobre quais diretrizes, 
metas e, principalmente, embasamento 
esta pesquisa está se fundando. 
Caracterizar a tecnologia e os processos 
envolvidos no ciclo de vida da habitação 
em CLT

Levantamento 
Documental

Semelhante à Pesquisa bibliográfica, mas 
vale-se da análise de um material (documento) 
específico que não recebeu um tratamento 
analítico. Considera o documento (objeto) uma 
fonte rica e estável de dados (GIL, 2007)

Analisar o escopo dos métodos de 
certificação (selos) em sustentabilidade 
e de ferramentas multicritérios 
presentes na literatura para extrair 
critérios, aspectos e indicadores de 
análise

Avaliação de 
Ciclo de Vida 
(ACV)

A ACV é uma ferramenta utilizada para 
avaliar as cargas (entradas) e impactos (saídas) 
ambientais de um edifício. Tudo isso avaliando 
toda a cadeia de fornecimento do produto, 
processo ou sistema (GROAT; WANG, 2013)

Formular um método de avaliação que 
será utilizado enquanto ferramenta 
para analisar a produção da habitação 
em CLT dentro dos aspectos da 
sustentabilidade - formulação do MAPS

Levantamento 
de Campo

Pesquisa desenvolvida por meio da observação 
direta de atividades nos locais onde ocorrem os 
fenômenos em análise (GIL, 2007) 

Coletar evidências necessárias para 
avaliação dentro da ferramenta de 
análise proposta

Estudo de Caso Um estudo de caso é uma investigação 
empírica que investiga um fenômeno e 
um cenário dentro de seu contexto real, 
especialmente quando as fronteiras entre 
fenômeno e contexto não são claramente 
evidentes (GROAT; WANG, 2013)

Aplicar o método de avaliação adaptado 
para a análise pluridimensional da 
sustentabilidade, investigar o cenário 
e agentes envolvidos na produção 
habitacional e avaliar seus resultados 
obtidos
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I.3.2 forma de exeCução

Para se analisar a produção da habitação em madeira, as atividades 
foram divididas em duas fases sequenciais. Em resumo, na 
primeira fase, preocupou-se em desenvolver as atividades de 
pesquisa referentes à formação de um arcabouço teórico: revisão 
da literatura e levantamento documental. 

Na segunda fase, formulou-se e aplicou-se o método de avaliação 
para examinar a produção habitacional em Cross-Laminated 
Timber no Brasil: avaliação de ciclo de vida, levantamento de 
campo e estudo de caso.

COMPREENSÃO DO REPERTÓRIO. A revisão preliminar da 
literatura foi concentrada na sustentabilidade e no desenvolvimento 
sustentável. Desta forma, compreende-se os objetivos de um 
método de análise pluridimensional, adequando o campo de 
análise para o objeto de estudo. Essa etapa está contida nesta 
Introdução. 

Posteriormente, levanta-se referências fundamentais para 
compreensão do Cross-Laminated Timber. No processo de 
revisão da literatura, foram levantadas informações sobre as 
características básicas (espécies de madeira empregadas, número 
de camadas, dimensões máximas, etc.) e sobre o seu processo 
produtivo (etapas de produção, infraestrutura, etc.). Essa etapa 
está contida no Seção 1 desta dissertação.

Em relação à literatura dos métodos de avaliação em 
sustentabilidade, identificou-se um grande número de inventários 
descritivos, nos quais as características sustentáveis estavam 
relacionadas, principalmente, a valores tecnológicos e aspectos 
ambientais. O método de análise pluridimensional foi criado para 
contemplar as questões trazidas na Introdução e na Seção 1. Essa 
etapa está contida na Seção 2 desta dissertação. 

RECONHECIMENTO EXPERIMENTAL. Por meio da Fase 1, foi 
possível determinar e esclarecer o estado da arte dos métodos de 
avaliação em sustentabilidade e do Cross-Laminated Timber. 

Ao cruzar as teorias, e as experiências dos selos de certificação, 
com uma revisão sistemática da literatura sobre uma avaliação 
dos impactos do ciclo de vida de um edifício, obteve-se o método 
de avaliação (MAPS), que envolve ambiente, sociedade, economia 
e tecnologia. A proposta da ferramenta de análise estabelecida foi 
pretendida como uma estrutura que pode ser adaptada e testada 
de acordo com os diferentes contextos. As fases presentes nessa 
etapa estão descritas a seguir:

1. Definição do escopo do estudo: fase de delimitação da 
abrangência dos critérios - formulação do MAPS;

2. Levantamento de evidências: fase de levantamento de 
campo para formação de um banco de dados. Segundo Yin 
(2001) apud Egas (2008), existem quatro possíveis fontes 
de evidências, sendo elas: registro fotográfico, registro por 
meio de croquis, entrevistas, observações diretas - aplicação 
do MAPS;

3. Avaliação dos impactos do ciclo de vida: organização e 
sistematização das evidências coletadas;

4. Interpretação dos dados: elaboração de conclusões.

O levantamento de evidências, a avaliação e a interpretação dos 
dados estão apresentados nas Seções 3 e 4 desta dissertação. 
Uma vez que todas as atividades presenciais foram suspensas e 
os levantamentos de campo proibidos a partir de março de 2020, 
utilizou-se da revisão bibliográfica para aprofundar e levantar 
dados necessários para as análises. Houve esforço significativo 
para que o resultado da pesquisa, tal qual proposto, tivesse 
seus prejuízos minimizados – considerando todo o cenário e as 
limitações.

Por fim, nas Considerações Finais desta dissertação apresenta-
se uma revisão geral das contribuições geradas pela pesquisa.  
Analisando o conjunto das investigações realizadas, foram 
apontadas as dificuldades encontradas, as modificações 
necessárias ocorridas e uma perspectiva para futuros 
encaminhamentos.

Esta pesquisa entende que a Arquitetura e a Construção estão 
em um momento único na história, em que se questiona como 
foi construído para o século passado em contraste como se quer 
construir para o próximo. Procura-se alimentar questões e debates 
de acordo com mudanças das necessidades mundiais.
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1. Preâmbulo sobre o cross-laminated 
timber

O desenvolvimento no início do século XX possibilitou a 
utilização do concreto armado de forma que as construções 
tradicionais em madeira foram sucessivamente substituídas 
por este material, pelo tijolo e pelo aço (SCHICKHOFER et al., 
2010). Como consequência, a madeira aplicada na construção 
foi reduzida a uma pequena parcela do mercado, sendo utilizada 
principalmente em construções secundárias - ou enquanto 
treliças ou em construções de estrutura leve (JELEČ et al., 2018). 

No entanto, ao longo dos anos, o uso madeira reconquistou tais 
parcelas do mercado, principalmente após o desenvolvimento 
de produtos engenheirados (BRANDNER et al., 2016). Ainda, 
segundo Passarelli (2013), devido à crescente preocupação com 
desempenho ambiental, o uso de materiais provenientes de fontes 
renováveis, tal qual a madeira, passaram a ser vistos como uma 
possibilidade para reduzir os impactos do setor da construção 
civil no meio ambiente.

Compreendendo este momento na história, quando a crise das 
necessidades mundiais reforça a urgência de mudança, esta seção 
apresenta a discussão para a aplicação da madeira na construção, 
especificamente tratando do componente construtivo Cross-
Laminated Timber (CLT). 

O surgimento do CLT revolucionou a construção em madeira 
maciça em apenas 20 anos. E este estudo é o início de um processo 
que tenta compreender como as estruturas de construção em 
madeira, especificamente a madeira maciça, possuem pontos 
fortes para a construção sustentada. Esta parte é uma introdutória 
para que se possa fazer as análises mais específicas necessárias 
nas seções posteriores.
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1.1 exórdIo

A volta pelo interesse por estruturas de madeira ocorreu em 
meados da década de 1960, após a introdução de novos produtos 
pré-fabricados, nomeados produtos de madeira engenheirada - 
em inglês, engineered wood products (EWP) (JELEČ et al., 2018). 

Segundo Waugh et al. (2010), os EWP demonstraram avanços 
significativos nas últimas décadas, permitindo que a madeira 
alcançasse a estabilidade estrutural similar a outros materiais 
de construção, incluindo sua aplicação em edifícios multi-
pavimentos e arranha-céus.

Não é nenhuma novidade a aplicação da madeira na 
construção. Séculos de experiência no uso da madeira 
permitiram reconhecer os métodos mais seguros de 
construção, as dificuldades nas ligações, assim como 
as suas limitações. A grande evolução verificou-
se nas técnicas de produção, no melhoramento 
relativamente à sua durabilidade e, essencialmente, 
nas potencialidades arquitetônicas que este material e 
seus derivados sugerem. A madeira é hoje um material 
de potencialidades renovadas na área da construção 
(BRANCO, 2013, p. 75).

Quais as possibilidades para a construção de edifícios em madeira 
mundialmente? Do ponto de vista técnico, segundo Gong (2019), 
os EWP oferecem propriedades físicas e mecânicas mais previsíveis 
quando comparados aos produtos de madeira tradicionais. 

Aflalo (2020) comenta que os produtos engenheirados podem ser 
classificados em dois tipos: produtos de madeira colada e produtos 
de madeira sem cola. Como o nome sugere, esta classificação diz 
respeito à forma de agregação dos compostos, em síntese:

Glue Laminated Timber (Glulam), ou Madeira Lamelada 
Colada (MLC): produto fabricado a partir da colagem de 
duas ou mais lamelas de madeira maciça de forma paralela, 
permitindo elementos lineares de grande porte mais 

robustos - empregados como vigas, arcos, pórticos ou pilares 
(JELEČ et al., 2018);

Nail Laminated Timber (NLT), ou Madeira Lamelada 
Pregada: semelhante à MLC, fabricada com lamelas de 
madeira justapostas paralelamente, porém são fixadas com 
pregos (ou parafusos), para criar painéis estruturais e de 
grande porte (GONG, 2019);

Dowell laminated timber (DLT), ou Madeira Lamelada 
Cavilhada: semelhante ao NLC, pois contém lamelas de 
madeira justapostas paralelamente; ao invés de pregos, a DLT 
usa cavilhas de madeira enrijecida para unir as laminações 
(GONG, 2019);

Laminated Venner Lumber (LVL), ou Madeira Laminada 
Folheada: painel fabricado por meio da união de lâminas  de 
madeira dispostas paralelamente, obtidas por processo de 
faqueamento ou por processo rotativo, coladas sob pressão 
e calor (AFLALO, 2020);

Laminated Strand Lumber (LSL): painel fabricado a partir 
de lascas de madeira unidas com adesivo. As lascas são 
orientadas paralelamente ao comprimento do painel e 
depois pressionados em esteiras utilizando uma prensa de 
injeção de vapor (GREEN, 2019);

Cross-Laminated Timber (CLT): fabricado a partir da 
justaposição de camadas transversais (fibras perpendiculares 
à camada anterior) de lamelas de madeiras e coladas por 
meio de adesivo poliuretano, formando grandes painéis 
(BRANDNER, 2013).

Figura 6. Engineered Wood Products

GLT NLT DLT LVL LSL CLT

Fonte: autoria própria

Ao analisar as estruturas, segundo Shigue (2018), as construções 
em madeira são classificadas em três grandes tipos: construções 
leves (Light Framming), construções pesadas (Heavy Timber) 
e construção maciça (Mass Timber). No caso do CLT, este é 
classificado enquanto mass timber. 
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1.1.1 breve HIstórICo

Brandner et al. (2016) afirmam que o termo alemão Brettsperrholz 
(BSP) foi utilizado pela primeira vez por Dröge e Stoy, em 1981, 
para descrever um produto de madeira entrelaçada, e foi traduzido 
para o termo inglês Cross-Laminated Timber (CLT) por Schickhofer 
e Hasewend, em 2000. Mas os primeiros estudos deste material 
datam de épocas anteriores.  

Evidências apontam (conforme a Figura 7) que as primeiras 
pesquisas desse produto começaram por volta de 1920. Porém, 
os estudos intensivos e a aplicação do CLT ocorreram durante os 
anos 1980 na região de língua alemã da Europa Central, formada 
pela Áustria, Suíça e Alemanha (PASSARELLI, 2017).

Figura 7. Composite lumber de Walsh e Watts (1920)

Fonte: United States Patent Office 1.465.383 (1923)

Passarelli (2017) aponta que a demanda pelo produto veio da 
Associação Austríaca de Serraria (Austrian Sawmill Association), 
que enfrentava problemas para vender peças serradas de menor 
seção (da parte externa do tronco), obtidas como resultado do 
processamento de toras para peças mais robustas.

O CLT foi idealizado para fazer uso deste produto secundário e 
resultou de um esforço conjunto de pesquisa entre universidade 
e indústria (PASSARELLI, 2017). Assim, o primeiro painel de 
madeira maciça com capacidade para receber grandes esforços 
e vencer grandes vãos foi motivado pela necessidade em agregar 
valor às placas pequenas de madeira serrada (JELEČ et al., 2018).

Foi em 1990 que as atividades intensivas de pesquisa sobre o 
CLT começaram na Graz University of Technology. Programas de 
pesquisa de longo prazo foram realizados39, como também muitos 
projetos de pesquisa internacionais (BRANDNER et al., 2016). 
Ainda segundo Schickhofer et al. (2010), se ideia do produto 
foi desenvolvida entre as décadas de 1970 e 1980, as primeiras 
aprovações técnicas foram dadas em 1998 – assim, foram cerca de 
10 anos de pesquisa intensiva para a aplicação. 

Como resultado, a concepção e realização dos primeiros edifícios 
usando tais painéis como elemento principal de suporte de carga 
pode ser atribuída a P. Schuler e R. Guyer, em 1993. E o primeiro 
edifício residencial em CLT, produto tal qual conhecido hoje, foi 
realizada por Moser, em 1995 (SCHICKHOFER et al., 2010). Costa 
(2015) afirma que uma das pioneiras na fabricação do CLT foi a 
empresa austríaca KLH Massivholz GmbH, fundada em 1998 
por Heimo de Monte e Wolfgang Weirer, após anos de pesquisa e 
estudos desenvolvidos em parceria com a University of Graz.

Se comparado ao Glued-Laminated Timber, o qual possui um 
sistema construtivo de fibras unidirecionadas, o CLT pode ter 
tanto aplicações verticais como horizontais: “(...) a característica 
principal dos painéis de CLT é o bom desempenho em todas as 
direções, podendo ser considerados como elementos isotrópicos 
estruturais” (ALENCAR, 2015, p. 18). 

Conforme mencionado, as lamelas do CLT são unidas utilizando 
adesivo estrutural, ou seja, por meio de colagem. Mas, para além 
da colagem, podem ser utilizados pregos (Nail Cross-Laminated 
Timber – NCLT), parafusos ou cavilhas (Dowell Cross-Laminated 
Timber – DCLT) para conferir fixação entre as camadas do painel.

Segundo Karacabeyli e Gagnon (2019), produtos inovadores, 
tais como o Interlocking Cross-Laminated Timber (ICLT), estão em 
processos de desenvolvimento. Vale ressaltar que os produtos 
não colados/não adesivados do CLT estão fora do escopo desta 
pesquisa, portanto não serão propriamente analisados nesta 
dissertação.

No começo dos anos 2000, as técnicas de fabricação e construção 
em CLT amadureceram suficientemente para o início da produção 
em larga escala (KARACABEYLI; GAGNON, 2019). O uso do CLT 

39Em 1994, Schickhofer 
publicou sua tese sobre 
estruturas compostas 
laminadas rígidas e 
flexíveis com foco no 
CLT. A partir de 2002, os 
esforços foram voltados 
para análises estruturais, 
como: Bols, em 2002; 
Scholz, em 2004; Jakos, 
em 2005; Blaß e Uibel, em 
2008; Gülzow, em 2008; 
Mestek, em 2011; Flaig, 
em 2013
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se espalhou por toda a Europa e se desenvolveu particularmente 
bem no Reino Unido, conforme ressaltam Waugh Thistleton 
Architects (2018). 

Figura 8. Diferentes fixações do CLT

CLT NCLT DCLT ICLT

Fonte: autoria própria

Como resultado, o primeiro edifício multi-pavimentar em CLT foi 
a Stadthaus (Figura 9 e Figura 10), em Murray Grove, no bairro 
de Hackney, Londres, projetado pela Waugh Thistleton Architects e 
fabricado pela KLH (LUI et al., 2016). 

Por ser um produto recente no mercado, os códigos e regulamentos 
ainda estão em desenvolvimento, e novas disposições estão sendo 
incluídas lentamente em códigos de projeto, à medida que a 
pesquisa e o conhecimento evoluem (MAHAMID, 2020). A norma 
que regulamenta a produção do CLT (EN 16351) foi lançada em 
2014 e agora o CLT deve entrar na norma de madeira da Europa, 
o Eurocode 5. 

Figura 9. Imagem 
Externa Stadthaus

Figura 10. Imagem 
Interna Stadthaus 

Fonte: Waugh 
Thistleton Architects 

(2020)

Assim, ainda faltam regulamentações específicas de cada país 
sobre o dimensionamento dos elementos estruturais em CLT. 
Até a pesquisa de Brandner et al. (2016), os dimensionamentos 
utilizavam como referência as aprovações técnicas específicas do 

continente europeu. Karacabeyli e Gagnon (2019) apontam um 
avanço das normas governamentais norteamericanas, citando 
a ANSI/APA PRG 32040, padrão para a fabricação do CLT para 
Canadá e Estados Unidos.

Desta forma, a principal referência para engenheiros e arquitetos 
são os vários regulamentos técnicos e especificações emitidos 
pelos fabricantes para cálculos relacionados ao CLT. Exemplos de 
livros e manuais que oferecem recomendações e procedimentos de 
design baseados nos resultados apresentados são: “BSP-manual: 
Solid wood construction in cross laminated timber: evidence based on 
the new European standards concept”, de Schickhofer et al. (2010); 
o “UK CLT 100 Projects”, de Waugh Thistleton Architects (2018); 
“The Case for Tall wood Buildings”, da Michael Green Architects 
(2019); “Canadian CLT Handbook 2020 Edition”, da FPInnovations 
(2020); e o “Cross-Laminated Timber Design”, de Mustafa Mahamid 
(2020). Para a produção nacional, tem-se o catálogo fornecido 
pela empresa CROSSLAM em seu website (CROSSLAM, 2018).

Assim, retomando o debate da construção civil ao longo dos 
últimos anos, o setor tem procurado desenvolver e apresentar 
soluções construtivas para uma habitação utilizando tecnologias 
construtivas pré-fabricadas que, mesmo reduzindo os impactos 
ambientais, não estejam desvinculadas dos aspetos funcionais. Os 
sistemas de construção em mass timber, conforme defende Green 
(2019), oferecem uma eficiente solução com possíveis benefícios 
a longo prazo conjugando ambos os fatores.

Não é novo o conceito de construções altas utilizando madeira. 
Tem-se exemplos como os pagodas japoneses (Figura 11), 
construídos há 1400 anos, e que ainda hoje permanecem - 
mesmo em ambientes sísmicos, de clima temperado e úmidos 
(GREEN, 2019).  Porém, a mudança ocorre no uso estrutural de 
grandes elementos planos na construção em madeira, que não era 
conhecido até poucos anos atrás.

40A norma fornece 
dimensões e tolerâncias, 
requisitos de 
desempenho, métodos 
de teste, garantia de 
qualidade e marca 
registrada para painéis de 
CLT

Figura 11. Templo 
Horyu-ji

Fonte: Green (2019)

Mahamid (2020) comenta que os entusiastas da madeira - 
indústria de produtos florestais e pesquisadores - encontraram 
no CLT uma oportunidade para ampliar o uso da madeira em 
aplicações não convencionais e não tradicionais.
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1.1.2 defInIção de Cross-lamInated tImber

O Cross-Laminated Timber (CLT) é um produto construtivo 
conformado enquanto painel pré-fabricado de madeira maciça. 
Ele é, geralmente, composto por um número ímpar de camadas, 
em que cada camada é colada transversalmente à camada anterior 
em um ângulo de 90 graus (WAUGH THISTLETON ARCHITECTS, 
2018), conforme a Figura 12.

Figura 12. Disposição das camadas nos painéis de CLT

Fonte: autoria própria

As camadas são montadas a partir de tábuas de madeira (ou 
lamelas), com espessura de aproximadamente 20 a 40 mm, 
dispostas lado-a-lado. Em alguns casos, situações especiais, 
duas camadas consecutivas podem ser colocadas na mesma 
direção para formar uma camada dupla, que pode ser necessária 
para aumentar a força dos membros (WAUGH THISTLETON 
ARCHITECTS, 2018).

Conforme Mahamid (2020), as principais partes do CLT são: 
as lamelas, o adesivo e as juntas de laminação (juntas de topo, 
juntas de face e juntas de borda, se usadas). Assim, para fabricar 
um painel estrutural, a característica desses componentes deve 
ser qualificada e, da mesma forma, controlada continuamente 
sob um sistema de gerenciamento de qualidade na fábrica. Tais 
atividades devem cobrir os processos de fabricação e estar sob um 

+

+

programa de certificação de produto independente.

Ainda segundo Mahamid (2020), entre as várias vantagens do 
material é possível observar que, dado seu peso menor em relação 
a outros materiais de construção, é possível ter uma redução 
nas estruturas de fundação, ainda garantindo bom isolamento 
térmico, bom isolamento acústico e bom desempenho quando 
submetidos ao fogo.

O CLT é considerado um sistema estável dimensionalmente, 
uma vez que o cruzamento das lamelas restringe os movimentos 
higroscópicos da madeira quando sujeita a variações do teor 
de água (menos de 1% na direção das fibras e 2% na direção 
perpendicular às fibras), conforme Costa (2015).

A madeira, antes de beneficiada, é cuidadosamente escolhida, 
respeitando os valores técnicos exigidos pelas normas de controle 
e qualidade. Todas as lamelas são sujeitas a um tratamento de 
triagem visual e mecânica, bem como a medição de umidade 
(WAUGH THISTLETON ARCHITECTS, 2018).

Ainda na pesquisa de Costa (2015), a autora discorre que a 
qualidade da madeira é definida pela sua posição e exposição 
nos elementos da superestrutura, apresentando diferentes 
“qualidades de superfície”41. É válido ressaltar que o padrão e 
o rigor na seleção das peças dos painéis variam de acordo com 
o fabricante, com o nível de desenvolvimento da empresa e da 
exigência de controle de qualidade.

No que diz respeito à colagem das camadas, Gong (2019) afirma 
que os adesivos estruturais são preferidos para garantir (ter 
melhor controle sobre) o desempenho estrutural do painel. 
Dentre os utilizados mundialmente, o autor cita: Emulsion 
Polymer Isocyanate (EPI), Polyurethane (PUR) e Phenol-Resorcinol 
Formaldehyde (PRF). Os adesivos utilizados no processo de 
fabricação devem estar em conformidade com as normas de cada 
país - o caso brasileiro será descrito nos próximos tópicos. 

O processo típico de fabricação do CLT inclui as seguintes etapas: 
seleção da madeira serrada; agrupamento e aplainamento 
da madeira; aplicação de adesivo, colagem e prensagem de 
painéis; corte de produtos; usinagem de superfícies; marcação e 

41A autora separa em três 
classificações principais, 
com base nas perspectivas 
das construções 
europeias: (1) Invisível: 
lamelas recomendadas 
exclusivamente para 
componentes de 
construção que possuem 
revestimentos de ambos 
os lados; (2) Vista 
industrial: a superfície do 
painel maciço é escovada 
e lixada, podendo, no 
acabamento, apresentar, 
ainda, sinais desses 
trabalhos. Este tipo é 
adequado quando se 
pretende que a estrutura 
de madeira fique à 
vista, mas sem que haja 
grande exigência sobre 
o aspecto e qualidade do 
acabamento; (3) Vista 
moradia:  na qual a 
qualidade da superfície 
do painel tem de estar 
situada entre a classe A e a 
B (da norma EN 13017-1) 
e as juntas devem ter, no 
máximo, 2mm de largura. 
Ou seja, um acabamento 
que possui exigência na 
qualidade de superfície
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embalagem - conforme ilustrados na Figura 13 e descritos a seguir. 
É válido ressaltar que a divisão delineada auxilia na visualização 
do processo de produção, cujas particularidades dependem do 
sistema de cada fabricante (BRANDNER, 2013). 

Figura 13. Diagrama de fabricação do Cross-Laminated Timber

Fonte: autoria própria

Reitera-se que são necessários testes rigorosos de controle de 
qualidade na fábrica para garantir que o produto seja adequado às 
aplicações pretendidas, conforme O’Connor et al. (2013).

Sendo o produto caracterizado por um alto nível de pré-fabricação, 
o trabalho no canteiro é, portanto, muito rápido. Este envolvendo, 
principalmente, a montagem e a conexão de painéis individuais, 
além da técnica de construção limpa e seca e com curtos tempos 
de montagem no local (BRANDNER, 2013). 

No que diz respeito a esse processo, o próprio uso de conectores 
metálicos, os parafusos de madeira estruturais auto-atarraxantes 
(Figura 14), são vistos como os aliados perfeitos para a construção 
com o CLT, conforme menciona Mahamid (2020), por três motivos 

Seleção da madeira

Emendas por
finger-joints

Lixamento

Montagem das camadas
+ Aplicação do adesivo

Prensagem

Corte + Fresamento Marcação +
Estocagem

Lascas de madeira
+ Serragem Biocombustível

+

Montagem do painel

+

Figura 14. Parafusos 
estruturais de madeira 

auto-atarraxantes

Fonte: Mahamid (2020)

principais: (1) possuem comprimento adequado às dimensões dos 
painéis; (2) oferecem conexões de alta capacidade de resistência 
mecânica, que são exigidas por estruturas altas de madeira 
maciça; (3) são auto-roscantes e oferecem instalação rápida e 
eficaz no local, complementando a rapidez para montagem no 
canteiro de obras (MAHAMID, 2020).

42A Stora Enso foi formada 
em 1998, a partir da 
fusão da empresa 
finlandesa Enso Oyj e 
da empresa sueca Stora 
Kopparbergs Bergslags 
Aktiebolag. Atualmente, 
possui cerca de 2.600 
funcionários e uma 
capacidade de produção 
de, aproximadamente, 
205.000m3 por ano em 
suas três empresas: Bad 
St. Leonhard, Ybbs e Hylte 
(STORA, 2020)

43KLH Massivholz GmbH, 
pioneira na produção de 
CLT, foi fundada em 1997, 
com sede em Murau, 
Áustria, possuindo 
fábricas em mais 31 
países. Possui uma 
capacidade de produção 
anual de 125.000 m³ 
(IMARC, 2020)

44Binderholz foi formada 
em 1950, possui cerca 
de 2.700 funcionários 
com operações em cinco 
unidades na Áustria, 
duas unidades na 
Baviera e duas unidades 
na Finlândia. Além da 
Áustria e Itália, a empresa 
também opera ativamente 
na Alemanha, Suíça, 
França e Espanha (IMARC, 
2020)

45Iniciado em 1850, o 
Grupo Mayr-Melnhof 
Holz é propriedade da F. 
Mayr-Melnhof-Saurau 
Industrie Holding GmbH. 
A empresa possui duas 
grandes divisões, que 
incluem processamento e 
madeira serrada (IMARC, 
2020)

46Hasslacher é uma 
empresa com sede em 
Sachsenburg (Áustria), 
que foi fundada em 1901. 
A empresa possui oito 
fábricas na Alemanha, 
Eslovênia, Áustria e 
Rússia e possui cerca 
de 1.200 funcionários 
(IMARC, 2020)

Adiante, conforme mencionado, as dimensões dos painéis ainda 
não foram padronizadas e variam dependendo do fornecedor. 
A largura e o comprimento são limitados pelo equipamento de 
processamento ou pelas exigências de transporte (CRAWFORD et 
al., 2015).  Desta forma, caso haja uma produção “fora do padrão” 
de um fabricante, sua entrega pode exigir medidas especiais, como 
notificação das autoridades, fechamento de faixas de rodovias e 
escolta policial, acrescentando complexidade e custo, segundo 
Waugh Thistleton Architects (2018).

No que diz respeito ao rendimento da produção, a pesquisa de 
Waugh Thistleton Architects (2018) aponta que os resíduos (aqui 
serão denominados como “co-produtos”) da fabricação do CLT, 
tais como as lascas de madeira e a serragem, podem ser utilizados 
para operação dos equipamentos da fábrica ou processados para 
produção de biocombustível. Este é um processo otimizado que 
permite que a maior parte da produção seja autossuficiente em 
termos de uso de energia.

Na sequência, analisando o contexto internacional, segundo 
a IMARC Group (2020), os cinco maiores fabricantes de CLT 
são: Stora Enso42; KLH Massivholz GmbH43; Binderholz44; Mayr-
Melnhof Holz Group45; e a Hasslacher46. Em toda a Europa, a 
produção do CLT, de 1996 até 2008, apresentou um crescimento 
de, aproximadamente, 860%: no ano 2000, foram produzidos 
apenas 50 mil m3 do produto; em 2010, atingiu a marca de 340 
mil m3 anuais  (SCHICKHOFER, 2011). 

Em território nacional, é encontrada, ainda, apenas uma empresa 
fabricante de CLT, que, mesmo neste mercado altamente voltado 
para a indústria do concreto, vem apresentando um crescimento 
significativo na sua capacidade de produção e na participação da 
construção em madeira em edifícios no Brasil.
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1.2 Cross-lamInated tImber no brasIl

O principal material para a fabricação da CLT é a madeira serrada, 
que pode ser produzida a partir de uma ampla variedade de 
espécies de árvores cujas densidades são diferentes. Chen et al. 
(2019) comentam que uma das vantagens do CLT é que ele pode 
ser fabricado utilizando árvores de pequeno diâmetro, que são 
consideradas de baixo ou nenhum valor comercial. Os autores 
reiteram que estas precisam atender quesitos técnicos mínimos, 
dependendo das normas técnicas de construção de cada país.

Waugh Thistleton Architects (2018) afirmam que as espécies 
de madeira normalmente utilizadas para a sua fabricação são as 
madeiras ditas softwoods – macias, perenes e coníferas. Ainda 
na publicação de Waugh Thistleton Architects (2018), pode-
se observar alguns gêneros utilizados, tais como Spruce e Fir. 
No Brasil, a base florestal brasileira é composta por florestas 
nativas e plantadas, e para a produção de CLT são utilizadas as 
espécies Pinus taeda (predominantemente) e o Eucalyptus grandis 
(quando solicitado em projeto), segundo CROSSLAM (2018). Neste 
contexto, não são utilizadas madeiras de rejeito ou recicladas, 
apenas as provenientes de florestas plantadas. 

Quais são as oportunidades para a aplicação desta construção 
nas habitações brasileiras? Para compreender todo o processo, é 
apresentado um panorama do cenário nacional, com ênfase na 
produção do CLT, se iniciando pelas particularidades das florestas 
brasileiras e finalizando no processo de produção.

Inicia-se com uma análise breve sobre o setor florestal, pois a 
dificuldade de visualizar a madeira como solução viável para a 
produção da habitação não deixa de ser paradoxal no Brasil. Isto 
ocorre pelo fato de o país não ter atingido o grande potencial que 
possui para seus produtos madeireiros. Assim, procura-se iniciar 
o debate sobre o potencial referido e quais suas limitações47.

47Para tratar da 
potencialidade madeireira 

no país, a pesquisa se 
orientou por meio das 

referências listadas a 
seguir: Forest Stewardship 
Council Brasil (FSC Brasil); 

Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ); Instituto 

de Pesquisa e Tecnologia 
(IPT); Sistema Nacional 

de Informações Florestais 
(SNIF).

1.2.1 a floresta

O relatório da ABIMCI (2019) comenta que, dos 4 bilhões de 
hectares de florestas no mundo, entre nativas e plantadas, 12% 
delas estão localizadas no Brasil. Ainda, o país encontra-se em 2º 
lugar no ranking mundial em área com florestas (493,6 milhões 
de hectares), cuja área com cobertura florestal representa 58% de 
todo o território nacional.

Dos quase 500 milhões de hectares brasileiros, 485,8 milhões 
correspondem às florestas nativas, ou seja, 1,8% restante do 
total da cobertura florestal diz respeito às florestas plantadas 
(Eucalipto, Pinus e outras espécies). E, segundo os dados do 
IBÁ (2020), dentre a área de florestas plantadas brasileiras, 3,1 
milhões de hectares são certificados48.

Segundo Araújo et al. (2016), os dados da Forest Stewardship 
Council (FSC) apontam que, no país, tem-se 7 milhões de hectares 
certificados na modalidade de manejo florestal, somando as áreas 
de florestas nativas e plantadas, esquematizado na Figura 15. O 
país ocupa o 6º lugar no ranking total do sistema FSC (FSC, 2020).

Figura 15. Esquema cobertura florestal no mundo e no Brasil

48As certificações 
são atribuídas 
por organizações 
independentes. Além 
da Forest Stewardship 
Council (FSC), tem-se 
o Ceflor (Certificação 
Florestal) e o Program for 
the Endorsement of Forest 
Certification Schemes 
(PEFC)

Fonte: autoria própria, baseado nos dados da ABIMCI (2019) e IBÁ (2020)
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ABRAF (2013) comenta que o país apresenta boas condições 
climáticas para exploração de recursos madeireiros, 
principalmente espécies de plantios florestais de rápido 
crescimento, que apresentam altas taxas de incremento anual em 
todo o território:

Enquanto as florestas plantadas na Finlândia atingem 
rendimentos de 5 m3/ha/ano, nos Estados Unidos 15 
m3/ha/ano e na África do Sul 18 m3/ha/ano, as do 
Brasil têm potencial para ganhos futuros de mais de 
90 m3/ha/ano (NUNES et al., 2020, p. 1).

Conforme mencionado, quanto às espécies utilizadas no cultivo 
de florestas plantadas, há predominância dos gêneros Pinus e 
Eucalipto. Em termos de área plantada, o gênero Eucalipto é 
significativamente superior ao de Pinus, conforme a Figura 16.

Figura 16. Árvores plantadas no Brasil - por Estado e por gênero
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Fonte: IBÁ (2020)

Em 2019, a área ocupada por florestas plantadas totalizou 9 
milhões de hectares (representando menos de 2% do território 
nacional): ela foi responsável por 91% de toda a madeira 
produzida no país para fins industriais (IBÁ, 2019). Destas, 77% 
correspondente ao Eucalipto e 18%, ao Pinus.

Pela Figura 16, também foi possível notar uma concentração nas 
áreas plantadas, sendo Pinus predominante na região Sul (Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e Eucalipto nas regiões Sudeste 
(Minas Gerais e São Paulo) e Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul).

Ao se pensar no contexto das mudanças climáticas, pode-se 
mencionar que esses 9 milhões de hectares de árvores plantadas 
estocam cerca de 1,88 bilhões de toneladas de CO2eq, dos quais: 7,4 
milhões de hectares de área certificada e 5,9 milhões de hectares 
de área conservada (IBÁ, 2020) - tudo isso, sem ainda atingir o 
potencial do setor florestal do país. 

Porém, um aspecto importante, apontado por Leite et al. (2018), 
diz respeito à qualidade da matéria prima ofertada. Uma vez que 
há predominância do setor de papel e celulose, há o emprego 
de florestas de curta rotação49, cuja produção de celulose 
requer plantios mais curtos - 8 anos, aproximadamente. Para a 
construção civil, o melhor cenário para a madeira serrada seria o 
manejo florestal de longa duração, aquelas acima de 15 anos.

Ainda, segundo Araújo et al. (2016), o setor florestal-madeiro 
brasileiro está tecnologicamente ultrapassado devido a problemas 
relacionados ao baixo investimento em tecnologias eficientes e à 
falta de incentivos governamentais. Outra dificuldade apontada 
é a falta de informação sobre a maquinaria para o trabalho nos 
processos para bens com valor agregado, como, por exemplo, 
construção, mobiliário, etc.  

Além do atraso tecnológico do Brasil, o pequeno porte das 
serrarias é um fator limitante. Segundo Shimizu (2008), as 
serrarias de grande porte são minoria no Brasil. Menos de dez 
delas têm capacidade de produção maior que 100 mil m³/ano, 
enquanto a capacidade média das que processam Pinus é de, 
aproximadamente, 20 mil m³/ano:

A maioria das empresas que compõe a indústria 
nacional de madeira serrada de Pinus é de pequeno 
porte, com produção média entre 6-7 mil m³/
ano. Via de regra, essas empresas são de formação 
predominantemente familiar e com capitalização 
limitada, com produção voltada notadamente ao 
mercado nacional (ABIMCI, 2019, p. 81).

49Segundo dados da 
Industria Brasileira de 
Árvores, IBÁ (2020), em 
2019, 36% do consumo 
de madeira voltaram-
se para produção 
de papel e celulose; 
29% para produção 
de madeira in natura 
(toras) por produtores 
independentes; 12% 
para carvão vegetal e 
siderurgia; 6% para 
painéis de madeira e 
pisos laminados; 4% 
para produtos sólidos 
ou madeira serrada 
(segmento ao qual 
pertencem os painéis de 
CLT); e 3% para outros 
tipos de produção
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Outro ponto relevante são as estimativas da ABIMCI (2019), que 
indicaram a existência de, aproximadamente, 53.107 empresas da 
indústria madeireira50 em operação no Brasil - dos quais Shimizu 
(2008) aponta que, aproximadamente, 10mil são serrarias. Estas 
estão localizadas, principalmente, na Região Sul do país e, em 
menor quantidade, nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul 
e Minas Gerais.

Ainda no relatório da ABIMCI (2019), foi possível observar os 
valores de exportação e importação de madeira serrada, dando 
destaque ao Pinus: entre 2009-2018, as exportações aumentaram 
em volume +251,2% (+15% a.a.) e, em valor, + 288,4% (+16,3% 
a.a.); e as importações reduziram em volume (-12,1% a.a.) e, 
em valor, (-2,2% a.a.), ainda possuindo números expressivos. 
Os estados da região sul do país são os mais representativos nas 
exportações, em função da concentração do Pinus e localização 
das serrarias, com destaque para Santa Catarina e Paraná. 

Este fato é relevante, uma vez que, considerando o aumento 
do dólar nos últimos anos (2018-2020), há uma tendência 
de aumento da exportação de Pinus, fato que corrobora o 
desabastecimento de madeira serrada nacionalmente. Este fato já 
havia sido sinalizado por Shimizu (2008), analisando a projeção 
da demanda do mercado:

A indústria florestal brasileira baseada em Pinus 
atravessa uma crise sem precedente, devido à crise 
no suprimento de madeira, que tende a se agravar 
nos próximos anos. Trata-se do chamado “apagão 
florestal”, para o qual já se vinha chamando atenção 
pelos especialistas, desde meados da década de 1990 
(SHIMIZU, 2008, p. 41).

Finalizando a discussão sobre a silvicultura no Brasil, Aflalo 
(2020) comenta sobre a dificuldade do setor:

A falta de um mercado consumidor consolidado e de 
maior integração entre os produtores ainda provoca 
desabastecimento esporádico e falta de conformidade 
entre eles, sem mencionar que, como produto 
comoditizado, a celulose provoca corridas entre os 
produtores para abastecer o mercado em momentos 
de pico, provocando corte raso e total aniquilação dos 
processos manejados (AFLALO, 2020, p. 21).

50Indústria madeireira 
contempla, 

principalmente: serrarias, 
produção de lâminas 

e compensados, casas 
pré-fabricadas e artefatos 

diversos de madeira 
(exceto móveis)

1.2.2 a manufatura

Atualmente, a única empresa brasileira que produz o Cross-
Laminated Timber é a CROSSLAM, cuja fábrica está localizada em 
Suzano (SP). A empresa iniciou os estudos sobre o CLT em 2010, 
projetando o primeiro painel brasileiro em 2012 (CROSSLAM, 
2018) - e é sobre os processos e etapas de fabricação desta empresa 
que a pesquisa se pautará para compreender a produção da 
habitação em CLT no país.

Apesar do potencial deste produto para a construção de edifícios 
de múltiplos pavimentos, os projetos desenvolvidos pela empresa 
são predominantemente residências, unifamiliares, de pequeno 
porte, conforme aponta a pesquisa de Oliveira (2018) - que 
contempla descrições técnicas de 31 projetos construídos no 
país até 2018, indicando ano da construção, local da obra, m2 da 
edificação e a destinação (função) exercida pelo CLT. 

Segundo Leite et al. (2018), o processo produtivo dos painéis em 
CLT se assemelha, principalmente nas primeiras etapas, ao de 
vigas e pilares em Madeira Laminada Colada (MLC). Desta forma, 
ao tratar dos aspectos normativos, as referências utilizadas são 
a norma europeia BS EN 16351: 2015 e a brasileira ABNT NBR: 
7190 (LEITE et al., 2018). 

No que diz respeito à fabricação do CLT, foram levantadas as 
seguintes etapas e processos na CROSSLAM:

Seleção da madeira: a madeira já chega na empresa seca em 
estufa, com teor de umidade entre 12% ± 2%, e tratada51. 
Após uma minuciosa avaliação visual de qualidade, a peça 
é secionada para remoção de defeitos (CROSSLAM, 2018).

A produção nacional também emprega, em um mesmo 
painel, camadas compostas por lamelas tratadas e camadas 
de lamelas não tratadas. A camada superficial de um painel, 
que ficará aparente, por exemplo, quando determinado no 
projeto arquitetônico, pode ser confeccionada com lamelas 
não tratadas, por uma questão estética (OLIVEIRA, 2018).

Emenda das lâminas utilizando finger-joints: no qual 
ocorre a fresagem e união de topo das lamelas para obtenção 
do comprimento desejado - de acordo com o tamanho da 
prensa; a seguir, há o lixamento, para evitar irregularidades 

51Se a espécie escolhida 
for Pinus taeda, trata-
se em autoclave com 
CCB (Borato de Cobre 
Cromatado) ou com 
imersão em solução 
de Boro; ao utilizar o 
Eucalyptys Grandis, 
o tratamento ocorre 
de forma superficial 
com Cipermetrina 
(CROSSLAM, 2018) 
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superficiais nos pontos em que ocorre o finger-joint 
(CROSSLAM, 2018).

As dimensões passam, então, a ser 14 cm de largura por 
espessuras padronizadas de 19 mm, 20 mm, 30 mm, 35 mm 
ou 40 mm. O comprimento pode chegar a 12,00 m (camadas 
longitudinais) ou 3,00 m (camadas transversais) (OLIVEIRA, 
2018).

Aplicação do adesivo e montagem das camadas: os painéis 
são montados em uma prensa a vácuo, colocando as 
lâminas lado-a-lado (até atingir o comprimento e a largura 
desejados) para formar um painel de camada única. 

Cada camada é pulverizada com adesivo à base de poliuretano 
- monocomponente, livre de formaldeído - Purbond da 
Henkel AG. Cada camada sucessiva é colocada perpendicular 
à camada precedente (OLIVEIRA, 2018).

Posicionamento e prensagem das lamelas: após 
empilhadas, todas as chamadas são prensadas verticalmente 
e horizontalmente em uma prensa à vácuo (CROSSLAM, 
2018);

Corte dos painéis: etapa de customização utilizando a 
CNC (Computer Numerical Controlled), na qual painéis são 
aplainados e lixados para corte e fresagem de acordo com 
as especificações de projeto – etapa na qual são rasgadas as 
aberturas de portas e janelas e há a fresagem de canais de 
serviço, conexões e dutos (OLIVEIRA, 2018). 

Essa máquina, com 03 cabeçotes e 05 eixos, é capaz de moer e 
recortar praticamente qualquer especificação ou solicitação 
de um designer (CROSSLAM, 2018).

Marcação e estocagem: para fins de controle de qualidade, 
elementos de construção CLT são inspecionados e 
identificados (OLIVEIRA, 2018).

Conforme observado, as etapas assemelham-se ao processo de 
fabricação dos painéis europeus, se comparadas às apresentadas 
por Brandner (2013). As particularidades apresentadas em 
contexto nacional ocorrem devido às características locais, 
principalmente no que diz respeito à matéria-prima e condições 
climáticas. 

Ainda, no Brasil, os painéis de CLT podem ser construídos de 
03, 05 ou 07 camadas - podendo variar de 57 mm a 250 mm de 
espessura. Como regra, podem ser montados dois tipos de painel: 
com as lamelas externas no sentido transversal; com as lamelas 
externas no sentido longitudinal, conforme Figura 17. 

Figura 17. Espessuras possíveis para painéis estruturais de CLT

Fonte: CROSSLAM (2018)

Para além, CROSSLAM (2018) aponta, ainda, especificações 
técnicas do produto. São elas: 

Densidade 550kg/m3; 

Condutividade térmica λ = 0,13 W/mK; 

Capacidade efetiva c = 2,10 KJ/kgK. 

Ainda, tem-se os seguintes coeficientes de rigidez para uso: 

Módulo de Elasticidade E (0): 10.000 N/mm2; 

Módulo de Elasticidade E (0,05): 9.100 N/ mm2; 

Módulo de Elasticidade Transversal E (90): 370 N/ mm2; 

Módulo Cortante G (0): 650 N/ mm2; 

Módulo Cortante G (0,05): 560 N/ mm2;

Rolling Shear G(R): 50 N/ mm2
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52O stain consiste em um 
acabamento superficial, 

aplicado comumente 
por meio de pincéis ou 

rolinhos de pintura, 
que penetra na face da 

madeira e não forma 
película. É constituído 

por pigmento sólido, 
resina hidro-repelente 

e fungicida, auxiliando 
na prevenção do 

desenvolvimento de 
microrganismos xilófagos 

(LEPAGE et al., 1986)

53A AMATA é uma 
empresa brasileira 

atuando em operações 
florestais no território 

nacional (AMATA, 2021)

Após a fabricação, os painéis são transportados para o local de 
construção. A montagem é realizada com o auxílio de guindastes, 
que movimentam as peças até a posição em que devem ser fixadas. 
Existem vários tipos de conexões possíveis entre os painéis de 
CLT, sendo que a maioria delas envolve a fixação com parafusos e 
conectores metálicos, que podem ser em aço galvanizado, inox ou 
alumínio (GREEN, 2019).

Após a montagem, os painéis podem ser revestidos de acordo 
com a necessidade de projeto correspondente ao ambiente de 
aplicação – não há qualquer obrigatoriedade de revestimento 
quando localizado em ambientes internos.  Paredes e tetos podem 
receber pintura diretamente sobre a madeira ou a partir da fixação 
de placas de gesso acartonado. 

Para ambientes molhados, é possível a utilização de revestimentos 
convencionais, como cerâmicas ou porcelanatos. Para os 
revestimentos externos, pode-se utilizar inúmeros tipos de 
acabamentos, são eles: composição de fachadas ventiladas em 
madeira, aço ou alumínio; Viroc; aplicação de stain52; ou ainda 
utilizar-se de Stucco para acabamento (CROSSLAM, 2018).

Segundo Oliveira (2018), a demanda desse produto de construção 
levou alguns anos para se tornar significativa, devido à falta de 
conhecimento do desempenho e capacidade da CLT como um 
material de construção pesada. 

É importante ressaltar que, mesmo possuindo apenas fábrica no 
país, algumas empresas têm importado o material de fabricantes 
internacionais, de forma que a produção de edifícios em CLT no país 
não ocorre apenas com os produtos desenvolvidos na CROSSLAM. 
Tem-se como exemplo que o primeiro edifício multi-pavimento 
no país, a loja Dengo em São Paulo (SP), foi construído com CLT 
fabricado pela KLH, empresa austríaca pioneira na produção de 
painéis CLT, tendo a AMATA53 como uma das parceiras no projeto 
e sendo mediadora da importação do material (AMATA, 2021).

Apesar de a produção de edifícios no país incorporar painéis 
importados, para essa pesquisa, eles não serão estudados, por 
considerar que o objeto de estudo pertence à cadeia de produção 
nacional e contempla as condicionantes locais.

Finalizando este tópico, este estudo preliminar foi a primeira 
atividade desenvolvida, tendo em vista a sua importância 
enquanto primeiro passo para compreensão do Cross-Laminated 
Timber. A partir dele, foram levantadas literaturas de referência, 
analisando e compilando os materiais pertinentes, a fim de 
identificar lacunas e debates ainda não trabalhados ou áreas de 
interesse que as pesquisadoras julgaram necessário aprofundar.

A primeira constatação observada foi de que a indústria de 
manufatura nacional do CLT é bastante complexa e que o setor 
florestal possui dependência quanto ao uso de espécies florestais 
bem definidas. Para compreender melhor essas interações, 
foi montado o diagrama exposto na Figura 18, da cadeia de 
suprimento e suas relações e níveis de colaboração. 

A cadeia de fornecimento de produtos de madeira é composta 
por uma rede de atividades florestais, colheita, processamento 
e distribuição (RAMAGE et al., 2017), e cada etapa da cadeia 
de suprimentos pode contribuir para o impacto ambiental 
total. Devido às características intrínsecas do CLT, os impactos 
resultantes da cadeia de suprimentos podem ser diferentes de 
outros produtos de madeira. 

Compreendendo que há particularidades do processo de produção 
utilizado para fabricação do CLT no Brasil e do processo de 
montagem, especificidades sobre esses dois processos não serão 
abordadas nesse tópico - serão analisadas na Seção 3 e na Seção 4 
desta dissertação.



82 83 

Fonte: autoria própria, baseado no diagrama beehive de Muszynski et al. (2017)

Figura 18. Interação entre os componentes da Cadeia de Suprimentos
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1.3 revIsão da lIteratura

Os próximos tópicos procuram compreender, a partir de uma 
revisão do estado da arte, os desafios e novas oportunidades que 
o Cross-Laminated Timber apresenta enquanto alternativa para a 
construção habitacional sustentável. 

Tomando como premissa que sustentabilidade é uma exigência 
em diversos setores, inclusive na construção civil, é imperativo 
analisar a performance dos materiais renováveis, tal qual os 
produtos provenientes da madeira. Tais produtos devem possuir 
não só boas performances energéticas, mas também conseguir  
adentrar nos demais aspectos.

A definição (eleição) dos aspectos da sustentabilidade que serão 
trabalhados nesta dissertação será apresentada na Seção 2 deste 
documento. Por conseguinte, a análise do CLT frente a esses 
critérios será apresentada na Seção 3 e na Seção 4. 

Neste momento, após analisar a história e as especificidades 
locais de conformação do CLT, a pesquisa também considerou 
importante compreender as nuances que corroboraram a 
popularidade do material. 

Neste sentido, a revisão bibliográfica apontou dois temas 
que afloraram com predominância: questões estruturais e 
arquitetônicas que enalteceram aspectos técnicos e qualidades 
construtivas; e as questões ambientais, que trazem avaliações e 
discussões frente às problemáticas da sustentabilidade.
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1.3.1 o Projeto

Conforme observado, o Cross-Laminated Timber abre novas 
perspectivas em madeira engenheirada, devido à sua estrutura 
laminar, que a torna adequada para uso estrutural na construção 
civil. A aplicação do CLT na Engenharia, na Arquitetura e na 
Construção fez com que o produto se tornasse uma opção factível, 
num mercado que há mais de 100 anos era dominado por 
materiais minerais (JELEČ et al., 2018).

Há uma série de motivos pelos quais ocorreu a boa aceitação 
deste produto no mercado europeu. Segundo Branco (2013), a 
madeira é hoje um material de potencialidades renovadas na área 
da construção. Porém, Buck et al. (2015) comentam que a falta de 
conhecimento sobre a construção em madeira criou ceticismo e 
preconceitos sobre as características e custos da construção. 

Nesse sentido, apresentar as qualidades e vantagens construtivas 
do material se mostra essencial. Dentre as características 
principais do CLT, Passarelli (2013) destaca: automatização com 
foco na pré-fabricação dos elementos construtivos, conferindo 
maior qualidade e velocidade da construção54; bom desempenho 
mecânico, tal como a grande capacidade de transferência de 
cargas verticais e resistência a esforços laterais; estabilidade 
dimensional; bom isolamento térmico; e fechamento hermético 
da construção (PASSARELLI, 2013). 

Ainda, ao utilizar o CLT enquanto aplicação estrutural, há uma 
redução quanto ao uso de outros materiais para fundação e 
acabamento do edifício: 

O peso de uma estrutura CLT pode reduzir 
significativamente a necessidade de fundações, 
resultando em uma redução geral do volume de 
concreto utilizado para as obras subterrâneas, em 
comparação com uma construção tradicional (...) ao 
contrário da maioria das tecnologias leves, os painéis 
CLT podem ser utilizados para formar paredes, 
pisos e telhados inteiros, o que reduz, e em alguns 
casos remove, a necessidade de qualquer estrutura 
secundária. Além disso, quando exposto internamente 
interno, o uso do CLT reduz o volume de materiais de 

54A construção de um 
edifício em CLT será 20% 

mais rápida do que um 
esquema equivalente em 
concreto armado. Ainda, 

tanto a instalação dos 
painéis pré-fabricados em 

CLT como os trabalhos 
subsequentes são mais 

fáceis, silenciosos 
e seguros, além de 

reduzir o número de 
pessoas necessárias 

para a montagem 
da superestrutura 

em cerca de 50-70% 
(WAUGH THISTLETON 

ARCHITECTS, 2018)

acabamento necessários para forrar paredes e formar 
tetos suspensos (WAUGH THISTLETON ARCHITECTS, 
2018, p. 33, tradução nossa55).

Também cabe mencionar o desenvolvimento de materiais e 
tecnologias provenientes de campos complementares, tais 
como conectores mecânicos, adesivos químicos e usinagem 
computadorizada, que, “(...) quando aplicados aos sistemas 
construtivos em madeira, geram ampliação nos ganhos de 
produtividade e desempenho” (PASSARELLI, 2013, p. 7). 

Ao analisar a forma de produção do painel, a própria pré-
fabricação do CLT corrobora a diminuição de resíduos no processo 
de fabricação. Ainda, o processo confere tolerância milimétrica 
para o projeto arquitetônico. 

Na Tabela 3, é apresentada uma compilação das bibliografias que 
abordam alguns benefícios do CLT. A compilação contém estudos 
importantes sobre o material e que, pelo escopo desta dissertação, 
não seria prudente aprofundar neste momento.

Tabela 3. Compilação da bibliografia de referência

55Do original, em inglês: 
“the weight of a CLT 
structure can significantly 
reduce the requirement for 
foundations, resulting in 
an overall reduction in the 
volume of concrete used 
for the ground works as 
compared to a traditional 
build (…) In contrast to 
most frame technologies, 
CLT panels can be utilized 
to form entire walls, 
floors and roofs which 
reduces, and in some cases 
removes, the need for any 
secondary structure. In 
addition, when exposed as 
an internal finish, the use 
of CLT reduces the volume 
of finishing materials 
required to line walls and 
form suspended ceilings”

VANTAGENS PESQUISA

AMBIENTAIS

Sequestro de Carbono Araújo et al., 2020; Fleming et al. 2014; Liu et al., 2016; Hammond; Jones, 2011; 
O’Connor et al., 2013; Wang et al., 2014; Berners-Lee, 2010

Baixas emissões de GEE Cadorel; Crawford, 2019; Chen et al., 2019; Giesekam et al., 2014; Hammond; 
Jones, 2011; O’Connor et al., 2013; Wang et al. 2014

Matéria-prima renovável Karabeyli e Gagnon, 2019; O’Connor et al., 2013; Oliveira, 2018; Sutton et al., 
2011; Passarelli, 2013; Passarelli, 2017

Menos resíduos Brandner, 2013; Mallo; Espinoza, 2014; Sutton et al., 2011; Waugh Thistleton 
Architects, 2018

Redução do transporte Sutton et al., 2011; Waugh Thistleton Architects, 2018

Material de baixo valor 
agregado Alencar, 2013; Wang et al., 2014; Sutton et al, 2011; Wieruszewski; Mazela, 2017

ESTRUTURAIS

Propriedades físicas e 
mecânicas

Alencar, 2013; Brandner et al., 2016; Jelec et al., 2018; Karabeyli e Gagnon, 2019; 
Mallo; Espinoza, 2014; Munis et al., 2018; Pereira; Calil, 2017; Pereira e Calil, 
2019

Design flexível Alencar, 2013; Costa, 2015; Dunster; Khodabuccus, 2019; Gratone et al., 2019; 
Oliveira; Oliveira, 2017
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Fonte: autoria própria

1.3.2 o Carbono

A partir das discussões apresentadas na Introdução, percebe-
se que inúmeros esforços estão ocorrendo para mitigar todas 
as transformações decorrentes das mudanças climáticas. O 
Protocolo de Kyoto e, posteriormente, o Acordo de Paris, foram 
exemplos dessas vontades de rever a forma como se está lidando 
com o aquecimento global56. 

De acordo com o relatório das Nações Unidas (2007), os edifícios 
são os maiores contribuintes de emissões de gases com efeito de 

56A presente pesquisa 
acredita que o aumento 

das emissões de CO2 
provenientes de 

combustíveis fósseis, 
intensificadas a 

partir da Revolução 
Industrial, aumentaram 

a concentração de 
carbono na atmosfera, 

causando mudanças 
climáticas severas. E, 

se não controladas, 
comprometerão 

irreversivelmente o 
Antropoceno. Desta 
forma, o Dióxido de 

Carbono será agente 
norteador, ao tratar das 

questões ambientais, sem, 
contudo, desconsiderar os 

demais aspectos

VANTAGENS PESQUISA

Boa performance contra 
fogo

Costa, 2015; Mallo; Espinoza, 2014; Crepell; Gagnon, 2010; Waugh Thistleton 
Architects, 2018

Boa performance contra 
abalos sísmicos Costa, 2015; Karabeyli e Gagnon, 2019; Pei et al. 2012

ECONÔMICAS

Velocidade de execução Brandner, 2013; Jones et al., 2016; Karabeyli; Gagnon, 2019; Sutton et al., 2011; 
Waugh Thistleton Architects, 2018

Qualidade estética Mallo; Espinoza, 2014; Sutton et al., 2011

Menos acidentes e 
perturbações

Costa, 2015; Mallo; Espinoza, 2014; Sutton et al., 2011; Waugh Thistleton 
Architects, 2018

Menor tempo de produção e 
montagem Mallo; Espinoza, 2014; Sutton, et al., 2011; Waugh Thistleton Architects, 2018

Uso de recursos locais Araújo et al., 2016; Chen et al., 2019; Costa, 2015; Goubran et al., 2019; Sutton et 
al., 2011

SOCIAIS

Segurança do trabalhador Waugh Thistleton Architects, 2018

Saúde e bem-estar dos 
ocupantes Passarelli, 2017; Sutton et al., 2011; Waugh Thistleton Architects, 2018

Poluição da vizinhança Costa, 2015; Thistleton, 2018

Manejo sustentável da 
floresta Giesekam et al., 2014

Alta massa térmica Giesekam et al., 2014; Passarelli, 2013; Passarelli, 2017

Performance térmica e 
acústica Costa, 2015; França et al., 2019; Nunes et al., 2020; Oliveira (2018)

estufa (potencial de aquecimento global), estimando-se que a 
construção, operação, manutenção e demolição totalizem 40% 
das emissões totais (UNEP, 2007). 

Nesse sentido, a escolha de materiais e tecnologias é essencial 
para congruência no debate da sustentabilidade, analisando toda 
a cadeia e processos incorporados. 

Desde que a madeira seja de origem sustentável, 
existem vantagens ambientais na utilização do CLT. O 
carbono incorporado dos produtos de madeira é baixo 
em relação a muitos outros materiais de construção. 
Como em todos os materiais de origem vegetal, o 
carbono é armazenado durante o crescimento da 
árvore e continua a ser armazenado através da sua 
utilização como material de construção. No final 
de sua vida útil, o carbono é liberado através da 
decomposição natural, devolvendo outros nutrientes 
ao solo, ou através da geração de calor/energia, 
queimando-o como combustível, proporcionando um 
tratamento altamente eficiente no final de sua vida 
útil (SUTTON; BLACK; WALKER, 2011, p. 4, tradução 
nossa57).

Os impactos ambientais dos painéis CLT podem variar 
significativamente, dependendo da logística do material em 
todo seu ciclo de vida. Segundo Doak (2020), ao olhar para a 
indústria da construção de forma geral, deve-se atentar à ideia 
de circularidade58. Esta, pode se manifestar de diversas maneiras 
- desde a reciclabilidade e o gerenciamento de resíduos até o 
planejamento da desconstrução. O autor afirma que um elemento 
chave da circularidade é a capacidade e o compromisso da 
indústria de regenerar e substituir o que ela requer.

Trazendo o CLT à luz dessa reflexão, no diagrama da Figura 19 nota-
se que o produto se distingue como um material de construção 
renovável que alimenta esta ideia de circularidade. 

A madeira e os produtos de madeira atendem aos critérios de 
uma bioeconomia circular, mais do que qualquer outro material 
de construção, pois além de poder ser reutilizada, a mesma pode 
ser reciclada e utilizada como uma fonte de energia neutra em 
carbono, ao final de seu ciclo de vida. 

57Do original, em inglês: 
“Provided the timber 
is sustainably sourced, 
there are environmental 
advantages in the use of 
CLT. The embodied carbon 
of timber products is low 
relative to many other 
construction materials. 
As with all plant- based 
materials, carbon is stored 
during tree growth and 
continues to be stored 
through its use as a 
building material. At the 
end of its life, carbon is 
released either through 
natural decomposition, 
returning other nutrients 
to the soil, or through 
the generation of heat/ 
energy by burning it as a 
fuel, either way providing 
a comparatively highly 
efficient end-of-life 
treatment”
58Estratégia que 
maximiza o valor dos 
recursos materiais e 
minimiza o uso global 
de recursos, emissões, 
resíduos e poluição 
de acordo com quatro 
estratégias principais: 
narrow (utilizar menos 
material e energia); 
slow (utilizar produtos e 
componentes por mais 
tempo); close (reutilizar 
produtos, componentes 
e materiais); e regenerate 
(utilizar material não 
tóxico, energia renovável 
e regenerar ecossistemas 
naturais) (KONIETZKO et 
al., 2020).  
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Figura 19. Análise da circularidade do carbono na cadeia do CLT

Absorção de CO2 da atmosfera
por meio da fotossíntese

A madeira pode ser utilizada 
como biomassa

Os produtos madeireiros
podem ser reutilizados
ou reciclados

Processo de fabricação utiliza
todas as partes do tronco, e os 

resíduos gerados podem virar biomassa

Os edifícios em madeira
armazenam o carbono em suas estruturas

durante todo o período de sua vida útil

Colheita da madeira

Fonte: Waugh Thistleton Architects (2018)

Esta ideia de circularidade poderia ser contestada no Ciclo do 
CLT pelo uso de fungicidas e inseticidas na madeira. Isto é um 
dos pontos críticos, necessitando de uma pesquisa acerca de 
tratamentos naturais eficientes sem impacto ao meio ambiente. 
Porém, Waugh Thistleton Architects (2018) afirma que “ (...) os 
adesivos utilizados para a fabricação do CLT são de baixo risco, o que 
significa que os painéis que saem da fábrica podem ser reciclados 
ou reutilizados” (WAUGH THISTLETON ARCHITECTS, 2018, p. 
31, tradução nossa59).

Desta forma, pode-se inferir que o painel de CLT é um produto de 
alta qualidade, com alto valor agregado, que pode ser processado 
repetidamente em produtos de menor qualidade, até chegar ao 

59Do original, em 
inglês: “The glues 

typically selected for CLT 
manufacture are low 

hazard, meaning that 
the panels that leave the 

factory can be recycled or 
reused”

uso como biocombustível, opção final do produto. 

O benefício deste sistema é que a cada nova vida útil (que é dada ao 
painel) estende-se o período pelo qual ele permanece com carbono 
incorporado. Para além da circularidade, é válido analisar a forma 
de incorporação e emissão do carbono presente neste ciclo. 

Para tratar do tema das emissões de Carbono, é necessário 
apresentar algumas definições fundamentais. As emissões 
associadas à construção são tipicamente distinguidas como 
emissões incorporadas ou operacionais (GEISEKAM et al., 2014): 

As emissões incorporadas são aquelas associadas à 
produção inicial de uma estrutura, ou seja: na aquisição de 
matéria-prima; transporte, processamento e fabricação de 
materiais para a construção; distribuição de materiais ao 
local; e energia utilizada no local de montagem;

As emissões operacionais são aquelas associadas à 
operação e manutenção de uma estrutura, as quais incluem: 
atividades de aquecimento e resfriamento; e iluminação. 
As emissões associadas à desconstrução e descarte de uma 
estrutura também podem ser consideráveis, embora o 
método de estimativa e documentação varie entre estudos.

E por que analisar todo o ciclo? Para Cadorel e Crawford (2019), 
se durante décadas os regulamentos de construção relacionados 
às emissões focaram na fase de uso e operação da construção, os 
demais estágios do ciclo de vida representam parcela significativa 
das emissões indiretas. Assim, apesar do progresso na redução das 
emissões de CO2 relacionadas à construção, pouco foco foi dado às 
emissões indiretas de CO2 associadas à fabricação de materiais de 
construção e à construção. 

Ao tratar do carbono incorporado, uma pesquisa conduzida 
por Hammond e Jones (2011), no Reino Unido mostrou que 
soluções de concreto e aço contêm, aproximadamente, as 
mesmas quantidades de CO2 incorporado (1.984 toneladas/m³), 
enquanto um sistema CLT, equivalente, tem menos da metade 
desse valor (727 toneladas/m³). Mais ainda, os autores afirmam 
que se o sequestro de carbono for levado em consideração, o CLT 
possuirá valor negativo em carbono, apresentando um valor de, 
aproximadamente, -2.314 toneladas/m³ de CO2.

Corroborando, nas pesquisas de Waugh Thistleton Architects 
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(2018) verifica-se que, ao utilizar madeira, em oposição aos 
materiais tradicionais com altos níveis de carbono incorporado, 
pode-se economizar uma média de 45 toneladas de CO2 por 
habitação. Em uma escala global, isso pode trazer uma diferença 
significativa, dando ao CLT uma vantagem em termos de impacto 
ambiental, comparado a outros materiais (HAMMOND; JONES, 
2011).

Essa discussão é de extrema relevância ao se pensar em um país 
como o Brasil. A última atualização do Relatório Nacional de 
Emissões de Gases de Efeito Estufa (elaborado pelo Sistema de 
Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório 
do Clima), em novembro de 2019, revela que o país emitiu 1,939 
bilhões de toneladas brutas de GEE no ano de 2018 (SEEG, 2019): 

Desde 2010, quando foi regulamentada a Política 
Nacional de Mudança do Clima (PNMC), as emissões 
brasileiras falham em mostrar uma tendência de 
queda e flutuam ao redor de 1,9 bilhão de toneladas de 
CO2 por ano, com períodos de alta e baixa controlados 
pela recessão e pelo desmatamento. O quadro sugere 
que o país ainda não incorporou a redução de emissões 
à sua economia de maneira consistente (SEEG, 2019, 
p. 8).

É razoável, portanto, expressar preocupações quanto à capacidade 
brasileira de cumprir com sucesso o Acordo de Paris, e ressalta-
se a emergência atual para que todos os setores reduzam, 
drasticamente, as emissões de GEE. 

Dando sequência, conforme a própria ênfase na questão, o Carbono 
se mostra agente norteador da análise das questões climáticas, 
mas, ao tratá-lo isoladamente, corre-se o risco de simplificar toda 
a discussão sobre a sustentabilidade. 

Desta forma, a avaliação dos impactos ambientais durante 
a extração, transporte e processamento da matéria-prima 
corroboraria a análise holística e estabeleceria comparações 
visuais em todas as etapas e processos (LIU et al., 2016; CHEN et 
al., 2019; O’CONNOR et al., 2013).

Enquanto o CLT traz benefícios claros sobre o aço e 
o concreto em termos de minimizar o esgotamento 
de materiais não renováveis, a extensão de outros 

benefícios ambientais é menos certa. Essa certeza 
é necessária para garantir uma solução viável para 
mitigar questões ambientais, como a liberação de 
emissões de GEE, associadas ao ambiente construído 
(CADOREL; CRAWFORD, 2019, p. 110, tradução 
nossa60).

Fleming et al. (2014) argumentam que a madeira possui um 
potencial de mitigação maior do que materiais minerais, e isso 
ocorre desde ambições de projeto baseadas em estética superficial 
até as questões de sequestro de carbono e da construção com 
economia de custos:

A madeira precisa ser considerada, antes de tudo, 
como um material fibroso que é cultivado na natureza 
e depois adaptado, em contraste com aço, concreto 
e vidro, que são todos produzidos industrialmente 
e formados a partir de um estado líquido. Novas 
técnicas para adaptar madeira para edifícios e 
projetos que incorporam essas ideias podem servir a 
um propósito diferente de sua própria construção e 
devem se envolver com outras questões arquitetônicas 
e urbanas além da estética e do sequestro de carbono 
(FLEMING et al., 2014, s/n).

Assim, apesar dos benefícios ambientais do CLT terem sido 
amplamente documentados, conforme a Tabela 4, é necessário 
investigar análises comparativas que incorporam o ciclo de vida 
de materiais de construção. 

Diversas pesquisas enfatizam a análise de toda a cadeia para 
análise da escolha de um material de baixo carbono (EGAS, 2018; 
GARCIA, 2014; SEYFANG, 2010; YUBA, 2005; GIESEKAM et al., 
2014; entre outras); muitas delas, inclusive, trazendo a análise do 
CLT (CHEN et al., 2019; LIU et al., 2016), conforme o tópico 1.3.3 
A Sustentabilidade, a seguir.

60Do original, em inglês: 
“While CLT brings clear 
benefits over steel and 
concrete in terms of 
minimising non-renewable 
material depletion, 
the extent of other 
environmental benefits is 
less certain. This certainty 
is needed to ensure it 
provides a viable solution 
to mitigate environmental 
issues, such as the release of 
GHG emissions, associated 
with the built environment. 
A critical review was 
conducted on selected 
previous international 
LCA studies comparing 
conventional and CLT 
construction”
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1.3.3 a sustentabIlIdade 

Para compreender o desempenho em sustentabilidade do CLT 
esta pesquisa propõe a análise de como o produto está inserido 
nos problemas ambientais. 

Karacabeyli e Gagnon (2019) citam algumas dimensões 
importantes da mudança ambiental global, as quais incluem: 
mudanças climáticas, poluição do ar, poluição da água, mudança 
no uso do solo, perda de biodiversidade e uma alteração (ou 
interrupção) nos serviços ambientais.

Ainda, nas pesquisas que orientam as construções ditas 
sustentáveis (KUBA, 2017; KIBERT, 2020; GIESEKAM et al., 2014) 
existem, atualmente, incentivos à adoção de tecnologias de baixo 
carbono e aos materiais de base ecológica (bio-based materials). 

Algumas dessas motivações, direta ou indiretamente, contribuem 
para o potencial do CLT para as metas de sustentabilidade. Estão 
elas resumidas a seguir, retiradas da compilação de O’Connor et 
al. (2013):

Uso de matéria-prima renovável: quando alinhado às 
práticas de manejo florestal sustentável, o consumo da 
tecnologia não sobrecarrega a capacidade de suprimento 
das florestas brasileiras;

Matéria-prima certificada: uma vez que a certificação 
garante o manejo florestal sustentável em toda a cadeia de 
custódia do produto;

Materiais locais: a matéria-prima pode ser obtida dentro 
de um raio considerado “local”, dependendo da definição de 
local, localização da instalação final e do futuro surgimento 
de mais fabricantes;

Sequestro de carbono: aumenta-se o carbono armazenado 
ao utilizá-lo em produtos de madeira na construção civil, ou 
seja, em uso a longo prazo. O material se transforma em um 
reservatório de carbono (carbon pool);

Benefícios para a saúde, conforto e bem-estar: os 
ocupantes expostos à madeira têm demonstrado benefícios 
em seu bem-estar. A tecnologia deve ser analisada para 
compreender se há um comprometimento na qualidade do 
ar interior, pelas emissões de COV e CO2;

Reuzabilidade: há um potencial de desmontagem e 

reutilização da tecnologia. A realização desse potencial 
exigirá o desenvolvimento de detalhes construtivos para a 
desmontagem e a infraestrutura para transferir os produtos 
para um novo local;

Economia de energia operacional: estudo em cima da 
massa térmica, que é frequentemente identificada como 
um contribuinte para a economia geral nas cargas de 
aquecimento e resfriamento de um edifício e/ou custos 
devido ao deslocamento de pico de carga;

Uso eficiente de recursos: pré-fabricação promovendo um 
desperdício mínimo no canteiro de obras - e o tempo de 
construção é reduzido. Os resíduos criados no momento da 
fabricação são minimizados pela automação e podem ser 
alimentados novamente na planta de biocombustíveis da 
fábrica para uso como energia neutra em carbono;

Resiliência: com base nos testes em escala real, as estruturas 
devem oferecer resiliência a desastres (por exemplo, abalos 
sísmicos). Ainda, a reabilitação e reparo necessários após 
um acidente também devem ser minimizados.

Apesar de bem orientadas, dentro dessas nove grandes estratégias 
e dos apontamentos de Karacabeyli e Gagnon (2019), há inúmeros 
materiais e práticas específicas que podem ser conflitantes com 
aspectos da sustentabilidade. Assim, toda análise deve valer-se de 
especificidades locais, exigindo maior aprofundamento de cada 
uma das questões.

Segundo Kwok et al. (2020), desde 2010, os impactos de alguns 
edifícios em CLT têm sido comparados aos impactos de edifícios de 
concreto armado ou aço funcionalmente equivalentes, por meio 
de um método chamado de avaliação do ciclo de vida do edifício 
inteiro (em inglês, whole building life cycle assessment - WBLCA). 
Este método de análise já é realizado em pesquisas internacionais, 
conforme a Tabela 4.

Os estudos WBLCA acima citados focam, predominantemente, 
em um único aspecto - no caso, no Potencial de Aquecimento 
Global (em inglês, global warming potential - GWP). Apesar de 
não contemplar todos os aspectos da sustentabilidade, servirão 
enquanto diretrizes e fontes secundárias. 

No que diz respeito a esta análise do ciclo de vida, ainda não se 
formou uma bibliografia consistente a respeito do CLT, suscitando 
questionamentos sobre o desempenho dos painéis ao longo da 
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Fonte: Cadorel; Crawford (2019)

Na próxima seção, serão examinados quais aspectos, critérios 
e dimensões de sustentabilidade serão aflorados a fim de criar 
uma ferramenta multicritério para avaliar a habitação em Cross-
Laminated Timber. Tudo isso é necessário para avaliar, dentro 
de um escopo definido e pré-estabelecido, as potencialidades 
e litígios em que o CLT poderia contribuir para os objetivos de 
construção sustentável.

vida útil da edificação. Desta forma, pode-se observar que há, 
ainda, lacunas e pontos a serem estudados e otimizados. 

Tabela 4. Estudos da LCA sobre a construção em CLT 

AUTOR TÍTULO PAÍS

Robertson et al. 
(2012)

A Comparative Cradle-to-Gate Life Cycle Assessment of Mid-Rise 
Office Canadá

Darby et al. (2013)
A Case Study to Investigate the Life Cycle Carbon Emissions and 
Carbon Storage Capacity of a Cross Laminated Timber, Multi-Storey 
Residential Building

Reino Unido

Durlinger et al. 
(2013) Life Cycle Assessment of a Cross Laminated Timber Building Austrália
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2. método de análise da Pesquisa

Como analisar os edifícios sob o viés da sustentabilidade? Yang 
e Ogunkah (2013) argumentam que a escolha de materiais para 
um determinado projeto é uma tarefa complexa e que exige 
uma ferramenta de decisões clara e objetiva. Os pesquisadores 
enfatizam que esta é a melhor abordagem para incentivar o uso 
em larga escala de materiais sustentáveis para construção de 
habitações, permitindo aos profissionais acesso a informações 
adequadas sobre as opções disponíveis.

Desta forma, buscou-se elaborar uma ferramenta que mostra a 
variedade de características de um produto, ou seja, que comunica 
a “história” sobre ele e reconhece que haverá nuances conforme 
a especificidade do local de construção. A criação da ferramenta 
ocorreu por quatro motivos principais:

1. Os Métodos para Avaliação Ambiental de Edifícios (selos 
de certificação) desenvolvidos para o contexto nacional não 
contemplam, ainda, a análise do ciclo de vida de um produto 
ou sistema;

2. Os Métodos para Avaliação Ambiental de Edifícios 
possuem foco maior nos aspectos ambientais, esquecendo, 
por vezes, das questões sociais e econômicas;

3. Há pouco, ou nenhum, foco das avaliações em relação às 
emissões de carbono;

4. O resultado de uma Avaliação (score) não demonstra 
o comprometimento em relação a todos os aspectos da 
sustentabilidade.

Esta Seção inicia-se apresentando os métodos e avaliações 
existentes na academia e no mercado, ressaltando como eles se 
sobrepõem ou se distanciam dos aspectos da sustentabilidade. 
Finaliza-se essa Seção propondo o Método de Avaliação 
Pluridimensional em Sustentabilidade (MAPS). 
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2.1 estudo dos métodos de avalIação

Avaliando o cenário atual, com a construção em madeira se 
tornando uma opção factível para edifícios altos, há uma 
necessidade de ferramentas que possam ajudar as equipes de 
projeto, desenvolvedores e formuladores de políticas a avaliar 
a adequação da construção dos edifícios em determinados 
contextos (GOUBRAN et al., 2020). 

Isso implica explorar, para uma determinada localização, 
como as construções em CLT, por exemplo, podem responder 
aos diferentes aspectos de sustentabilidade. Assim, o objetivo 
principal desta Seção é fornecer uma avaliação holística, que 
seja ambientalmente, socioculturalmente, tecnicamente e 
economicamente equilibrados. 

Esta classificação (ou divisão) se baseia no conceito dos aspectos 
indicados por Sachs (1997). Porém as dimensões sociais e 
culturais aparecem contempladas em um mesmo aspecto e 
as questões geográficas/espaciais aparecem perpassando os 
aspectos econômicos e técnicos.

Quais formas, meios e ferramentas podem ser utilizadas nesta 
avaliação? Este trabalho reuniu os aspectos mais relevantes da 
literatura e apresenta uma visão de quais critérios são importantes 
para constituir uma ferramenta para avaliação. 

Foi possível refletir sobre as diversas formas, nos últimos 30 anos, 
dos métodos de certificação, identificando pontos fortes e fracos. 
Como consequência, para essa compreensão abrangente do tema, 
deliniar-se-á algumas definições indispensáveis.

Desta forma, esta etapa da pesquisa objetivou extrair critérios 
para uma análise cuja perspectiva é global. Iniciar-se-á a Seção 
tratando de questões teóricas que delimitam o escopo de um 
método de avaliação. 

2.1.1 “edIfíCIos verdes” e “edIfíCIos sustentáveIs”

A prática da construção de edifícios ambientalmente progressiva61 

é descrita atualmente usando uma variedade de diferentes tags: 
design verde, design ecológico ou design sustentável. Embora a 
discussão a respeito da terminologia mais apropriada cause 
constante debate, a distinção entre as noções de verde e sustentável 
é crítica na estruturação de um método de avaliação. 

Doan et al. (2017) afirmam que Edifícios Verdes e Edifícios 
Sustentáveis são termos utilizados de forma intercambiável, mas 
são expressões longe de ser sinônimos. Cole (1999) descreve 
a adição do termo Verde para estratégias de construção que são 
menos prejudiciais ao meio ambiente e ecologicamente mais 
responsáveis do que as utilizadas na prática típica. 

Este conceito tem sido continuamente revisado, conforme 
também foi observado na publicação de Wang et al. (2014), 
quando os pesquisadores afirmaram que ainda não há uma 
definição padrão de Construção Verde, mas há um consenso de que 
as definições existentes seguiam objetivos contidos no Relatório 
Brundtland e nos objetivos ambientais62 que decorreram dos 
eventos seguintes. 

Os Edifícios Sustentáveis63, para além, não possuem foco (ou peso 
maior) na dimensão ambiental, ele conecta a dimensão ambiental 
às demais esferas apresentadas no Relatório Brundtland, conforme 
defende Doan et al. (2017). Pelos autores, entende-se que, 
conforme a atualização contínua da definição de sustentabilidade, 
outras esferas irão complementar suas dimensões. 

Nesta pesquisa, será adotada a contribuição de Doan et al. (2017), 
que acrescentam a particularidade da dimensão tecnológica na 
análise de sustentabilidade na construção civil, também apreciada 
por Kibert (2020): 

61Termo utilizado por 
Cole (1999) para designar 
ações em concordância 
com a prática da 
sustentabilidade

62Principalmente os 
baseados no Acordo 
de Paris, na CoP21 e 
na Agenda 2030 – em 
especial, nos Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da 
ONU

63Pode-se encontrar 
nuances referentes à 
sustentabilidade que 
incluem variações 
relacionadas com o 
termo: “quilometro 
zero”, “low-tech/high-
tech”, “bioclimática”, 
“ecológica”, “eco-tech”, 
“bio-arquitetura/
bio-construção”, 
“permacultura”, etc. 
Vale a pena esclarecer 
que (segundo Correia 
et al., 2014) tais 
termos são usados 
hoje para identificar 
premissas e expressam 
uma arquitetura 
comprometida na sua 
relação com o meio 
ambiente, mas utilizando 
diferentes (e específicas) 
perspectivas
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A edificação sustentável fornece uma resposta prática 
e ética às questões de impacto ambiental e consumo 
de recursos. As condições e os processos industriais 
são considerados, juntamente com o desempenho 
propriamente dito de seus produtos na edificação 
concluída (KIBERT, 2020, p. 14).

Yang e Ogunkah (2013) demonstram que as várias tentativas de 
adoção de materiais de construção ditos sustentáveis (e de baixo 
custo) para projetos de habitação geralmente são vistos de forma 
desafiadora. Isto se dá pelo fato de não haver uma consistente base 
de informações que oriente arquitetos, engenheiros e projetistas a 
respeito do ciclo de vida dos materiais. 

Segundo Crawford (2011), a influência dos materiais nas 
operações do edifício - como o uso de energia, por exemplo - está 
bem documentada e é parte integrante das melhores práticas de 
projeto das edificações. Porém, um número crescente de estudos 
(entre outros do mesmo pesquisador) apontam que processos 
de extração de matérias-primas até sua eventual eliminação, 
podem ter uma influência maior no desempenho ambiental da 
construção, do que na operação em si (CRAWFORD; CADOREL, 
2017).

Segundo Barros (2012), a primeira iniciativa em se avaliar o 
desempenho ambiental de edifícios (em todo seu ciclo de vida) veio 
com a constatação de que as instituições que acreditavam dominar 
os conceitos de projeto sustentável ainda não possuíam meios para 
averiguar o quão comprometidos eram, de fato, as estratégias 
adotadas. Como efeito, iniciou-se um processo de categorização 
por meio dos sistemas de classificação, que fornecem orientações 
sobre as medidas ambientalmente responsáveis, conforme Ding 
(2008): 

O principal papel de um método de avaliação ambiental 
de edifícios é fornecer uma avaliação abrangente de 
suas características utilizando um conjunto comum 
e verificável de critérios e metas para proprietários e 
projetistas (DING, 2008, p. 452, tradução nossa64).

Nesta pesquisa, os sistemas de classificação serão denominados 
por Métodos para Avaliação Ambiental de Edifícios (MAAE), se 
referindo aos selos de certificação. 

64Do original, em 
inglês: “The primary 

role of an environmental 
building assessment 

method is to provide a 
comprehensive assessment 

of the environmental 
characteristics of a 

building using a common 
and verifiable set of criteria 

and targets for building 
owners and designers”

2.1.2 tendênCIas emergentes

Bond et al. (2012) afirmam que a avaliação de sustentabilidade 
é um termo guarda-chuva que engloba uma série de práticas de 
avaliação de impacto, dentro os quais pode-se citar: Avaliação de 
Impacto na Saúde (HIA, em inglês); Avaliação do Impacto Social 
(SIA, em inglês); Avaliação de Impacto Ambiental (EIA, em inglês); 
entre outras 17 práticas compiladas na pesquisa de Sheate (2009), 
dentro do trabalho do autor.

Tais indicadores são baseados em um único critério e foram 
desenvolvidos a fim de monitorar aspectos específicos do 
desempenho de edifícios. No entanto, esses critérios serviram 
para enfatizar a necessidade de uma ferramenta de avaliação 
abrangente e buscaram fornecer recursos para uma completa 
análise em relação a um amplo espectro de critérios ambientais 
(DING, 2008).  

Os MAAE, em compensação, incorporaram as expertises e o 
conhecimento das metodologias ambientais e das ferramentas de 
decisão e gestão que foram utilizadas em outros setores produtivos 
e, assim, influenciadas por eles (GIAMA; PAPADOPOULOS, 2012). 
Suas categorias e critérios têm sido constantemente atualizados 
para acompanhar as tendências e os debates da sustentabilidade 
e do desenvolvimento da construção65 (DOAN et al., 2017). 

Giama e Papadopoulos (2012) afirmam que os MAAE surgem 
na década de 1990, mais especificamente em 1992, com o 
método de certificação britânico Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method66 (BREEAM). E, atualmente, 
Vierra (2016) estima que existam, aproximadamente, 600 
sistemas de classificação em todo o mundo.

Considerando o foco da pesquisa e o tempo cabível a ela, não serão 
detalhados ou analisados todos os Métodos de Avaliação. Não 
obstante, considerando relevante uma visão ampliada dos selos 
existentes no mercado, eles foram brevemente delineados (na 
medida do possível), dada a vasta literatura sobre este assunto. 

Seguem-se três questões básicas que nortearam as análises: o que 

66Segundo Doan et 
al. (2017), por ser 
desenvolvido por um 
centro multidisciplinar 
de ciência da construção, 
a Building Research 
Establishment (BRE), foi 
pioneiro na avaliação 
ambiental de edifícios, 
servindo como base (e 
influência) para outras 
certificações voltadas 
para o mercado, são elas 
a: Leadership in Energy 
and Environmental 
Design (LEED), Green Star 
(Canadá), entre outras

65Uma questão chave de 
distinção entre diferentes 
exemplos dos MAAE, na 
prática, são os aspectos 
da sustentabilidade que 
estão sendo tratados em 
cada processo
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os métodos avaliam? Como os métodos avaliam o desempenho 
ambiental do edifício? Quanto abrange a avaliação? 

Para esta análise, adota-se as seguintes definições dos termos que 
serão utilizados para o sistema de certificação:

Esquemas (schemes): refere-se aos diferentes tipos de 
certificação dentro de um mesmo selo;

Categorias: divisão dos esquemas em critérios a serem 
analisados, por exemplo: energia, uso do solo, transporte, 
entre outros; 

Critérios: subdivisão das categorias, estabelece as principais 
especificações e detalhes dos objetivos determinados;

Créditos: valor quantitativo correspondente aos critérios;

Classificação: resultado de um processo de certificação.

Elencou-se as cinco maiores certificações a nível internacional, 
segundo a World Green Building Council (WGBC, 2019), e 
selecionou-se também a certificação nacional, na Tabela 5, 
comparando os esquemas. 

Tabela 5. Comparação de esquemas e estruturas MAAE

MÉTODO DE AVALIAÇÃO ORIGEM ESQUEMAS REFERÊNCIA

BREEAM Building 
Research 
Establishment 
Environment 
Assessment 
Method 

Reino Unido, 
1990

UK: Communities, Infrastructure, 
New Construction, Datacenters, 
Domestic Refurbishment, Non-
domestic refurbishment & fit-out, 
New Construction Bespoke, Non-
domestic refurbishment bespoke, 
Home Quality Mark

Internacionais: In-Use, Infrastructure, 
New Construction, Refurbishment & 
Fit-out

BREEAM (2019)

LEED Leadership in 
Energy and 
Environmental 
Design

Estados 
Unidos da 
América, 
2000

Building design and construction 
(BD+C); Existing buildings operations 
& maintenance  (O+M); Commercial 
interiors (ID+C); Core and shell (CS); 
Homes, Schools, Healthcare, Retails; 
Neighborhood development (ND)

USGBC (2019)

HQE High 
Environmental 
Quality

França, 1994 Certivéa: edifícios comerciais; 
Cequami: moradias individuais; 
Cerqual: habitações coletivas, 
individuais ou agrupadas; HQE 
Desenvolvimento: eco bairros

HQE (2019)

CASBEE Comprehensive 
Assessment 
System for 
Building

Japão, 2001 New construction, existing building, 
renovation, heat island, urban 
development, urban area + buildings, 
homes

IBEC (2019)

Fonte: autoria própria

Como afirmam Say e Wood (2008), e observado na Tabela 6, os 
Métodos para Avaliação Ambiental de Edifício são naturalmente 
diferentes, porém construídos sobre uma base comum. Eles 
trabalham com dispositivos feature-based, ou seja, com checklists 
que concedem créditos em função da aplicação de determinadas 
estratégias de projeto ou especificação de determinados 
equipamentos. 

Dos cinco maiores métodos de certificação mundiais, os 
dois maiores foram selecionados para estudo de seu escopo, 
juntamente com o método de certificação nacional. Na Tabela 
6, é possível analisar a quantidade de critérios destinada a cada 
uma das categorias, visualizando a importância dada a cada 
uma. Também é observada a abrangência (quesitos holísticos) de 
aspectos da sustentabilidade. 

A partir dessa análise, e das referências consultadas67, pode-
se concluir que os MAA utilizam a terminologia “verde” para 
criar layers de leitura com relação ao desempenho do edifício. 
Um desempenho “pouco verde” pode se referir a edifícios que 
incorporam um certo nível de características ambientalmente 
amigáveis, são aqueles que possuem uma classificação mais 
baixa nas avaliações. Enquanto um edifício “muito verde” possui 
maior comprometimento e envolvimento com as estratégias 
ambientalmente responsáveis, são aqueles que possuem uma 
classificação mais alta nas avaliações.

Compreendendo este diagnóstico, o MAPS formulado para essa 
pesquisa não poderia contemplar um resultado quantitativo, 
pois assim se assemelharia ao Métodos de Avaliação Ambiental 
de Edifícios e refletiria os seeking points enquanto estratégia para 
um edifício sustentado. 

67Berardi (2012); Bond 
et al. (2012); Cole (1998, 
1999); Ding (2008); Doan 
et al. (2017); Dodgson 
et al. (2009); Giama; 
Papadopoulos (2012); 
Hopwood et al. (2005); 
Kua; Lee (2005); Sala et al. 
(2015); Say; Wood (2008); 
Saramago; Lopes (2019)

MÉTODO DE AVALIAÇÃO ORIGEM ESQUEMAS REFERÊNCIA

GREEN STAR Green Star 
Environmental 
Rating System

Austrália, 
2002

Communities, Design & As Built, 
Interiors, Performance

GBCA (2019)

AQUA-HQE Alta Qualidade 
Ambienta + HQE

Brasil, 2008 Escritórios, Escolas, Hotéis, Edifícios 
Habitacionais, Comércio

Vanzolini (2019)
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Tabela 6. Comparação do escopo MAAE

BREEAM LEED AQUA-HQE

Esquema New Construction 2016 BD+C v.4 [New Construction] Edifícios não residenciais

Pré-requisitos Sim, em algumas 
categorias Sim, em algumas categorias Sim, em todas as 

categorias

Atribuição de pesos Sim Não Não

Créditos 159 disponíveis 125 disponíveis 106 níveis Base (B) + 263 
pontos

Categorias

*Gestão [5] 
14%

Prioridade regional [1] 
3%

Saúde e Segurança [3]  
29B + 42

*Saúde e bem-estar [9]
16%

*Qualidade interna dos 
ambientes [9] 
13%

Conforto [4]  
13B + 25

*Eficiência energética [9]
22%

*Energia e atmosfera [7] 
27%

Energia e Economias [3]  
31B + 102 

*Eficiência da água [4]
7%

*Eficiência da água [4]
9%

*Materiais [6]
8%

*Materiais e recursos [5] 
10%

Transporte [6]
8%

Localização e transporte [8] 
25%

*Resíduos [6]
6%

Meio ambiente [4]  
33B + 94

Uso da terra e ecologia [5]
7%

*Espaços sustentáveis [6] 
8%

Poluição [5]
9%

Inovação
adicional de 12

Inovação [2]
5%

Referência BREEAM (2017) USGBC (2018) Vanzolini (2016)
LEGENDA
*Categorias que possuem pré-requisitos
[n] quantidade de aspectos presentes em cada categoria

Fonte: autoria própria

Portanto, é pensada uma ferramenta que conseguiria apresentar 
uma variedade de características de desempenho para os 
edifícios, ou seja, comunicando o percurso para além do processo 
de construção. Desta forma, o resultado não deve ser entendido 
como uma classificação e estruturação rígida, mas como uma 
abordagem a ser estendida e detalhada.

Ademais, uma das premissas adotadas nesse trabalho é a de que a 
utilização dos MAAE contribui para a compreensão da relação entre 

edifícios e o meio ambiente, conforme defendido por Cole (1998). 
Assim, esta investigação para a avaliação da sustentabilidade do 
CLT inicia-se por meio dos Métodos68. 

Para uma investigação mais precisa das contribuições dos critérios 
presentes nos MAAE, o método de certificação BREEAM (mais 
precisamente o BREEAM International New Construction 2016 - 
BINC 2016) foi eleito para estudo aprofundado de seu escopo. 

Segundo Doan et al. (2017), o BREEAM incorpora os códigos 
e condições locais, permitindo a avaliação em edifícios 
internacionais (ou seja, aqueles localizados fora do Reino Unido). 
Além disso, o escopo de BREEAM contempla a avaliação do ciclo 
de vida de um edifício, aferindo desde o projeto até a demolição. 
Foi selecionado o Technical Manual SD233 2.0 do BREEAM para 
um estudo aprofundado, o qual possui três papéis distintos para 
formulação do MAPS: 

1. Fornecer a base para direção e orientação em todos 
os estágios durante o desenvolvimento do edifício, 
destacando questões prioritárias;

2. Fornecer as principais características de avaliação 
que estão implícitas ou explícitas em todos os Métodos de 
Avaliação;

3. Fornecer um conjunto comum e uma verificável de 
critérios e metas para desempenho ambiental.

Antes de se debruçar sobre o escopo do BINC 2016, julgou-se 
necessário explicar o processo de formulação do MAPS.  Desta 
forma, evidencia-se que o selo foi utilizado enquanto referência 
em uma etapa do processo, não sendo o mecanismo em si 
utilizado para investigação desta pesquisa.

68Entende-se que 
uma das principais 
características para as 
práticas de avaliação em 
sustentabilidade estão 
disponíveis dentro dos 
MAAE e de pesquisas 
acadêmicas de Análises 
Pluridimensionais e 
Multicritérios – termos 
estes retirados da 
literatura
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2.2 elaboração do maPs

Durante o processo de revisão da literatura, foram identificados 
estudos (Berardi, 2012; Ding, 2008; 2017; Giama; Papadopoulos, 
2012; Hopwood et al., 2005; Kibert, 2020; Kubba, 2017; Sala et al., 
2015; BREEAM, 2016) que tratam dos métodos de avaliação e dos 
sistemas de certificação, mas também estudos que desenvolvem 
análises indicando o impacto ambiental da edificação (Correia et 
al., 2014; Dodgson et al., 2009; Kreiner et al., 2018; Kua; Lee, 2002; 
Maskell et al., 2017; Yang; Ogunkah, 2013), que reforçaram o uso 
de medidas combinadas para criar indicadores mais holísticos da 
sustentabilidade do ambiente construído.

No entanto, seguindo a perspectiva de Goubran et al. (2020), 
o grande número desses indicadores, tanto na literatura 
como na prática, dificulta a melhor escolha para projetistas e 
formuladores de políticas. Assim, a pesquisa teve um grande 
esforço a desempenhar na extração, categorização e validação de 
tais indicadores-chave, que podem ser facilmente utilizados por 
designers e projetistas. Uma ferramenta de diagnóstico ajudaria 
na tomada de decisões iniciais de projeto e na identificação de 
áreas de foco para análise.

Nesta pesquisa, considera-se que não se trata de hierarquizar qual 
dimensão da sustentabilidade é mais importante a ser trabalhada, 
ou se determinado critério possui maior peso, como propõem 
alguns métodos. Procura-se investigar o conjunto das questões 
e a relação entre as várias dimensões para compor bases mais 
integradas nas tomadas de decisão.

Para conformar essa ferramenta de investigação, é utilizada a 
estrutura da Whole Building Life Cycle Assessment baseada na 
Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), na qual foi definido um escopo 
de avaliação. Como recurso para criação dessa ferramenta tem-se 
a revisão da bibliografia e a análise documental dos MAAE.

2.2.1 Por onde Começar?

Segundo Kwok et al. (2019), os impactos ambientais do CLT 
podem ser estudados em um nível material ou abrangendo um 
edifício inteiro”. Assim, uma Avaliação do Ciclo de Vida (ou Life 
Cycle Assessment - LCA) avalia os impactos ambientais de um único 
produto ou serviço, tal como um painel especificado de CLT69. 
Porém, os impactos ambientais de um edifício são geralmente 
estimados por meio de um processo conhecido como avaliação 
do ciclo de vida do edifício inteiro, ou Whole Building Life Cycle 
Assessment (WBLCA). 

A avaliação do ciclo de vida é uma ferramenta utilizada 
para determinar e avaliar as cargas e impactos 
ambientais de um determinado produto ou processo, 
incluindo os efeitos associados aos processos a 
montante na cadeia de fornecimento (CRAWFORD, 
2011, s/n, tradução nossa70).

Assim, a utilização da WBLCA, baseada nas normas ISO 14040 e 
ISO 14044 (Tabela 7), foi necessária para criar a narrativa na qual 
as sequências de critérios se acomodariam. Considerando que, 
nesta pesquisa, por não se tratar apenas de uma análise ambiental, 
a WBLCA será adaptada conforme necessário para contemplar 
outras dimensões.

Tabela 7. Estrutura LCA baseada na ISO 14040

69Alguns fabricantes 
de CLT publicam as 
informações da LCA 
para seu produto em 
um documento formal, 
verificado por terceiros, 
conhecido como 
declaração de produto 
ambiental - environment 
product declaration 
(KWOK et al., 2019) 
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70Do original, em inglês: 
"Life cycle assessment 
is a tool that is used to 
determine and evaluate the 
environmental loadings 
and impacts of a particular 
product or process, 
including those effects 
associated with processes 
upstream in the supply 
chain"

Fonte: ISO 14040 (2010) e EN 15978 (2011)
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A Figura 20 sintetiza a estrutura da LCA e da WBLCA. Ambas 
são processos integrados que incluem uma definição do tipo 
e escopo da avaliação, um inventário do limite do ciclo de vida, 
uma avaliação do impacto do ciclo de vida e uma interpretação 
dos resultados. 

Figura 20. Abrangências de uma LCA e uma WBLA

LIMITES DO 
SISTEMA

FASES E 
ESTÁGIOS DO 

CICLO DE VIDA

INVENTÁRIO

AVALIAÇÃO DE 
IMPACTO

RELATÓRIO

cradle-to-cradle

cradle-to-grave

cradle-to-handover

cradle-to-construction site gate

cradle-to-gate

A1 A2 A3 A4 A5 B1 – B5 C1 – C5 D

produto

suprimento de 
matéria-prima 

manufatura 
e produção

construção e 
instalação

uso, 
manutenção, 

reparo e 
reposição

desconstrução, 
processamento 
de resíduos e 

descarte

recuperação, 
reutilização e 
reciclagem

transporte construção uso fim-de-vida
beneficios 
potenciais

uso de energia 
e água 

operacional

B6 – B7

entrada: combustível, eletricidade, água, matéria-prima, etc.
saída: emissões atmosféricas, emissões de água, emissões sólidas, etc.

potencial de aquecimento global, (carbono incorporado), demanda de energia primária 
(energia incorporada), acidificação, eutrofização, empobrecimento da camada de ozônio, etc.

Produto/Material 
LCA (Life Cycle Assessment)

EPD (Environment Product Declaration)

Edifício
WBLCA (Whole Building Life Cycle Assessment)

EBD (Environment Building Declaration)

Fonte: traduzido e adaptado de Kwok et al. (2019)

Na Figura 21, apresenta-se a sequência de atividades para 
conformação do MAPS. Cada etapa forneceu informações que 
participaram do ciclo de feedbacks que culminava em novas 
modificações. São elas, esclarecidas a seguir:

Figura 21. Sequência de etapas da pesquisa

Sustentabilidade Cross-Laminated Timber

Ciclo de VidaAnálise

conceituação
experimentação

Avaliação
(e)

Definição dos aspectos
(b)

Identificação de critérios
(d)

Mineiração de indicadores
(c)

Definição do escopo
(a)

revisão e feedback (f)

Fonte: autoria própria

a. DEFINIÇÃO DO ESCOPO E OBJETIVO. Foi definido que o objetivo 
do MAPS era estabelecer uma ferramenta cuja abordagem seria 
fundamentada em princípios holísticos da sustentabilidade. 
Para organizar e sintetizar a WBLCA, adota-se a estrutura de LCA 
apresentada por Crawford (2011), que propõe a distinção dos 
seguintes elementos para uma análise: objetivo e tipo; limites do 
sistema; qualidade e escopo dos dados; inventário e avaliação. 
Para esta pesquisa, são eles apresentados:

Escopo: análise cradle-to-cradle;

Tipo: process analysis, utiliza uma combinação de dados 
específicos do processo, produto e localização para analisar 
as cargas ambientais e o impacto relacionado de um sistema 
de produto (CRAWFORD, 2011); 

Qualidade e escopo dos dados:  nas etapas A1 - A2 foram 
obtidos dados secundários a partir de uma revisão da 
literatura; A3 - A5 foram obtidos a partir de dados primários 
coletados in loco, em levantamentos de campo e de dados 
secundários por meio de uma revisão da literatura; B1 - D 
foram obtidos dados secundários a partir de uma revisão da 
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literatura;

Inventário e avaliação de impacto:  definido pelos critérios 
do MAPS - item 2.3 desta seção;

b. DEFINIÇÃO DOS ASPECTOS. Nesta etapa, são definidos os 
princípios utilizados para o MAPS a partir de três referências 
principais: os três âmbitos de sustentabilidade de Guillaud et al., 
(2015); os quatro índices de sustentabilidade de Ding (2008); e as 
dimensões da sustentabilidade de Sachs (1997):

Ambiente: engloba as questões de intervenção humana, 
evitando ou reduzindo o impacto ambiental. O objetivo é 
minimizar o impacto, seja no uso de recursos (como matéria-
prima, energia e água) ou na poluição (emissão de poluentes 
e resíduos). Para além, leva em consideração a conservação 
da natureza, as condições bioclimáticas do local, o controle 
de riscos de impactos e de riscos ambientais;

Sociedade: procura analisar os impactos em termos sociais 
e éticos. Refere-se, também, à análise de saúde e segurança 
envolvidas nas etapas dos processos analisados, e à análise da 
melhoria da qualidade dos edifícios, reconhecendo aqueles 
que articulam um ambiente interno saudável e seguro para 
os ocupantes;

Economia: engloba as questões referente à capacidade de 
reduzir esforços no processo de fabricação, construção, no 
desempenho construtivo, na manutenção dos edifícios 
e todos os impactos que contribuem para a melhoria das 
condições de vida; 

Tecnologia: procura analisar questões e especificidades 
da tecnologia buscando medidas eficientes tomadas para 
reduzir o impacto de fabricação, construção, manutenção, 
demolição e reutilização. Leva em consideração o 
desempenho, a eficiência, a durabilidade e a adaptabilidade.

c. MINERAÇÃO DE INDICADORES. Têm-se duas grandes ações na 
pesquisa até chegar na ferramenta MAPS final. A primeira, se 
baseando em uma Pesquisa Documental dos critérios BREEAM, 
extraindo, em uma primeira leitura, os indicadores-chave do 
escopo do selo, conforme a Figura 22.

Neste momento, cada um dos critérios BREEAM (na Figura 22, 
tem-se como exemplo a categoria Man 01 Project brief and design), 
foi cuidadosamente estudado - tanto seu escopo, quanto as 
evidências necessárias a serem coletadas para garantir o crédito 
disponível (1). A partir desse material, foi elaborada uma estrutura 

preliminar (2) para compreender quais dos critérios presentes 
em cada uma das categorias poderiam auxiliar no MAPS. Após o 
levantamento do indicador (destacado em azul), foram detalhadas 
as informações do critério (3).

Figura 22. Pesquisa documental em BREEAM

Fonte: autoria própria, com imagens editadas de BREEAM (2017)71

É importante ressaltar que o documento Technical Manual SD233 
2.0, do esquema BREEAM International New Construction 2016 
(BINC 2016), auxiliou na conformação da ferramenta, pois aflorou 
quesitos que foram considerados relevantes, sendo utilizado 
somente para consulta. 

Segundo BREEAM (2017), o BREEAM International New 
Construction Technical Manual SD233 2.0:2016 está sujeito a 
revisão e pode ser reeditado de tempos em tempos pela BRE 
Global Ltda. A versão utilizada na pesquisa corresponde ao mais 
atual documento publicado pela BRE, cuja data de lançamento 
corresponde a 20 de junho de 2017. O BINC 2016 é um método 

1

2

3

71As imagens estão 
propositalmente 
desfocadas para que o 
escopo de BREEAM não 
fosse divulgado, uma vez 
que o Manual Técnico 
foi utilizado para fins 
consultivos
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de avaliação baseado no desempenho ambiental e um esquema de 
certificação para novos edifícios fora do Reino Unido. 

O documento é dividido em cinco partes: introdução ao BREEAM; 
escopo do esquema BREEAM International New Construction 
2016; benchmarks BREEAM, incluindo pré-requisitos e normas 
mínimas; requisitos e evidências; critérios de avaliação; apêndice, 
fornecendo orientações adicionais de escopo para tipos específicos 
de construção e projeto.

O método de certificação BREEAM International New Construction 
2016 eleito para análise foi escolhido entre os demais por:

1. Possuir quesitos que analisam toda a cadeia do produto;

2. Fazer um levantamento qualitativo e quantitativo de 
aspectos ambientais e tecnológicos;

3. Apresentar uma visão holística do projeto construído 
desde o estágio inicial de concepção;

4. Possuir maior flexibilidade para adaptações em contextos 
variados, indicando quais fatores podem ser alterados 
dependendo do local. 

As pesquisas de Aspinall et al. (2012), Haroglu (2013), Lowe; 
Watts (2011) e Schweber (2013) ressaltam as contribuições e 
utilidades dessa ferramenta e sua influência para profissionais 
da construção, sem deixar de evidenciar suas limitações. Os 
pesquisadores utilizaram diferentes métodos para suas análises, 
entre eles pode-se citar: Pesquisa Documental, Entrevistas 
estruturadas com ocupantes/arquitetos/proprietários e Estudos 
de caso – tudo isso foi necessário para ampliar o conhecimento da 
aplicação desta certificação.

Um dos argumentos que esteve presente em todas as pesquisas 
foi a constante evolução da certificação, e que todos os produtos 
BREEAM são atualizados regularmente para aproveitar as novas 
pesquisas e tecnologias e refletir as mudanças nas prioridades dos 
regulamentos (ASPINALL et al., 2012). Ainda, segundo os dados 
apresentados por Haroglu (2013), o esquema vem cada vez mais 
integrando aspectos econômicos e sociais em seu escopo.

O documento Technical Manual SD233 2.0, do esquema BREEAM 
International New Construction 2016, e suas informações 
detalhadas são utilizados por Avaliadores Internacionais BREEAM 

treinados, qualificados e licenciados de acordo com os requisitos 
operacionais e processuais do BREEAM. 

Tratando um pouco do Manual, o documento é subdividido em dez 
categorias, com diferentes níveis de importância: Management; 
Health and Wellbeing; Energy; Transport; Water; Materials; 
Waste; Land Use and Ecology; Pollution e Innovation – este último 
apontado como bônus. Os créditos são concedidos de acordo com 
essas categorias, que são então ponderadas e somadas.

Finalizada esta Pesquisa Documental, a segunda ação deste 
processo surgiu da Revisão Bibliográfica, na qual houve acréscimo 
de questões e critérios considerados pertinentes e que não estavam 
contemplados no escopo de BREEAM.

Algumas dimensões tecnológicas, econômicas e sociais não 
possuíam métodos consagrados de avaliação, portanto as 
variáveis foram formuladas a partir de princípios e conceitos 
presentes na literatura acadêmica, tais como apontados por: Cole 
(1998); Dodgson et al. (2009); Egas (2008); Flores (2011); Kibert 
(2019); Sachs (1994); Silva (2000); Yuba (2005). A adição dessas 
pesquisas alimentou o MAPS, superando algumas limitações dos 
métodos de avaliação; são eles apresentados na Figura 23.

Explicando brevemente o diagrama da Figura 23, este está 
estruturado de acordo com as etapas da LCA de uma habitação (eixo  
horizontal verde central). As referências (e suas contribuições) 
são arranjadas espacialmente de acordo com os processos. As 
linhas de chamadas contínuas conectam as referências às etapas. 
As linhas pontilhadas conectam aspectos que, por vezes, são 
trabalhados por mais de um autor.  As linhas em cinza delimitam 
a abrangência do estudo, sendo que Crawford (2017) e BREEAM 
(2017) são os únicos que trazem critérios em todo o ciclo de vida.

É válido ressaltar que a maioria desses estudos não apresenta 
uma definição de sustentabilidade, mesmo quando se avalia a 
sustentabilidade. Foram utilizadas fontes que incluem: artigos 
em periódicos, capítulos de livros, livros, anais de conferências 
revisadas por pares, relatórios governamentais (locais, provinciais 
e nacionais) e relatórios da indústria. A literatura acadêmica foi 
obtida principalmente por meio de uma pesquisa sistemática no 
Web of Science, Scopus e Google Scholar72. 

72Os critérios para 
incluir uma referência 
foram os seguintes: 
(1) relevância, ou seja, 
relacionada à avaliação 
multicritério/holística/
pluridimensional em 
sustentabilidade; (2) de 
natureza acadêmica; e (3) 
recente, ou seja, com foco 
principal na literatura 
publicada após 2000
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Figura 23. Mapeamento de referências

Fonte: autoria própria
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pela OHSAS 18001:2007

A adoção de materiais de 
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Analisou-se mais de 100 estudos para identificar 24 
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Rating Systems and Rated Buildings
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d. IDENTIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS. Dos 130 critérios de BREEAM, 
foram selecionados 48 para compor o MAPS, conforme indicado 
na Tabela 8. A coluna “critérios adaptados” sinaliza os critérios que 
foram selecionados e incorporados (após ajustes) na ferramenta. 

Tabela 8. Síntese da análise de critérios BREEAM

CATEGORIA CRITÉRIOS DISPONÍVEIS CRITÉRIOS ADAPTADOS

Management 22 11

Health and well-being 28 8

Energy 20 7

Transport 8 1

Water 7 4

Materials 9 7

Waste 12 6

Land use and Ecology 8 3

Pollution 16 1

BREEAM 130 48

Fonte: autoria própria

Compreendendo que esse processo não ocorreu de forma linear, 
os trabalhos de Cole (1998); Dodgson et al. (2009); Crawford 
(2017); Yang et al. (2013), entre outros, foram sendo adicionados 
conforme a revisão do MAPS. A lista completa com a indicação de 
todos os critérios utilizados aparece em “APÊNDICE”, mostrando 
a contribuição de tais pesquisas.

e. AVALIAÇÃO. Consistiu na coleta de dados que produziu os 
indicadores da habitação em Cross-Laminated Timber. Os dados 
referentes às etapas A1 e A2 (seguindo a classificação da Figura 
20) foram coletados por meio de dados primários (em entrevista 
estruturada com funcionário da serraria) e por meio de dados 
secundários (revisão da literatura).

Os dados referentes às etapas A3 a A5 foram obtidos em 
levantamento de campo (missão de campo à CROSSLAM e 
acompanhamento do canteiro de obra de estudo de caso) e revisão 
bibliográfica da literatura. Ademais, os dados das etapas de B1 
a D foram obtidos por meio de dados secundários (revisão da 
literatura).

As folhas do Apêndice II 
estão organizadas para 

que o documento seja lido 
em folhas espelhadas, no 

qual: na primeira parte, 
folha par, é possível 

identificar o critério do 
MAPS e, na segunda parte, 

folha ímpar, é possível 
reconhecer as referências 

utilizadas e os dados 
coletados

A escolha pelo estudo de caso ocorreu pelos seguintes critérios: 
(1) alinhamento das atividades de mestrado com as construções 
de habitações efetuadas pela CROSSLAM nos dois últimos anos 
da pesquisa; (2) a habitação escolhida utilizaria o CLT tanto 
em paredes quanto em lajes; (3) todo o processo estivesse em 
conformidade com os protocolos e restrição estipuladas durante 
a pandemia do novo Corona vírus73. 

Em decorrência desses três fatores, foi possível realizar apenas 
uma visita de campo na pesquisa, sem conseguir acompanhar o 
processo (ou evolução) de uma construção, uma vez que a situação 
epidemiológica do país não se estabilizava ou diminuía, apenas 
agravava.

f. FEEDBACK. Esta etapa foi realizada durante todo o processo de 
formulação do MAPS, mas é incluída aqui separadamente para 
enfatizar a sua importância. Assim, várias alterações foram 
necessárias até chegar a uma compilação proposta do MAPS 
final. As versões foram alteradas de acordo com os indicadores 
sugeridos na literatura, considerando (a) sua relevância específica 
para a construção em madeira e (b) a facilidade de coleta e acesso 
às informações. Para tanto, o objetivo era tornar os parâmetros 
acessíveis para uma coleta segura em levantamento de campo 
- sem interações, evitando aglomerações e respeitando o 
distanciamento social.

2.2.2 Por Que ProPor um novo método?

Dentro do quadro mundial apresentado na “Introdução”, entende-
se a necessidade de se buscar uma melhor forma de produzir 
habitações, atendendo não somente às diretrizes ambientalmente 
sustentáveis, mas considerando a pluridimensionalidade dessa 
questão.

Entre as análises e considerações lidas, foi identificado que 
BREEAM, apesar de já incorporar critérios sociais e econômicos, 
possui quesitos ainda são tímidos quando comparados aos 

73Durante a pandemia 
instaurada pelo novo 
Corona vírus, iniciada no 
estado de São Paulo em 16 
de Março de 2020, todos 
os levantamentos de 
campo foram suspensos 
por determinação da 
Reitoria da Universidade 
de São Paulo, conforme 
<https://jornal.usp.br/
institucional/mensagem-
do-reitor-a-comunidade-
universitaria-sobre-o-
Corona vírus/>. Acesso 
em: 16 de março de 2020.  

Após a criação do "Plano 
USP de retorno das 
atividades presenciais", 
os trabalhos de campo 
poderiam ser retomados 
se seguissem os 
protocolos indicados, 
acompanhando 
as "Fases do Plano 
SP" e dependendo 
das condições 
epidemiológicas 
do país, conforme: 
<https://prp.usp.br/
wp-content/uploads/
sites/649/2020/09/
resolucao_pesquisa_
campo.pdf>. Acesso em 
30 de novembro de 2020.

Sendo assim, as 
missões realizadas 
foram autorizadas pelo 
dirigente do Instituto 
de Arquitetura e 
Urbanismo, Diretor 
Prof. Assoc. Joubert José 
Lancha.  Nesse processo, 
foi enviado um projeto 
detalhando o objetivo e 
a justificativa da visita 
de campo, a situação 
epidemiológica do local, 
a equipe e o modo de 
transporte utilizado

https://jornal.usp.br/institucional/mensagem-do-reitor-a-comunidade-universitaria-sobre-o-coronaviru
https://jornal.usp.br/institucional/mensagem-do-reitor-a-comunidade-universitaria-sobre-o-coronaviru
https://jornal.usp.br/institucional/mensagem-do-reitor-a-comunidade-universitaria-sobre-o-coronaviru
https://jornal.usp.br/institucional/mensagem-do-reitor-a-comunidade-universitaria-sobre-o-coronaviru
https://jornal.usp.br/institucional/mensagem-do-reitor-a-comunidade-universitaria-sobre-o-coronaviru
https://prp.usp.br/wp-content/uploads/sites/649/2020/09/resolucao_pesquisa_campo.pdf
https://prp.usp.br/wp-content/uploads/sites/649/2020/09/resolucao_pesquisa_campo.pdf
https://prp.usp.br/wp-content/uploads/sites/649/2020/09/resolucao_pesquisa_campo.pdf
https://prp.usp.br/wp-content/uploads/sites/649/2020/09/resolucao_pesquisa_campo.pdf
https://prp.usp.br/wp-content/uploads/sites/649/2020/09/resolucao_pesquisa_campo.pdf
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aspectos ambientais - reforçando a visão da sustentabilidade 
voltada para aspectos técnicos74. 

Para além, com base nos apontamentos de Yang e Ogunkah 
(2013), foi constatado que a maioria dos sistemas de seleção de 
materiais existentes foi projetada por países com economias mais 
desenvolvidas. Desta forma, a escala de questões sociais e a falta 
de acesso a recursos não são tão críticas quanto as observadas nas 
nações em desenvolvimento.

Finalmente, nenhuma das Análises Multicritérios levantadas 
atende a todo o escopo de uma análise pluridimensional adequada 
às características brasileiras. O objetivo de criar um novo método 

74Utilizar o escopo de 
BREEAM unicamente 

enquanto corpo de 
análise simplifica o 
debate, engessando 

novas perspectivas e/
ou aspectos. Ao analisar 

outros estudos, amplia-se 
o leque de debates 

Figura 24. Análise 
de processo

Fonte: autoria própria

75Dado o escopo da 
pesquisa, não serão 
analisadas as relevâncias 
das certificações ou as 
consequências geradas 
a partir dos métodos 
de certificação. O 
escopo de BREEAM foi 
compreendido enquanto 
indicador para elucidar 
questões vigentes do 
tema da sustentabilidade. 
Contudo, apesar das 
limitações do BREEAM, 
ainda há informações 
importantes sobre 
critérios que afetam o 
desempenho ambiental de 
um edifício, fornecendo 
orientações sobre alguns 
fatores críticos que podem 
ser considerados.

é apresentar uma estrutura que possa originar uma plataforma 
de análise e, a partir do mapeamento de questões, contemplar 
novos questionamentos e debates75.

Assim, se a estrutura foi pensada procurando compreender as 
operações que alimentam o ciclo de vida de uma habitação, o 
próximo passo é criar seu sistema. Este processo foi realizado 
com o auxílio do esquema já realizado na “Interação entre os 
componentes da Cadeia de Suprimentos” na página 82, no qual 
os componentes da cadeia de suprimentos foram selecionados e 
reorganizados dando maior profundidade às análises do processo. 
A partir desse olhar, tem-se a análise de processo na Figura 24, 
cuja estrutura se adapta à LCA baseada na ISO 14040.
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2.3 O MAPS

Uma das principais características do MAPS é sua abrangência, 
o ciclo de vida da habitação. Assim, para organizar seu conteúdo 
pode-se dividir todo o sistema em três partes; cada parte, por sua 
vez, será subdivididas em processos, são eles: o Material (extração 
da matéria-prima, processamento e fabricação do componente76); 
o Produto (montagem do edifício e tratamento do componente); e 
o Sistema (uso, manutenção e desconstrução da habitação). 

Complementar à Introdução, que buscou abordar o complexo 
debate da sustentabilidade, neste tópico, o propósito é explicitar, 
no contexto da cadeia produtiva analisada, as relações entre os 
processos e entre dimensões provenientes das discussões da 
construção responsável. 

O método de avaliação foi concebido de modo a destacar tanto 
os pontos fortes, quanto as áreas de menor desenvolvimento do 
ciclo de vida da habitação em CLT. O foco dessa abordagem está 
nos princípios; sendo assim, é qualitativo – informando em quais 
aspectos há potencialidades e em quais há litígios. 

Tudo isso, a partir do mapeamento das questões existentes e 
condições locais. Desta forma, o resultado não deve ser entendido 
como uma classificação e estruturação rígida, mas como uma 
abordagem aberta, a ser entendida e detalhada. 

Finalmente, o MAPS apresentado foi concebido nesta pesquisa para 
analisar o Cross-Laminated Timber aplicado no uso residencial, 
mas seu escopo pode ser adaptado para analisar outros materiais 
- mesmo os que não utilizam a madeira como matéria-prima. Isto, 
uma vez que a estrutura partiu dessa vontade do mapeamento de 
sistemas e processos; além disso, a própria bibliografia utilizada 
para análises de ciclo de vida não restringe seu escopo para 
biomateriais.

76Denomina-se 
processamento 

as operações que 
transformam a matéria-

prima sem alterar a 
sua composição. E por 

fabricação entende-se as 
operações que modificam 

a matéria-prima para 
conformar seu produto na 

construção civil   

2.3.1 o materIal

Esta etapa será dividida nos processos: produção florestal/
matéria-prima (A1); transporte (A2); transformação da matéria-
prima e fabricação do componente construtivo (A3). 

Tabela 9. MAPS/Material

TECNOLOGIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para reduzir o impacto de fabricação do componente da construção. 
As questões desta seção enfatizam a aquisição de materiais de forma responsável e que possuem um baixo impacto ambiental 
durante sua extração, seu processamento, sua fabricação e sua reciclagem.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

T1: relativo aos 
materiais.

Analisar as 
atividades 
envolvidas e a 
forma de extração 
e processamento 
da matéria-prima 
principal.

1. As atividades envolvidas na 
obtenção do componente da 
construção estão alinhadas 
às práticas de baixo impacto 
ambiental, incentivando a 
utilização de biomateriais?

Análise in loco:
(a) tipo de matéria-prima;
(b) processos envolvidos na extração 
de matéria-prima;
(c) processos envolvidos na 
transformação da matéria-prima;

Analisar os insumos 
necessários e 
se provêm de 
fornecedores 
certificados.

2. Toda madeira, e produtos 
derivadas da madeira, 
utilizados durante o processo 
de fabricação são colhidas e 
comercializadas legalmente?

Análise in loco:
(d) o fornecedor da madeira utilizada 
na fabricação;
(e) se é certificado, e por qual selo;

3. A aquisição de insumos 
está alinhada às práticas de 
baixo impacto ambiental, 
incentivando a utilização 
de produtos fabricados 
localmente?

Análise in loco: 
(f) tipos de insumos;

Entrevista:
(g) se há uma política para seleção de 
insumos;
(h) se são certificados.

T2: relativo 
ao uso de 
material 
reciclável.

Analisar a 
viabilidade e 
a utilização de 
matéria-prima 
reciclada.

4. Reconhece e adota o uso de 
reciclados, reduzindo, assim, a 
demanda por material virgem?

Análise in loco: 
Indicar a procedência do material 
reciclado e % utilizada no 
componente da construção.

T3: relativo ao 
controle de 
qualidade.

Analisar o processo e 
o controle das etapas 
de transformação.

5. Reconhece e adota um 
controle de qualidade nas 
operações, garantindo 
eficiência nos processos e 
corroborando o baixo impacto 
ambiental?

Análise in loco:
(a) quais processos possuem o 
controle de qualidade;
(b) como é realizado o controle;
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TECNOLOGIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para reduzir o impacto de fabricação do componente da construção. 
As questões desta seção enfatizam a aquisição de materiais de forma responsável e que possuem um baixo impacto ambiental 
durante sua extração, seu processamento, sua fabricação e sua reciclagem.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

T3: relativo ao 
controle de 
qualidade.

Analisar o processo e 
o controle das etapas 
de fabricação.

6. Possui um controle da 
aquisição de toda a madeira, 
e produtos derivados da 
madeira, evitando desperdícios 
nas etapas de fabricação?

Análise in loco:
(c) qual o tipo de avaliação;
(d) as possíveis consequências e 
impactos no componente construtivo 
da não seleção das peças;

7. Reconhece e adota um 
controle de qualidade 
nas operações de fábrica, 
garantindo eficiência nos 
processos e corroborando o 
baixo impacto ambiental?

Análise in loco:
(e) quais processos possuem o 
controle de qualidade;
(f) como é realizado o processo.

ECONOMIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para reduzir o impacto de fabricação da tecnologia, sem comprometer sua 
viabilidade econômica. As questões desta seção analisam o desempenho fabril, o custo dos componentes e do processamento 
do material.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

E1: relativo aos 
processos.

Analisar a 
transformação local, 
racional e eficiente 
dos componentes da 
construção.

8. Toda matéria-prima é 
extraída e produzida no país? 
Há potencial de atividade e 
crescimento sustentado para a 
matéria-prima?

Entrevista:
(a) local de extração, especificação da 
matéria-prima e tamanho da floresta, 
e incremento médio anual;

9. Toda matéria-prima é 
transformada no país? Há 
produção local, incentivando a 
indústria de beneficiamento e 
transformação?

Entrevista:
(b) local de beneficiamento e 
transformação;
(c) produção mensal da serraria e da 
fábrica;

10. O componente da 
construção utiliza a pré-
fabricação para uso eficiente 
de recursos e diminuição da 
geração de resíduos?

Análise in loco:
(d) especificação do tipo e do nível de 
pré-fabricação.

E2: relativo 
aos incentivos 
fiscais.

Analisar os 
incentivos fabris.

11. Há incentivos 
governamentais para a 
produção de matéria-prima?

Entrevista: 
(a) qual tipo de incentivo é oferecido;

12. Há incentivos 
governamentais para a 
fabricação?

Entrevista: 
(b) análise dos impostos taxados 
durante o processo de fabricação do 
material.

E3: relativo ao 
componente 
construtivo.

Analisar o custo e 
as especificidades 
incorporados 
por meio do uso 
de ferramentas 
apropriadas de ACV.

13. Na descrição do custo do 
processamento da matéria-
prima, há a necessidade de 
equipamentos e operações que 
demandam infraestrutura 
robusta?

Entrevista:
(a) R$ do custo da tora para produção 
de 1m3 de madeira serrada;
(b) equipamentos necessários;

ECONOMIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para reduzir o impacto de fabricação da tecnologia, sem comprometer sua 
viabilidade econômica. As questões desta seção analisam o desempenho fabril, o custo dos componentes e do processamento 
do material.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

E3: relativo ao 
componente 
construtivo.

Analisar o custo e 
as especificidades 
incorporados 
por meio do uso 
de ferramentas 
apropriadas de ACV.

14. Na descrição do custo da 
fabricação do componente, 
há a necessidade de 
equipamentos e operações que 
demandam infraestrutura 
robusta?

Entrevista, % de custo em relação a:
(c) R$ para produção de 1m3 de painel 
em CLT;
(d) equipamentos necessários.

SOCIEDADE: esta categoria analisa a segurança dos trabalhadores na fábrica e a capacidade de engajamento da empresa com a 
comunidade. As questões desta seção enfatizam a qualidade do ambiente de trabalho, reconhecendo aqueles que promovem 
um ambiente seguro.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

S1: relativo às 
condições de 
trabalho.

Analisar a 
conformidade com a 
regulamentação de 
melhores práticas de 
saúde e segurança no 
trabalho.

15. Todas as leis e 
regulamentos nacionais de 
saúde e segurança para a 
extração e o processamento 
da matéria-prima são 
implementados?

Entrevista:
(a) se possui certificação baseada na 
ABNT NBR ISO 18801:2010 e/ou na 
OHSAS 18001:2007.

16. Todas as leis e 
regulamentos nacionais de 
saúde e segurança para a 
fábrica são implementados?

Entrevista:
(b) se possui certificação baseada na 
ABNT NBR ISO 18801:2010 e/ou na 
OHSAS 18001:2007.

S2: relativo 
à difusão de 
conhecimen-
to.

Analisar o 
engajamento entre 
empresa e academia.

17. A fábrica está engajada 
na formação de técnicos, 
arquitetos, engenheiros e 
construtores, auxiliando 
na melhor difusão de 
conhecimento do componente 
construtivo?

Entrevista:
Lista de parceiros, equipes e/
ou projetos parceiros com as 
universidades.

AMBIENTE: esta categoria analisa o impacto ambiental, o uso sustentável do solo e a proteção do habitat para o local de fabricação 
e terrenos adjacentes. As questões nesta seção estão relacionadas ao resguardo das áreas ambientais e da comunidade local 
pelas atividades da indústria.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

Am1: relativo 
ao impacto 
e aos riscos 
ambientais 
gerados pela 
empresa.

Analisar o impacto 
ambiental da fábrica.

18. Todos os recursos 
existentes de valor ecológico 
na área da fábrica estão 
adequadamente protegidos 
contra danos durante as 
atividades de fabricação?

Análise in loco de: 
(a) outputs gerados;
(b) descarte de resíduos;
(c) forma de proteção do habitat;

19. Há poluição produzida 
na fabricação que resulte em 
distúrbio para a comunidade 
local?

Análise in loco de: 
(d) levantamento do ruído gerado;
(e) levantamento de poluição visual 
gerada.
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AMBIENTE: esta categoria analisa o impacto ambiental, o uso sustentável do solo e a proteção do habitat para o local de fabricação 
e terrenos adjacentes. As questões nesta seção estão relacionadas ao resguardo das áreas ambientais e da comunidade local 
pelas atividades da indústria.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

Am2: relativo 
ao impacto 
ambiental 
gerado pelo 
componente.

Analisar o impacto 
ambiental do 
processo de  
fabricação.

20. Possui Declaração 
Ambiental do produto (EPD), 
certificação que comunica 
o impacto ambiental do 
componente?

Entrevista:
Certificado EPD baseado na ISO 
14045 e ISO 21930.

Am3: relativo 
à demanda 
energética.

Analisar a demanda 
energética 
necessária e se 
há equipamentos 
eficientes.

21. Nas operações envolvidas 
na extração da matéria-prima, 
há uso de equipamentos 
energeticamente eficientes, 
reduzindo as emissões 
operacionais de gases de efeito 
estufa resultantes do uso de 
energia do sistema?

Análise in loco:
(a) consumo de energia total (kW/h);
(b) consumo de energia por 
maquinário;
(c) procedência da fonte de energia;
(d) se há um sistema de ciclo fechado; 
se sim, qual energia renovável é 
utilizada;

22.  Nas operações 
envolvidas na transformação 
da matéria-prima, há 
uso de equipamentos 
energeticamente eficientes, 
reduzindo as emissões 
operacionais de gases de efeito 
estufa resultantes do uso de 
energia do sistema?

Análise in loco:
(e) consumo de energia total (kW/h);
(f) consumo de energia por 
maquinário;
(g) procedência da fonte de energia;
(h) se há um sistema de ciclo fechado; 
se sim, qual energia renovável é 
utilizada;

23. Nas operações envolvidas 
no processamento da 
matéria-prima em 
componente da construção, 
há uso de equipamentos 
energeticamente eficientes, 
reduzindo as emissões 
operacionais de gases de efeito 
estufa resultantes do uso de 
energia do sistema?

Análise in loco:
(i) consumo de energia total (kW/h);
(j) consumo de energia por 
maquinário;
(k) procedência da fonte de energia;
(l) se há um sistema de ciclo fechado; 
se sim, qual energia renovável é 
utilizada.

Am4: relativo 
à demanda 
hídrica.

Analisar a demanda 
de água nas 
operações a partir 
de outros usos que 
não o consumo 
doméstico.

24. Nas operações envolvidas 
na extração da matéria-prima, 
há uso de equipamentos 
eficientes, reduzindo a 
demanda hídrica?

Análise in loco:
(a) consumo (m3);
(b) procedência;
(c) se é (ou precisa ser) potável;
(d) destino final;

25. Nas operações envolvidas 
na transformação da 
matéria-prima, há uso de 
equipamentos eficientes, 
reduzindo a demanda hídrica?

Análise in loco:
(e) consumo (m3);
(f) procedência;
(g) se é (ou precisa ser) potável;
(h) destino final;

26. Nas operações envolvidas 
no processamento da matéria-
prima, em componente 
da construção há uso de 
equipamentos eficientes, 
reduzindo a demanda hídrica?

Análise in loco:
(i) consumo (m3);
(j) procedência;
(k) se é (ou precisa ser) potável;
(l) destino final.

AMBIENTE: esta categoria analisa o impacto ambiental, o uso sustentável do solo e a proteção do habitat para o local de fabricação 
e terrenos adjacentes. As questões nesta seção estão relacionadas ao resguardo das áreas ambientais e da comunidade local 
pelas atividades da indústria.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

Am5: relativo 
à geração de 
resíduos.

Analisar a gestão e a 
reutilização, quando 
viável, dos resíduos 
operacionais.

27. Existe uma política de 
reciclagem/reutilização de 
resíduos nas operações de 
extração e transformação da 
matéria-prima?

Análise in loco:
(a) qual o material gerado;
(b) quantidade de material gerado;
(c) onde/como ocorre o 
armazenamento;
(d) como ocorre o descarte;
(e) se pode ser reutilizado;

28. Existe uma política de 
reciclagem/reutilização de 
resíduos na operação de 
fabricação?

Análise in loco:
(f) qual o material gerado;
(g) quantidade de material gerado;
(h) apresenta toxicidade;
(i) se pode ser reutilizado;
(j) como ocorre o descarte.

Am6: relativo 
ao modo 
e tipo de 
deslocamento 
de produtos. 

Analisar o modelo e 
o tipo de transporte 
utilizado para 
deslocamento dos 
materiais.

29. As atividades de 
transformação da matéria-
prima estão próximas ao 
local de extração, ajudando 
a reduzir a poluição e 
o congestionamento 
relacionados ao transporte?

Análise in loco:
(a) o meio de transporte utilizado 
para deslocar as toras;
(b) qual a distância até a serraria;
(c) se é um transporte de baixo 
carbono;

30. As atividades de 
produção de componentes da 
construção estão próximas 
ao local de transformação, 
ajudando a reduzir a poluição 
e o congestionamento 
relacionados ao transporte?

Análise in loco:
(d) o meio de transporte utilizado 
para deslocar a madeira serrada;
(e) qual a distância até a fábrica;
(f) se é um transporte de baixo 
carbono;

Analisar possíveis 
reduções nos 
encargos de 
transporte, com 
base nos locais 
de aquisição de 
insumos

31. As atividades de produção 
de componentes da construção 
estão próximas ao local 
de fabricação de insumos, 
ajudando a reduzir a poluição 
e o congestionamento 
relacionados ao transporte?

Análise in loco:
(g) a distância até o fornecedor para 
aquisição de: adesivo estrutural, 
conectores metálicos, protetores de 
superfície, maquinários;

32. Nas atividades de 
produção dos componentes, 
há instalações adequadas 
para movimentação das 
peças, reduzindo encargos de 
transporte?

Análise in loco:
(h) quais os sistemas que necessitam 
de movimentação;
(i) tipo de transporte/mecanismo de 
deslocamento das peças.

Fonte: autoria própria
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2.3.2 o Produto

Processos posteriores à fabricação do material, nos quais os 
painéis são transportados (A4) até o canteiro, onde as peças serão 
posicionadas, parafusadas e travadas na operação de montagem 
(A5). O tratamento ainda será considerado enquanto operação do 
processo A5, no qual ocorre a aplicação de preservativo sobre o 
CLT, após sua fixação aos demais elementos da casa77. 

Tabela 10. MAPS/Produto

ECONOMIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para garantir a eficiência no processo de montagem da edificação. As 
questões desta seção enfatizam o desempenho e os trabalhos envolvidos.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

E4: relativo a 
operações no 
canteiro.

Analisar a 
construção no 
canteiro - racional 
e eficiente - dos 
componentes 
construtivos.

36. Minimiza os impactos 
ambientais do canteiro 
incorporando, ao máximo, 
operações de montagem 
e reduzindo processos de 
construção in loco? 

Levantamento bibliográfico:
(a) formas de construção da 
edificação a partir dos componentes 
construtivos;

37. As atividades envolvidas 
na construção corroboram 
um processo de entrega 
e comissionamento 
adequadamente planejados, 
reduzindo o programa de 
montagem/construção? 

Análise in loco:
(b) fatores inerentes ao componente 
construtivo que influenciam na 
rapidez e no correto planejamento do 
programa;
(c) fatores que alteram/contribuem 
com o planejamento da entrega.

TECNOLOGIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para garantir os cuidados necessários no processo de construção/
montagem da edificação.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

T4: relativo à 
construção da 
edificação.

Analisar se o 
componente 
construtivo permite 
a incorporação de 
medidas apropriadas 
de projeto para 
limitar o impacto 
ambiental do 
produto no canteiro 
de obras.

33. Há necessidade de 
equipamentos e operações que 
demandam infraestrutura 
robusta?

Análise in loco:
(a) quantidade de funcionários em 
quais setores de trabalho; 
(b) quais os tipo de equipamentos e 
maquinários necessários;

34. Implementa e mantém 
práticas de construção 
responsável ao longo das 
operações no canteiro?

Análise in loco: 
(c) forma de organização e estrutura 
do canteiro;
(d) se necessita de instalações 
robustas para operadores;

35. Incorpora medidas para 
minimizar a degradação do 
componente devido a fatores 
ambientais?

Análise in loco:
(d) cuidados requeridos em canteiro;
(e) mecanismo de proteção necessário 
no canteiro.

77Processos: preparação do 
canteiro; transporte até 

o canteiro; estocagem do 
material; posicionamento 

das peças; montagem 
e pregação dos painéis; 

aplicação de tratamento 
preservativo/estratégias 

protetivas; instalações; 
finalização e tratamento

AMBIENTE: esta categoria analisa as soluções e os equipamentos que utilizam, de modo eficiente, a energia e a água no canteiro 
de obra, além de analisar a gestão sustentável (e a reutilização, quando viável) e dos resíduos operacionais do canteiro de obras.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

Am7: relativo 
ao consumo 
de energia 
elétrica.

Analisar a demanda 
de recursos 
energéticos 
necessária para 
a montagem dos 
componentes.

41. As atividades envolvidas na 
construção da habitação estão 
alinhadas às práticas de baixo 
impacto ambiental, reduzindo 
o uso de equipamentos que 
demandam alto consumo 
energético?

Análise in loco:
(a) processos que consomem energia 
elétrica;
(b) proveniência da fonte energética;
(c) se há um sistema de ciclo fechado; 
se sim, qual energia renovável é 
utilizada.

Am8: relativo 
ao consumo 
hídrico.

Analisar a demanda 
e o monitoramento 
de recursos hídricos 
necessários para 
a montagem dos 
componentes.

42. As atividades envolvidas na 
construção da habitação estão 
alinhadas às práticas de baixo 
impacto ambiental, reduzindo 
o uso de equipamentos que 
demandam alto consumo 
hídrico?

Análise in loco:
(a) processos que consomem água;
(b) se é (ou precisa ser) potável;
(c) forma de descarte/destino da água 
utilizada.

Am9: relativo 
à geração de 
resíduos.

Analisar o tipo e 
a quantidade de 
resíduos do canteiro 
e como ocorre o 
descarte do material.

43. Existe uma política de 
reciclagem/reutilização de 
resíduos nas operações do 
canteiro?

Análise in loco:
(a) tipo e quantidade (m3) de resíduo 
gerado;
(b) onde/como ocorre o 
armazenamento;
(c) se ocorre despejo, onde o resíduo 
é despositado; se ocorre reutilização, 
onde ele pode ser reutilizado.

Am10: relativo 
aos meca-
nismos de 
deslocamento 
dos compo-
nentes.

Analisar o modelo 
de transporte para 
deslocamento das 
peças e a forma de 
recebimento dos 
componentes na 
construção.

44. As atividades de 
construção estão próximas 
ao local de fabricação, 
ajudando a reduzir a poluição 
e o congestionamento 
relacionados ao transporte?

Análise in loco:
(a) deslocamento realizado;
(b) modelo de transporte utilizado.

45. Nas atividades de 
construção, há instalações 
adequadas para movimentação 
das peças, reduzindo encargos 
de transporte?

Análise in loco:
(d) quais sistemas necessitam de 
movimentação;
(e) tipo de transporte/mecanismo de 
deslocamento das peças.

SOCIEDADE: esta categoria analisa a segurança dos trabalhadores durante a montagem do edifício e a interferência do processo 
na comunidade e nos recursos locais.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT)

S3: relativo à 
estrutura de 
ofícios.

Analisar a dinâmica 
da base técnica 
na construção 
habitacional.

38. As atividades envolvidas no 
canteiro de obras demandam 
cognição especializada por 
parte do trabalhador?

Levantamento bibliográfico:
(a) tipo de mão-de-obra para a 
construção da habitação (qualificada 
ou não-qualificada);
(b) etapas e tipos de atividades 
exercidas.

S4: relativo 
à saúde e à 
segurança do 
trabalhador.

Analisar a 
conformidade com a 
regulamentação de 
melhores práticas de 
saúde e segurança no 
trabalho.

39. Incorpora medidas 
para assegurar a saúde e a 
segurança do trabalhador 
dentro do canteiro de obras?

Análise in loco:
(a) quais equipamentos de proteção 
coletiva são necessários;
(b) se os equipamentos são 
utilizados conforme as Normas 
Regulamentativas nacionais.

S5: relativo ao 
impacto do 
canteiro.

Analisar o impacto 
na comunidade local.

40. Incorpora medidas a fim de 
minimizar poluição produzida 
no canteiro que resulte em 
distúrbio para a comunidade 
local? 

Análise in loco:
(a) identificação do maquinário 
envolvido e suas influências na 
perturbação na remediação;
(b) levantamento do ruído gerado.

Fonte: autoria própria
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2.3.3 o sIstema

Usualmente, esta operação está diretamente ligada aos processos 
de vida útil da edificação (B1-B5, C1-C5 e D) e é abordada 
verificando-se os desempenhos dela. Tais critérios não puderam 
ser contemplados em visita de campo, sendo os resultados 
buscados na literatura78.

Tabela 11. MAPS/Sistema

78O consumo de 
energia utilizada 

para aquecimento, 
resfriamento e 

iluminação, e o consumo 
hídrico da habitação 

não foram considerados, 
uma vez que dizem 

respeito a estudos de caso 
particulares

TECNOLOGIA: esta categoria analisa as reduções no impacto no ciclo de vida ambiental do edifício e investiga os cuidados 
quanto ao uso e à manutenção da habitação.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS

T5: relativo à 
durabilidade 
e à adapta-
bilidade do 
componente 
aplicado na 
construção.

Analisar as 
potencialidades 
do componente 
construtivo a fim de 
incorporar medidas 
apropriadas de 
projeto para limitar 
a degradação do 
material devido a 
fatores ambientais.

46. O componente construtivo 
possui características 
apropriadas para lidar com 
os efeitos causados pelas 
mudanças climáticas, 
assegurando a resistência 
estrutural do edifício? 

Levantamento bibliográfico:
(a) possíveis fragilidades, dadas as 
características do componente da 
construção;
(b) identificação de riscos como: 
incêndio, terremotos e alagamentos;
(c) o tipo de proteção para limitar 
degradação de materiais devido a 
fatores ambientais.

Analisar como 
o componente 
construtivo, 
quando aplicado 
na edificação, 
se comporta no 
que diz respeito à 
adaptabilidade, em 
caso de possíveis 
modificações.

47. O componente construtivo 
pode incorporar medidas para 
facilitar futuras adaptações, 
permitindo substituições 
fáceis e rearranjos? 

Levantamento bibliográfico:
(d) quanto à adaptabilidade: 
facilidade de substituições;
(e) quanto à adaptabilidade 
funcional: modificações dentro do 
espaço físico;
(f) quanto à capacidade de expansão: 
provisão para adicionar extensões 
ou alterações que modifiquem a 
capacidade da construção.

ECONOMIA: esta categoria analisa as reduções no impacto no ciclo de vida ambiental do edifício por meio da avaliação de ciclo 
de vida do produto da construção e investiga os cuidados posteriores à entrega.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS

E5: relativo ao 
impacto do 
componente 
no ciclo 
de vida do 
edifício.

Analisar o custo e 
as especificidades 
do componente 
construtivo no ciclo 
de vida da edificação, 
por meio do uso 
de ferramentas 
apropriadas de ACV.

48. Com o uso da Avaliação 
de Ciclo de Vida, a aplicação 
do componente construtivo 
promove a sustentabilidade 
econômica, por incentivar  
uma melhor especificação, 
manutenção e operação ao 
longo da vida da edificação? 

Entrevista:
(a) indicar o cronograma/programa 
de comissionamento do fabricante;

Levantamento bibliográfico:
(b) indicar para 10, 20 e 50 anos as 
medidas para garantir a durabilidade 
da estrutura.

SOCIEDADE: esta categoria analisa o conforto e a segurança dos ocupantes dos edifícios e dentro da vizinhança.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS

S6: relativo à 
característica 
do 
componente 
construtivo.

Analisar se os 
níveis de conforto 
são influenciados 
pelas características 
do componente 
construtivo.

49. O componente é adequado 
para atender aos objetivos 
do nível de ruído ambiente 
interno e isolamento acústico? 

Levantamento bibliográfico:
(a) conformidade do desempenho do 
produto com a NBR 15220.

50. O componente é adequado 
para atender aos objetivos do 
nível de conforto térmico do 
ambiente interno, levando 
em consideração as variações 
sazonais locais? 

Levantamento bibliográfico:
(b) conformidade do desempenho do 
produto com a NBR 15220.

S7: relativo 
à qualidade 
interna dos 
ambientes.

Analisar o ambiente 
interno por meio 
da especificação 
de acabamentos 
adequados que 
influenciam no bem-
estar dos usuários.

51. Os acabamentos de 
superfície são tóxicos ou 
nocivos quanto à emissão de 
COV e formaldeído?

Levantamento bibliográfico:
Lista dos possíveis acabamentos 
(ou protetores) de superfície com 
especificação de emissões de 
produtos.

AMBIENTE: esta categoria analisa se os produtos da construção influenciam positivamente na mitigação das emissões de CO2. 
Para além, incentiva a eficiência dos recursos, por meio do gerenciamento eficaz e apropriado dos resíduos de demolição. Ao 
incentivar as boas práticas de fabricação, as questões desta seção visam a reduzir os resíduos, incentivando o seu desvio do 
aterro.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS

Am11: relativo 
à emissão de 
carbono.

Analisar as emissões 
de carbono do 
ciclo de vida do 
edifício associadas 
ao componente 
construtivo.

52. Todo o ciclo de vida 
do componente atende às 
demandas de baixo carbono 
(ou sequestro de carbono) e 
não possui emissões indiretas 
de gases de efeito estufa?

Levantamento bibliográfico: 
Estudo de carbono incorporado e de 
emissões de GEE.

Am12: relativo 
ao fim da vida 
da construção.

Analisar os resíduos 
gerados no processo 
de desconstrução 
a fim de averiguar 
sua destinação/uso/
reciclagem.

53. O processo incorpora 
medidas a fim de minimizar 
poluição produzida na 
desconstrução que resulte 
em menor distúrbio para a 
comunidade local? 

Levantamento bibliográfico:
(a) identificação do maquinário 
envolvido e suas influências na 
perturbação na remediação;

54. No cenário de fim de vida, a 
desconstrução do componente 
construtivo possui um 
impacto significativo nas 
emissões de gases de efeito 
estufa?

Levantamento bibliográfico: 
(b) emissões de CO2 e Gases do Efeito 
Estufa;

55. É viável uma remodelação 
ou reutilização dos resíduos 
resultantes do processo de 
desconstrução da habitação?

Levantamento bibliográfico:
(c) processo de desconstrução;
(d) projeto de reciclagem;
(e) tipo de resíduos gerados;
(f) forma de descarte dos resíduos.

Fonte: autoria própria
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Para finalizar a apresentação do MAPS, com esta ferramenta, 
propõe-se uma análise qualitativa e não apresenta uma resposta 
classificatória (um benchmark de desempenho) acerca de critérios 
significativos para os processos presentes na WBLCA de uma 
habitação. 

Sobre as divisões apresentadas (tecnologia, economia, sociedade 
e ambiente), retomando brevemente o debate iniciado na 
Introdução, a estrutura dos critérios do MAPS segue o esquema 
abaixo, no qual os aspectos da sustentabilidade não serão 
compreendidos, ou lidos, a partir da sua junção de elementos, 
mas a partir de sua sobreposição.

Figura 25. Representações dos aspectos da Sustentabilidade 

Fonte: autoria própria 

A pesquisa de Purvis et al. (2019) discorre sobre o surgimento do 
paradigma dos três pilares da sustentabilidade. Os pesquisadores 
afirmam que dentro das formulações não há uma uniformidade 
na forma como as interações são tratadas. O diagrama apresentado 
para o MAPS entende que os elementos estão unidos, apenas 
representando que todos os aspectos possuem “esforços mútuos” 
dentro da análise. Ainda, a ordem das questões da sustentabilidade 
segue a partir da interpretação dos textos de Sachs (2009)79.

Adiante, é válido ressaltar que, embora haja métodos claros 
e práticos desenvolvidos para que os arquitetos realizassem 
rapidamente a LCA de um produto ou componente construtivo, a 
avaliação holística de edifícios é um processo complexo e, muitas 
vezes, não é possível obter todos os detalhes em todos os locais 
para conceber uma análise padronizada. 

79 "A sustentabilidade 
social vem na frente, 
por se destacar como 

a própria finalidade 
do desenvolvimento, 

sem contar com a 
probabilidade de que 

um colapso social ocorra 
antes da catástrofe 

ambiental; um corolário: a 
sustentabilidade cultural; 

a sustentabilidade 
ambiental vem em 
decorrência; outro 

corolário: distribuição 
territorial equilibrada 

de assentamentos 
humanos e atividades; 

a sustentabilidade 
econômica aparece como 

uma necessidade, mas em 
hipótese alguma é 

Ambiental
(environmental)

Social
(social)

Econômico
(environmental)

DIAGRAMA VENN

Sociedade

Ambiente

Economia

ABORDAGEM CONCÊNTRICA

Sociedade

Ambiente

Economia

Tecnologia

MAPS

Países que possuem certa facilidade para desenvolver análises de 
LCA são locais onde foram criados banco de dados para fornecer 
informações precisas de um produto ou sistema. A produção e 
construção em CLT ainda estão em seu estágio inicial no Brasil, e 
as informações essenciais para análises do ciclo de vida não foram 
coletadas nesta fase. 

É por este motivo que o MAPS ainda não conseguiu incorporar 
uma análise input-output, sendo categorizada como process 
analysis. O MAPS proporcionou um mapeamento de questões 
cujo objetivo não é intitular “mais ou menos sustentável”, mas 
qualificar questões. 

Finalmente, este estudo apoia-se nas pesquisas de Yuba 
(2005) e Egas (2008), estudiosos de processos de análises 
pluridimensionais, agregando novas perspectivas - inclusive os 
novos debates desenvolvidos a partir do Projeto de Pesquisa TCBC. 
O levantamento dos dados propostos no MAPS e as respectivas 
análises serão apresentados na Seção 3 e na Seção 4.

condição prévia para as 
anteriores, uma vez que 
um transtorno econômico 
traz consigo o transtorno 
social que, por seu lado, 
obstrui a sustentabilidade 
ambiental" (SACHS, 2009, 
p. 71)
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3. o material

No sistema apresentado no item “2.3 O MAPS” na página 124, há 
três estágios dentro do mapeamento realizado na pesquisa e que 
culminaram na organização da ferramenta: o Material, o Produto 
e o Sistema. Esta seção apresenta a primeira análise e coleta de 
dados dos critérios do MAPS, o Material.

Os procedimentos utilizados para a coleta de dados estão indicados 
em “APÊNDICE”pêndice II e, por vezes, não correspondem ao 
inicialmente planejado conforme a Tabela 980.  Não obstante, 
houve cuidado minucioso para a utilização de uma base de dados 
referenciais, de modo que as contribuições acadêmicas não 
fossem, substancialmente, prejudicadas. Inicia-se, assim, esta 
seção com o primeiro critério do MAPS81:

CRITÉRIO T1. Questão (1): as atividades envolvidas na obtenção do 
componente da construção estão alinhadas às práticas de baixo impacto 
ambiental, incentivando a utilização de biomateriais? A madeira (matéria-
prima do CLT) é formada a partir de processos naturais nos ecossistemas 
florestais. Não há transformações na sua composição original, apenas 
havendo tratamento dela. As operações foram identificadas na Figura 133 e 
contemplam o processo de produção florestal e o processo de transformação. 

A madeira é um material inerentemente renovável e formada 
a partir de  processos naturais nos  ecossistemas florestais. 
Apresenta, em sua anatomia, uma microestrutura celular bastante 
complexa, a qual pode ser variável de acordo com a espécie, 
localização geográfica, clima e tipo de solo (WIEDENHOEFT in 
FPL, 2010). 

É válido ressaltar que a madeira é o único material de construção 
convencional que pode ser considerado como verdadeiramente 
reabastecível, devido à velocidade em que se recompõe, conferindo 
uma grande vantagem para os produtos madeireiros.

80O MAPS foi planejado 
considerando uma coleta 
de dados in loco, e isto 
não necessariamente 
ocorreu, devido à 
situação decorrente da 
pandemia instaurada 
pelo novo Corona vírus 
(SARS-CoV-2). Os dados 
coletados dos critérios 
aparecem sintetizados 
em Apêndice II, enquanto 
os cadernos de campo 
aparecem em Apêndice III

81Para apresentação das 
análises de dados, as 
questões irão acompanhar 
a sequência de processos 
de acordo com os estágios 
do Ciclo de Vida da 
habitação em CLT. Desta 
forma, os critérios não 
seguirão a sequência 
apresentada na Tabela 
9, uma vez que esta foi 
organizada seguindo 
o agrupamento das 4 
categorias do MAPS 
(tecnologia, economia, 
sociedade e ambiente).

Para análise completa dos 
dados coletados conforme 
a Tabela, estes aparecem 
também no Apêndice II



142 143 

3.1 a floresta

As empresas envolvidas na cadeia produtiva do CLT foram 
levantadas por meio de um sequenciamento dos fornecedores 
identificados na fábrica nacional. Primeiramente, foi reconhecida 
a fornecedora de madeira serrada de Pinus taeda, que será nomeada, 
nesta pesquisa, por Fornecedor “B”. Após o reconhecimento dessa 
serraria, foi possível identificar a fornecedora de matéria-prima, 
que será nomeada Fornecedor “A”.

3.1.1 forneCedor “a”

A Reflorestadora possui gestão terceirizada realizada por 
uma empresa brasileira, a qual possui em torno de 130ha de 
árvores de várias idades; entre elas, as espécies elliotti e taeda, 
predominantemente. As florestas estão localizadas em Santa 
Cecília (SC) - 400km a oeste de Florianópolis (SC) e 250km a 
sudoeste de Curitiba (PR).

3.1.2 a Produção

No que diz respeito ao processo de produção florestal, esta 
pesquisa se baseará nas etapas apresentadas por Yuba (2005), 
nas quais observa-se as seguintes operações sequenciais: cultura 
(seleção de espécies); preparação do solo (fertilização, controle 
de ervas daninhas, controle de pragas e insetos); plantio; manejo 
(desrama e desbaste); colheita (retirada de todas as árvores 
do talhão); traçamento (corte das toras nos comprimentos 
desejados); medidas de regeneração; e transporte (carregamento 
das toras para fora do talhão).

3.1.3 Coleta de dados do maPs

CRITÉRIO T1. Questão (2): toda madeira, e produtos derivadas da madeira, 
utilizados durante o processo de fabricação são colhidas e comercializadas 
legalmente? Toda madeira utilizada na fabricação do CLT procede de 
fornecedores certificados pela FSC.

Kolb (2008) afirma que a floresta é o ponto central do ciclo de vida 
da madeira. Além de produzir a matéria-prima, ela desempenha 
inúmeras funções importantes para a sociedade, sendo aspecto 
significativo quando se discute a sustentabilidade. O autor ainda 
declara que o manejo florestal influencia tanto na qualidade das 
florestas e das paisagens, quanto na qualidade da madeira como 
matéria-prima. Desta forma, para compreender a relevância desta 
questão, é necessário tratar da importância do manejo florestal82. 

Primeiramente, as florestas devem ser manejadas de modo que as 
colheitas não retirem mais madeira do que é cultivado, ou seja, 
quando o inventário florestal em nível de paisagem não estiver 
diminuindo com o tempo. Ainda, as florestas manejadas devem 
incluir um equilíbrio entre a produção de madeira, os serviços dos 
ecossistemas e os valores sociais, reconhecendo que nem todas 
as florestas podem satisfazer todas as necessidades do mercado 
madeireiro (SATHRE; GONZÁLEZ-GARCÍA, 2014). 

O manejo florestal sustentável é monitorado por meio da aplicação 
de um conjunto de indicadores, que são medidas objetivas 
embasadas por dados e por sistemas de certificação83. Existem dois 
esquemas de certificação florestal no Brasil: o Forest Stewardship 
Council (FSC) e o Programa Nacional de Certificação Florestal 
(Cerflor), endossado pelo sistema internacional Programme for the 
Endorsement of Forest Certification Systems (PEFC) (IBÁ, 2020)84.

Assim, se há o incentivo ao uso da madeira, haverá um maior 
consumo da floresta, e isso impacta na gestão de extração das 

82“O manejo florestal 
sustentável é definido 
como a administração da 
floresta para obtenção de 
benefícios econômicos 
e sociais, respeitando-
se os mecanismos 
de sustentação do 
ecossistema” (JUVENAL; 
MATTOS, 2002, p. 9)
83Segundo Green 
(2019), os requisitos 
básicos de programas 
de certificação florestal 
confiáveis incluem: 
1. Práticas de manejo 
florestal que estejam em 
conformidade com as leis 
existentes; 2. Proteção 
da biodiversidade, 
espécies em risco e 
habitat de vida selvagem; 
níveis de colheita 
sustentáveis; proteção 
da qualidade da água; 
e regeneração imediata 
(por exemplo, replantio 
e reflorestamento); 3. 
Auditorias de certificação 
por terceiros realizadas 
por órgãos de certificação 
credenciados; 4. 
Resumos de auditorias de 
certificação disponíveis ao 
público; 5. Envolvimento 
de múltiplas partes 
interessadas em 
um processo de 
desenvolvimento de 
normas; 6. Processo de 
reclamações e apelações
84O processo de 
certificação possui 
três tipos: o de manejo 
florestal, o de cadeia de 
custódia e a certificação 
de grupos (consórcio 
de florestas com gestão 
única). A estruturação 
e a relevância das 
certificações não serão 
abordadas nesta pesquisa. 
Adota-se que o manejo 
florestal sustentável e a 
certificação florestal serão 
compreendidos como 
precursores necessários 
quando se incentiva 
o aumento do uso da 
madeira na construção 
civil
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árvores. É preciso estar atento ao modelo sustentável de uso, para 
que ocorra o equilíbrio entre a produção e a conservação. A criação 
de modelos de uso responsável é o único mecanismo capaz de 
diminuir a pressão e a demanda por árvores nativas, mantendo a 
qualidade e a sobrevivência da floresta.

O relatório Timber legality risk assessment – Brazil (NEPCon, 2017) 
contém uma avaliação desenvolvida sobre o risco de ilegalidade 
no Brasil para a plantação de madeira, demonstrando os diversos 
problemas causados pelo manejo irresponsável da floresta. A 
pontuação brasileira é de 42 dos 100 disponíveis, sendo que 
os principais riscos de legalidade identificados no relatório 
dizem respeito aos direitos legais de extração, impostos e taxas, 
atividades de extração de madeira e transporte85.

Por fim, é primordial compreender o impacto da construção 
civil no consumo das florestas, investigando qual o melhor tipo 
de madeira para os segmentos da indústria. Esta escolha reflete 
diretamente na retirada de árvores (se são de florestas plantadas 
ou nativas), ou qual espécie será plantada (se é endógena ou 
exógena), sendo ambas as questões importantes para o uso desta 
matéria-prima na construção. Não há uma resposta simples, ou 
fácil, para as duas questões. Tem-se perguntas que evidenciam 
problemas e que necessitam de mais estudos e pesquisas86.

Como resultado, frente a este critério, os produtos madeireiros 
possuem grandes potencialidades por apresentar a possibilidade 
de certificações da sua cadeia de custódia, permitindo um processo 
de produção sustentável.

CRITÉRIO T2. Questão (4): reconhece e adota o uso de reciclados, reduzindo, 
assim, a demanda por material virgem? O CLT pode ajudar a fornecer um 
produto de maior valor agregado para fontes alternativas de madeira, que 
normalmente são descartadas. No Brasil, especificamente, ainda não são 
utilizados produtos reciclados no processo de fabricação do CLT.

O CLT apresenta uma vantagem quando comparado aos 
componentes provenientes da madeira serrada, conforme 
comentado na Seção 1. Matérias-primas de florestas danificadas 
poderiam encontrar um uso de alto valor agregado, desde 
que as propriedades mecânicas desses materiais não sejam 
comprometidas, conforme apontam Mallo e Espinoza (2014).

85Alguns dos pontos 
frisados no relatório 

contemplam: a disputa 
pelo uso, posse e acesso 
à terra, principalmente 

aquelas habitadas por 
povos tradicionais; a 
locação ilegítima de 

propriedade devido à 
legislação disfuncional e 
procedimentos confusos 

e burocráticos; o risco 
de atividades de manejo 

florestal ocorrendo 
sem licença ou com 
licença emitida por 

meios ilegais; a evasão 
fiscal sobre impostos de 

valor agregado devido 
à alta probabilidade de 
ocorrência de venda de 

produtos em conflito com 
a legislação tributária 

brasileira; as práticas não 
autorizadas de manejo 

florestal em florestas 
naturais; o corte ilegal 

de madeira em áreas 
protegidas; atividades de 

manejo ou plantio não 
aprovado em Áreas de 

Reserva Legal ou manejo 
ou desmatamento não 
aprovado em unidades 

de conservação; o 
desrespeito aos direitos 

de saúde e segurança 
no trabalho devido 

à falta de condições 
mínimas de saúde e 

segurança no trabalho 
ou irregularidades 

associadas à contratação 
e compensação de 

trabalhadores e aplicação 
inadequada da lei; entre 

outros (NEPCon, 2017)

86 Nesta pesquisa, 
considera-se que as 
florestas plantadas 

em monocultura com 
espécies exógenas 

não são o exemplo de 
sustentabilidade a ser 
replicado. A  partir de 
uma breve revisão da 

literatura, foi possível 
compreender que a 

discussão de modelos 
florestais atuais está 
focada em ampliar a 

resiliência de florestas 
plantadas por meio da 

diversificação de usos e 
produtos. Este assunto, 

porém, não será detalhado 
neste trabalho  

Isto é possível pois, como o CLT é produzido com camadas ímpares 
de madeira colada, as camadas dispostas na mesma direção que 
a camada superficial - chamadas de camadas paralelas - utilizam 
madeiras de melhor qualidade estrutural. Enquanto as camadas 
perpendiculares a estas podem utilizar madeiras de menor 
qualidade. 

Ainda, há pesquisas que defendem que é possível criar diferentes 
painéis associando-se misturas de diferentes espécies de madeira, 
e isto pode respeitar as condições edafoclimáticas das regiões 
(GREEN, 2011; MALLO; ESPINOZA, 2014; CHERY et al., 201987). 

O fabricante de CLT Structurlam, por exemplo, monta painéis em 
CLT (certificados pela ANSI/APA PRG 320) que incluem beetle-
kill pine lumber88. Ainda, pesquisadores da University of Oregon 
estão atualmente examinando a viabilidade do uso de madeira 
recuperada em painéis CLT (TALLWOOD INSTITUTE, 2019).

Desta forma, a possibilidade da reciclabilidade da matéria-prima 
confere ao CLT uma grande oportunidade frente ao debate da 
sustentabilidade.

CRITÉRIO E1. Questão (8): toda matéria-prima é extraída e produzida no 
país? Há potencial de atividade e crescimento sustentado para a matéria-
prima? Toda matéria-prima para fabricação do CLT é produzida na região 
sul do país. Não foi possível analisar, in loco, o incremento médio anual da 
floresta. Foi possível coletar algumas características da floresta de Pinus 
taeda, complementando as informações com referências bibliográficas.

Na fase de produção florestal, conforme identificado em Egas 
(2008), há dados sobre a silvicultura de Pinus taeda:

1. São feitas três desramas no processo: a primeira, entre o 
3º e o 4º anos, com retirada de 40% da copa das árvores; a 
segunda, entre o 5º e o 6º anos, com retirada de 30% da copa 
das árvores; e a últimas entre o 7º e o 8º anos, com retirada 
de 30% da copa das árvores;

2. São realizados dois desbastes: o primeiro ocorre entre o 
7º e 8º anos de plantio do Pinus, retirando 20% das árvores, 
possuindo rendimento de 35 mst/ha; o segundo desbaste 
ocorre entre o 11º e 12º anos, retirando 16% das árvores, 
com rendimento de 40 mst/ha;

3. Com o corte raso em 100% da área é possível ter um 
rendimento de 403 mst/ha.

87Cherry et al. (2019) 
comentam que madeiras 
“fora de classe” são 
um recurso altamente 
variável, contendo 
propriedades estruturais 
igualmente variáveis, e a 
inclusão aleatória desse 
tipo de madeira em um 
sistema de construção 
provavelmente resultará 
em um desempenho 
imprevisível e, por vezes, 
ruim. Porém, vários 
estudos indicaram que 
as características da 
madeira “fora de classe” 
ainda possuem algumas 
boas propriedades 
estruturais que poderiam 
ser utilizadas para 
complementar o recurso 
mais caro. Ou seja, uma 
boa parte deste tipo de 
madeira poderia ser 
utilizada onde suas 
propriedades estruturais 
poderiam ser ajustadas 
às exigências de uma 
aplicação estrutural

88Beetle Killed Pine Lumber 
é o termo usado para 
designar as peças de 
Pinheiro mortas pelo 
Caruncho do Pinheiro 
da Montanha. O inseto, 
usualmente, fura a 
árvore e coloca seus ovos 
nela, cortando o fluxo 
de nutrientes e água e 
matando a árvore de 
dentro para fora
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É válido ressaltar que a cobertura florestal nativa, associada às 
excelentes condições edafoclimáticas para a silvicultura, confere 
ao Brasil grandes vantagens comparativas para a atividade 
florestal (ABIMCI, 2019).  Ainda, o país é referência mundial 
na produtividade de florestas plantadas, superando médias 
alcançadas por outros países, conforme citado na Seção 1.

Contudo, a utilização de madeira para a produção de moradias 
ainda é insignificante no Brasil, apesar do potencial de 
reflorestamento, da oferta de madeira e da crescente demanda 
habitacional (SHIMBO; INO, 1997). No que diz respeito à 
quantidade de madeira utilizada para uma construção em CLT, 
tendo essa perspectiva da produção madeireira e do potencial 
brasileiro, apesar de demandar muito volume, Waugh Thistleton 
Architects (2018) comentam: 

Somente nas florestas austríacas e alemãs, cresce, por 
hora, madeira suficiente com finalidade de produzir 
o CLT necessário para a Dalston Works, atualmente 
a maior construção de madeira do mundo. Sobre 
esta medida, uma habitação média de 30m3 seria 
cultivada a cada 20 segundos (WAUGH THISTLETON 
ARCHITECTS, 2018, p. 18, tradução nossa89).

Tal citação, permite inferir que é possível incorporar habitações 
em CLT na construção civil sem que isso cause desequilíbrio no 
inventário florestal nacional. Sendo assim, as características 
nacionais conferem grande potencialidade para a produção do 
CLT. Ainda, para além do uso enquanto madeira serrada, Kolb 
(2008) afirma que cada parte de uma árvore derrubada pode ser 
aproveitada. 

Discutindo especificamente as espécies para produção do CLT 
nacional, tem-se atualmente no país uma produção anual de 
1,64 milhões de hectares de Pinus e 6,97 milhões de hectares de 
Eucalipto. Para essas duas espécies, é um apresentado diagrama 
na Figura 26, comparando algumas de suas especificidades. 

Segundo Chen et al. (2019), a exigência mínima de densidade 
específica da madeira, para a fabricação do CLT nas normas 
europeias, é de 350 kg/m3, tornando ambos os gêneros 
propriamente adequados para uso estrutural. Nesse sentido, 
Aflalo (2020) comenta:

Edifício residencial 
que possui 4.000 m3 de 

volume de madeira

89Do original, em inglês: 
“In Austrian and German 

forests alone, enough 
timber is grown within one 

hour to produce the CLT 
required for Dalston Works, 
currently the largest timber 

building in the world. On 
this measure, an average 

dwelling of 1,000ft3 

(30m3) would be grown 
every 20 seconds with the 

2,440,000 ft3 (70,000m3) 
of CLT used for the 100 

case studies growing in 14 
hours”

Figura 26. Comparações entre espécies e variedades brasileiras 
para CLT

30m

20m

40m

PINUS TAEDA EUCALYPTUS GRANDIS
Subgrupo: Gimnospermas
Coníferas (Coniferophyta) 

Altura: 25 - 30m
Densidade básica (12%): 0,51g/cm³

Ambiente natural: florestas temperadas
Origem: Estados Unidos da América

Subgrupo: Angiospermas
Dicotiledôneas (frondosas)

Altura: 30 - 55m
Densidade básica (15%): 0,42g/cm³

Ambiente natural: florestas tropicais
Origem: Austrália

Fonte: autoria própria (2021), baseada nos dados de Materioteca 
Sustentável – UFSC (2021), IPT (2013) e IBRAMEM (2000)

Considerando que o manejo florestal certificado impõe 
a retirada das espécies comerciais conjuntamente com 
outras espécies de baixo valor comercial, para efeito de 
equilíbrio ambiental, é importante desenvolver uma 
produção industrial local aproveitando as espécies de 
baixa densidade, desprezadas por desconhecimento 
dos mercados compradores (AFLALO, 2020, p. 19).

Sendo assim, as características nacionais conferem grande 
potencialidade para produção do CLT.

CRITÉRIO E2. Questão (11): há incentivos governamentais para a produção 
de matéria-prima? Não há atualmente no país incentivos para plantação de 
Pinus para produção de madeira serrada.

Araújo et al. (2017) apontam que, historicamente, os maiores 
investimentos em projetos de expansão de área florestal são 
verificados no setor de papel e celulose. Especificamente, tratando 
da matéria-prima utilizada para o CLT, o incentivo aos plantios de 
Pinus se iniciou na década de 1950, com o objetivo de suprimento 
de matéria-prima em substituição à madeira de araucária, que 
sofria com um esgotamento de seus estoques. 

Posteriormente, os anos entre 1966 e 1986 foram um marco 
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na silvicultura brasileira, por estabelecer o incentivo fiscal para 
plantações, que visava a reduzir a pressão urbana e industrial sobre 
as florestas nativas, bem como visava a garantir o suprimento de 
matéria-prima. Após esse período, a cadeia produtiva se manteve 
sem qualquer apoio governamental (ARAÚJO et al., 2017).

Por fim, uma análise dos autores entre 2010 e 2015 ilustrou 
que: “(...) o pinus, aplicado para a produção de madeira serrada 
e derivados para a manufatura de produtos de maior valor 
agregado, tem sofrido pequenas variações em sua produtividade 
anual. O eucalipto tem apresentado crescimento, fortalecido 
pela demanda internacional de celulose e papel inserida em um 
mercado muito consolidado” (ARAÚJO et al., 2017, p. 194). 

Esta questão será ainda mais bem discutida no Critério E2 (questão 
12), no qual apresentam-se projetos de incentivo do uso do CLT 
na Europa. Neste momento, este critério pode ser considerado um 
dos pontos que ameaçam o uso do CLT no país.

CRITÉRIO S1. Questão (15): todas as leis e regulamentos nacionais de 
saúde e segurança para a extração e o processamento da matéria-prima são 
implementados? O produto é certificado pelo selo FSC, garantindo que as leis 
trabalhistas foram respeitadas na cadeia da madeira serrada.

Goubran et al. (2020) comentam que as condições de trabalho 
no setor florestal podem ser consideradas problemáticas em 
muitos países - conforme brevemente indicado no critério 
T1. Por este motivo, esta questão se apresenta extremamente 
relevante, aprofundando outros quesitos avaliados com o uso das 
certificações. 

Explicando brevemente a relevância do selo neste quesito, o 
Forest Stewardship Council (FSC) é uma organização independente, 
não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1993. A 
certificação fornecida pela FSC identifica produtos originados do 
“bom manejo florestal” (FSC, 2021): 

De acordo com a definição do FSC, o manejo florestal 
responsável é aquele que segue os seguintes princípios: 
(1) Obediência às Leis, Tratados, Convenções e 
Acordos ratificados pelo país e princípios do FSC; (2) 
Respeito aos Direitos dos Trabalhadores e seu bem-
estar social e econômico; (3) Respeito aos Direitos 

dos Povos Indígenas e Tradicionais; (4) Relações 
com a Comunidade que contribuam para manter 
ou aumentar o bem-estar social e econômico local; 
(5) Uso múltiplo dos produtos e serviços da floresta, 
aliando sustentabilidade econômica com benefícios 
ambientais e sociais; (6) Cuidar dos Valores da floresta 
e minimizar os Impactos Ambientais; (7) Plano de 
Manejo consistente com as políticas e objetivos da 
organização, e proporcional à escala, à intensidade e 
ao risco; (8) Monitoramento e Avaliação do plano de 
manejo e de seus impactos feito de forma participativa, 
e proporcional à escala, à intensidade e ao risco das 
atividades; (9) Manter e/ ou melhorar as áreas de Alto 
Valor de Conservação na Unidade de Manejo; (10) 
Implementação das Atividades de Gestão de acordo 
com as políticas econômicas, ambientais e sociais e 
dos presentes Princípios e Critérios (FSC, 2021, grifo 
nosso).

As certificações como o FSC sinalizam certas práticas de manejo 
florestal, respeitando as leis e regulamentos nacionais de saúde 
e segurança do trabalhador, mas é válido ressaltar que tais 
práticas não estão vinculadas ao produto final. Assim, para o CLT 
propriamente dito, outras certificações seriam mais adequadas, 
mas confere grandes vantagens para a análise da matéria-prima.

CRITÉRIO AM3. Questão (21): nas operações envolvidas na extração 
da matéria-prima, há uso de equipamentos energeticamente eficientes, 
reduzindo as emissões operacionais de gases de efeito estufa resultantes do 
uso de energia do sistema? Não foi possível coletar, em campo, as informações 
energéticas distintas nos diferentes processos envolvidos na operação de 
produção florestal.

Os dados apresentados a respeito do consumo energético na fase 
da floresta, na Tabela 12,  foram obtidos a partir de uma revisão da 
literatura na pesquisa de Barbosa (2003)90. 

Tabela 12. Consumo energético por m3 de madeira bruta

ESPÉCIE CICLO 
(ANOS)

PRODUÇÃO 
(t/ha)

ENERGIA 
(Mcal/ha)

PRODUÇÃO 
(mst/ha)

ENERGIA 
(kWh/mst)

ENERGIA 
(kWh/m3)

Eucalipto 21 250 10.442 379,13 32,03 40,78

Pinus 25 365 9.838 911,70 12,55 15,98

91Dados fornecidos 
por Serra et al. (1979): 
produção (t/ha) e 
demanda energética 
(Mcal/ha). Dados 
considerados por Barbosa 
(2003): densidade do 
Eucalipto (840 kg/m3) e 
do Pinus (510 kg/m3); a 
relação de 1mst para 0,785 
m3 de madeira maciça 
(tora); o rendimento de 
50% da tora para madeira 
serrada; e a conversão 1 
Mcal = 1,156 kWh

90Para descrição do 
consumo energético, 
foram considerados: 
energia direta embutida 
para montagem 
e manutenção de 
máquinas, implementos 
agrícolas e tratores; poder 
calorífico de combustível; 
valores energéticos para 
extração e processamento 
de fertilizantes; e energia 
necessária para produção 
e transporte de mudas 

Fonte: Barbosa (2003)91

Na pesquisa de Barbosa (2003) é apontado que o maior consumo 
de energia (Mcal/ha) ocorre na atividade “Combustível” no item 
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“Tratores”, sendo este correspondente a 42% do total para o 
plantio de Eucalipto e 43% do total para o plantio de Pinus. A 
energia utilizada nesse processo é proveniente da combustão de 
óleo diesel e gasolina. 

De tal modo, o baixo consumo de energia incorporada, ao ser 
comparado com os demais materiais da construção, é uma 
potencialidade para o uso de produtos madeireiros, podendo 
ainda ser aperfeiçoado com o uso de veículos elétricos.

CRITÉRIO AM4. Questão (24): nas operações envolvidas na extração da 
matéria-prima, há uso de equipamentos eficientes, reduzindo a demanda 
hídrica? Não foi possível coletar, em campo, as informações hídricas dos 
processos envolvidos na operação de produção florestal.

Esta pesquisa assume, conforme apresentado por Egas (2008), 
que no processo de produção florestal não é utilizada a irrigação. 
Portanto, o consumo hídrico, neste processo, para o crescimento 
das árvores, é de fonte pluvial e sem intervenções humanas, 
conferindo vantagens ao CLT neste aspecto.

CRITÉRIO AM6. Questão (29): as atividades de transformação da matéria-
prima estão próximas ao local de extração, ajudando a reduzir a poluição 
e o congestionamento relacionados ao transporte? Foi identificado que as 
florestas de Pinus taeda estão localizadas em um raio de 60km de distância 
da serraria – uma, a 8km e outra, a 60km –, cujo transporte de peças é 
realizado por meio de caminhão truck com julieta.

Chen et al. (2019) afirmam que o transporte pode apresentar 
vários e diferentes níveis de impacto, tanto econômicos quanto 
ambientais, dependendo das características geográficas dos locais 
de colheita e dos fatores operacionais. Assim, neste primeiro 
momento, a logística de transporte em ambas as florestas parece 
adequada, inclusive, para a análise de baixa emissões de CO2, 
conforme apresentado na Tabela 13.

Tabela 13. Deslocamento e frete

DESLOCAMENTO MODO DISTÂNCIA (KM) FRETE (R$)

[Floresta 1] 
Fornecedor "A" para Fornecedor "B" Truck com Julieta 8 16

[Floresta]
Fornecedor "A" para Fornecedor "B" Truck com Julieta 60 25

Fonte: autoria própria

3.2 a serrarIa

3.2.1 forneCedor “b”

A empresa brasileira está sediada em Santa Cecilia (SC), próxima 
às florestas geridas pelo Fornecedor “A”, e sua atividade principal 
é a fabricação de artefatos diversos de madeira, trabalhando com 
madeiras brutas e beneficiadas. É uma empresa de porte pequeno, 
com menos de 50 funcionários, que trabalha em conjunto 
com a sua filial em Mafra (SC), que realiza a comercialização e o 
aparelhamento das peças produzidas.

3.2.2 a Produção

O corte das toras e o processamento das peças são os próximos 
passos no ciclo de vida da madeira, sendo o processo de 
beneficiamento a base da indústria madeireira. Tal processo, 
conforme aponta Kolb (2008), pressupõe conhecimento, técnica 
e experiência, podendo ser realizado com os meios mais simples 
ou com os equipamentos industriais mais modernos. As duas 
principais operações são as de desdobro92 e secagem93, organizadas 
dentro da seguinte sequência de atividades: desdobro (produção 
de um bloco central de madeira, retirando as 4 peças com 
costaneiras da tora); refilo das peças (corte fino do bloco central 
para produção de tábuas); secagem das tábuas (redução do teor 
de umidade do material); transporte (as tábuas são levadas para 
a área de armazenamento, enquanto os resíduos dos refilos de 
costaneira são levados pela esteira para o picador, transformando 
esses produtos em cavacos).

92No desdobro, ao chegar 
às instalações, a tora de 
Pinus deve ser beneficiada 
em até 2 semanas para 
não obter problemas com 
fungos esverdeadores. 
Para toras com diâmetro 
acima de 35 cm são 
necessárias 1,6 ton/m3 de 
madeira serrada verde; 
para toras com diâmetro 
menor são necessárias 2 
ton/m3

93No processo de 
secagem, 1m3 de madeira 
serrada verde perde, 
aproximadamente, 10% 
de seu volume. Após 
o beneficiamento, são 
necessárias 120 horas (de 
4 a 5 dias) para a secagem 
da madeira em estufa. 
Este processo é realizado 
de forma bastante 
controlada e, ainda, 
não recebe tratamento 
fungicida
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3.2.3 Coleta de dados do maPs

CRITÉRIO T3. Questão (5): reconhece e adota um controle de qualidade 
nas operações, garantindo eficiência nos processos e corroborando o baixo 
impacto ambiental? Apesar de todos os processos na serraria ocorrerem 
com auxílio de máquinas, estes ainda se encontram em grande atraso 
tecnológico, conforme apontam Araújo et al. (2020). Apenas na operação 
de secagem ocorre um controle rigoroso em seu processo, conferindo as 
características necessárias para o produto final - realizada em estufa, 
controlando-se a temperatura, umidade e a velocidade de secagem de acordo 
com as características da espécie e do lote em questão.

A pesquisa de Araújo et al. (2020) identifica obstáculos centrais 
encontrados no cenário brasileiro a respeito da produção 
habitacional em madeira94. Em geral, o atraso tecnológico de toda 
a cadeia da madeira se constitui enquanto principal obstáculo que 
resulta em problemas de produção. A lenta evolução industrial 
brasileira, conforme apontam os autores, ainda contribui para o 
processamento ineficiente da madeira.

Por fim, os autores ainda comentam que a falta de orientação para 
o mercado e a falta de padronização de matéria-prima, por parte 
dos fornecedores de insumos, contribuíram para que os entraves 
na indústria ocorressem de forma mais expressiva: 

A baixa aplicação de documentos de normas técnicas 
brasileiras como a ABNT NBR 7190 (1997) para 
avaliação da qualidade de componentes de madeira, 
e a falta de certificação e selos para a qualidade da 
madeira para construção são alguns fatores que 
implicam nos obstáculos citados (ARAÚJO et al., 2020, 
p. 92, tradução nossa95).

Desta forma, quando comparados a outros materiais da 
construção, os produtos em madeira corroboram o baixo impacto 
ambiental, uma vez que a única poluição gerada em seus processos 
são co-produtos que podem ser reaproveitados. Porém, esta é 
uma questão que pode ser melhorada quando analisado o atraso 
tecnológico desta indústria, sendo uma ameaça ao uso do CLT no 
país.

95Do original, em inglês: 
"The low application 

of Brazilian technical 
standard documents such 

as ABNT NBR 7190 (1997) 
to assess the quality of 

wood-based components, 
and the lack of certification 

and seals for wood quality 
for construction are some 

factors that imply these 
cited obstacles"

94Nas análises dos campos 
da indústria os autores 

apontam algumas 
dificuldades dentro do 
processo de produção: 
umidade inadequada 

da madeira, máquinas 
obsoletas, manutenção 

de equipamentos, layout 
da linha de produção e 

gerenciamento da sucção, 
entre outros citados 

na pesquisa. Sendo os 
três últimos aspectos 

apontados como os mais 
crônicos, por sua maior 

frequência 

CRITÉRIO E1. Questão (9): toda matéria-prima é transformada no 
país? Há produção local, incentivando a indústria de beneficiamento e 
transformação? A madeira é beneficiada na região sul do país, ainda na 
cidade de Santa Cecília (SC), e sua transformação em produto da construção 
ocorre na região sudeste, no município de Suzano (SP). A serraria produz 
800m3/mês de madeira serrada seca a partir de toras de 25cm de diâmetro 
(mínimo). Na indústria, a fábrica de CLT tem capacidade para produção de 
6.000m3/ano de CLT e MLC, que em 2019, produziu 5.000m3 dos produtos.

Tratando da construção civil, Shimbo e Ino (1997) comentam 
que a indústria de madeira serrada tem características adequadas 
às condições econômicas e sociais do Brasil, uma vez que a 
transformação da tora em madeira serrada permite uma produção 
com investimento relativamente baixo em equipamentos, se 
comparado a outros materiais de construção96.

Porém, a ABIMCI (2005) indica a existência de, aproximadamente, 
10 mil serrarias em operação no Brasil, das quais, somente 2 
mil processam madeira de Pinus. Além do atraso tecnológico, o 
pequeno porte das serrarias é um fator limitante. Serrarias de 
grande porte são minoria: menos de dez delas têm capacidade 
de produção maior que 100 mil m3/ano, enquanto a capacidade 
média das que processam Pinus é de, aproximadamente, 20 mil 
m3/ano.

Araújo et al. (2020) comentam que há uma falta de experiência na 
construção em madeira no país, e esta tem sido relatada como uma 
das maiores dificuldades para a adoção de métodos avançados de 
construção em madeira. 

Os autores ainda defendem que há uma falta de programas 
de treinamento no local e mencionam a necessidade do 
desenvolvimento de programas para aprimorar as técnicas de 
construção e treinar a força de trabalho no uso de novos materiais 
de madeira, tais como o EWP.

CRITÉRIO E3. Questão (13): na descrição do custo do processamento 
da matéria-prima, há a necessidade de equipamentos e operações 
que demandam infraestrutura robusta? Não foi possível utilizar uma 
ferramenta robusta de análise de ciclo de vida para avaliar o custo do ciclo 
de vida. Os dados obtidos foram pontuais e não contemplam todas as etapas 
e seus processos, havendo apenas o levantamento do maquinário e das 
operações. De modo geral, são necessários, aproximadamente, R$ 400,00 

96”A madeira de 
reflorestamento pode 
permitir a fabricação 
de componentes para 
habitação empregando 
mais mão de obra 
(geração de emprego) e 
menos bens de capital, 
produtos que podem ser 
fabricados com materiais 
locais (maior valor 
agregado) e que possam 
substituir as formas de 
produção centralizadas 
por outras de produção 
descentralizadas em 
cooperativas ou em 
pequenas empresas” 
(SHIMBO; INO, 1997, p. 5)
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de custo de tora para produzir 1m3 de madeira serrada verde. Destes, tem-
se o valor de compra de R$ 250,00 por tonelada de tora (provenientes da 
reflorestadora), somados a R$ 16,00 de frete (para a distância de 8km) ou 
R$ 25,00 de frete (para 60km).

Dando sequência ao debate iniciado no Critério T3 (questão 5), 
que as indústrias de base florestal têm baixo rendimento e geram 
grande quantidade de resíduos no processo produtivo, no que diz 
respeito ao maquinário na etapa de desdobro, tem-se:

Figura 27. Sequência de processos na Serraria97

Fonte: autoria própria

Assim, apesar do potencial brasileiro, o crescimento da atividade 
florestal no País encontra-se ameaçado pelo baixo nível de 
investimentos em tecnologias eficientes e pela falta de incentivos 
governamentais. Outra dificuldade que poderia ser enumerada, 
citada por Araújo et al. (2016), é a falta de informação sobre a 
maquinaria para o trabalho da madeira, em particular para os 
processos para bens com valor agregado.

CRITÉRIO AM3. Questão (22): nas operações envolvidas na transformação 
da matéria-prima, há uso de equipamentos energeticamente eficientes, 
reduzindo as emissões operacionais de gases de efeito estufa resultantes 
do uso de energia do sistema? Não foi possível coletar, em campo, as 
informações energéticas distintas nos diferentes processos envolvidos na 

97Os maquinários 
identificados na Figura 

27 foram coletados 
a partir do estudo de 
caso analisado. Yuba 

(2005) apresenta as 
sub-operações dos 

processos na serraria 
e seus respectivos 

equipamentos: 
serramento circular  

(serra circular simples, 
serra circular dupla, serra 

circular múltipla e serra 
circular seccionadeira-

A A

B

B

Descascador

Serra dupla DESDOBRO Serra múltipla

MULTILÂMINAS

B

A

REFILOS

Refiladeira

Serra de fita horizontal Destopadeira

ou

aparas, maravalhas
e serragem

cascas

LÂMINAS

classificadora); 
serramento contínuo 

(serra de fita simples e 
serra de fita conjugada); 
serramento alternativo 

(horizontal monolâmina  
e vertical múltiplo);  
fresamento (plaina 

desempenadeira, plaina 
desengrossadeira, 

respigadeira simples 
e dupla, fresadora de 

perfis, plaina de múltiplas 
faces, fresadora vertical 

e fresadora copiadora); 
torneamento (torno 

universal, torno copiador, 
torno cabeceiro e 

torno tubular); furação 
(furadeira vertical 
simples, furadeira 

horizontal simples, 
furadeira múltipla, 
furadeira oscilante, 

operação beneficiamento.

Na indústria analisada nesta pesquisa, há consumo de energia 
proveniente de energia elétrica para as operações de desdobro 
da tora e consumo de energia proveniente de fonte térmica para 
a operação de secagem da madeira (realizado em estufa). Apesar 
do potencial, a indústria ainda não é autossuficiente em termos 
energéticos, de tal forma que a demanda complementar de energia 
elétrica provém da distribuidora Celesc. 

Não foi possível fazer medições na serraria para o cálculo de gasto 
com energia elétrica nesse processo, portanto a análise deste 
critério será baseada nos dados de Barbosa (2003):

Tabela 14. Consumo energético por m3 de madeira serrada

ESPÉCIE CICLO 
(ANOS)

PRODUÇÃO 
(t/ha)

ENERGIA 
(Mcal/ha)

PRODUÇÃO 
(mst/ha)

ENERGIA 
(kWh/mst)

ENERGIA [1] 
(kWh/m3)

ENERGIA [2] 
(kWh/m3)

Eucalipto 21 250 10.442 379,13 32,03 40,78 40,78

Pinus 25 365 9.838 911,70 12,55 15,98 15,98

[1] madeira bruta em tora

[2] madeira serrada

98A pesquisa de 
Brand et al. (2002) 
determinou o balanço e 
o rendimento energético 
de uma indústria 
madeireira a partir de 
uma série mensal de 
dados (janeiro/1998 a 
julho/1999). O trabalho 
foi desenvolvido na 
Empresa Battistella 
Indústria e Comércio 
Ltda., situada em Santa 
Catarina, composta por 
uma laminadora e uma 
serraria, trabalhando 
somente com madeiras 
plantadas de espécies 
Pinus taeda e Pinus 
elliotti. A escolha deste 
estudo em específico 
ocorreu pela análise de 
uma empresa que possuía 
processos simulares aos 
analisados nesta pesquisa

Fonte: Barbosa (2003)

A pesquisa de Barbosa (2003) apresenta (analisando apenas 
a etapa de desdobro) que a serra circular múltipla foi a maior 
consumidora de energia, sendo responsável por 46% do consumo 
total. A pesquisadora ainda comenta que a diferença de consumo 
energético entre a madeira de alta e baixa densidade provém da 
diferença significativa da pressão específica de corte, resultando 
em potências diferenciadas.

Por fim, para breve análise da potencialidade de autossuficiência 
energética, esta pesquisa apresentará os dados fornecidos por 
Brand et al. (2002)98, que, conforme a Figura 28, esquematiza um 
fluxograma do fornecimento energético da serraria. 

A pesquisa de Brand et al. (2002) demonstra que, para 1m3 de 
madeira seca, se obtém 1,62 m3 de subprodutos, os quais, ao serem 
processados, geram um potencial energético de 3,98 TvaporH (ou 
402,77 kWh). Assim, os pesquisadores afirmam que há serrarias 
que podem gerar mais energia do que consomem.

furadeira de corrente e 
furadeira alternativa); e 
lixamento (lixadeira de 
cinta horizontal, lixadeira 
de cinta vertical, lixadeira 
orbital, lixadeiras 
de disco, e lixadeira 
oscilante)
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Figura 28. Fluxograma do consumo energético e de matéria-prima 
e fornecimento potencial de energia de 1m3 de madeira seca

1,43 tvaporh (consumo)

3,98 tvaporh (potencial)

2, 62 m3 de matéria-prima

1 m3 de produto acabado1,62 m3 de resíduo

serragem (vendida)cavacos (disponível)

111, 26 kWh (consumo)

402, 77 kWh (potencial)

Fonte: Brand et al. (2002)

CRITÉRIO AM4. Questão (25): nas operações envolvidas na transformação 
da matéria-prima, há uso de equipamentos eficientes, reduzindo a demanda 
hídrica? Não foi possível coletar, em campo, as informações hídricas dos 
processos envolvidos na operação de beneficiamento.

Esta pesquisa assume que o equipamento utilizado na operação 
de secagem possui: um sistema de aquecimento, um sistema 
de umidificação, um sistema para troca de ar e um sistema de 
ventilação forçada. Tudo isso permite controlar a temperatura 
do ar, a umidade relativa do ar e a velocidade de circulação do ar, 
necessárias para que o processo ocorra de forma efetiva. Sendo 
assim, foi possível identificar que este é o único processo de 
beneficiamento em que há consumo hídrico; todavia o valor não 
pôde ser coletado.

CRITÉRIO AM5. Questão (27): existe uma política de reciclagem/reutilização 
de resíduos nas operações de extração e transformação da matéria-prima? 
Neste processo não são produzidos resíduos, mas produtos secundários (ou 
subprodutos), são eles: cascas, proveniente dos troncos das árvores; cavacos, 
provenientes do destopo da madeira em serra de fita, serra múltipla e serra 
destopadeira; e pó-de-serra, provenientes de todas as etapas do processo. No 
que diz respeito ao rendimento, a produção de 70m3 de madeira serrada gera, 
aproximadamente, 10 toneladas de subprodutos, tudo isto sendo coletado 
por meio de correias, não havendo captura por meio de exaustores. Ainda, a 
serraria afirma que reutiliza esse material para produção de biocombustível 
e o que não é utilizado é vendido ou doado para a comunidade local.

Segundo IBÁ (2020), o setor florestal possui um grande 
aproveitamento dos resíduos gerados nas operações florestais, 
exercendo forte contribuição para a economia circular. O relatório 
comenta que, em 2019, a maior parte da destinação de resíduos 
da fábrica e da área florestal, cerca de 67%, foi para geração de 
energia. Em segundo lugar, cerca de 12%, foi destinada para 

Tvapor ou m3 de 
biomassa/kWh = 
biomassa que entra na 
caldeira/produção de 
EE ou ET (RCC/PEE) ou 
(RCC/PET) 

(BRAND et al., 2002)

outros setores industriais, para reutilização como matéria prima. 
Ainda, 7,5% foram mantidos no campo, para proteção e adubação 
do solo (resíduos da colheita, como cascas, galhos e folhas); 4,2% 
encaminhado para aterros; e, por fim, 3,4% para reciclagem (drags 
e grits, lodo, cinzas, sucata, plástico, papelão etc.).

Aprofundando a questão do rendimento dos processos da 
serraria, Orlandini et al. (2020) relatam que, aproximadamente, 
91% dos resíduos de produtos madeireiros são gerados nas 
fases de processamento. Assim, as principais responsáveis são 
as indústrias de transformação primária, ou seja, as serrarias, 
conforme já ressaltado.  

CRITÉRIO AM6. Questão (30): as atividades de produção de componentes da 
construção estão próximas ao local de transformação, ajudando a reduzir a 
poluição e o congestionamento relacionados ao transporte? Foi identificado 
que a serraria está localizada a 713km da fábrica de CLT, cujo transporte 
de peças é realizado por meio de caminhão truck. Pelo fato de a matriz 
de transporte do Brasil ser, basicamente, rodoviária, este fato aumenta a 
emissão de CO2 dos materiais utilizados na construção civil.

Conforme a Figura 29, o deslocamento das peças perpassa dois 
estados, cujo relevo se inicia no Planalto das Araucárias (onde se 
localiza a cidade de Santa Cecília), atravessa os Patamares da Bacia 
do Rio Paraná e o Planalto Paulistano/Paranaense, chegando na 
Serra do Mar (onde se localiza a cidade de Suzano)99. No que diz 
respeito aos impactos do transporte, estes dependem diretamente 
da distância e das condições das estradas, de forma que, no cenário 
apresentado, está refém das condições das extensas rodovias. 

Figura 29. Distância de transporte da serraria até a fábrica de CLT

Fonte: autoria própria

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Curitiba

São Paulo Suzano

Santa Cecília

Florianópolis Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Suzano

Santa Cecília

99Fonte do mapa de 
relevos: IBGE, Diretoria de 
Geociências, Coordenação 
de Recursos Naturais 
e Estudos Ambientais 
(2021). Disponível em: 
<https://atlasescolar.
ibge.gov.br/images/atlas/
mapas_brasil/brasil_
unidades_de_relevo.pdf> 
Acesso em: junho de 2021

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_unidades_de_relevo.pdf
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_unidades_de_relevo.pdf
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Portanto, como a produção do CLT requer um fornecimento 
abundante de madeira, é válido inferir que as instalações 
industriais deveriam estar localizadas próximo a grandes recursos 
florestais. Tudo isso, a fim de reduzir as distâncias de transporte 
entre o local de beneficiamento da matéria-prima e as instalações 
em que ela é processada. 

Um ponto a ser ressaltado aparece na pesquisa de Chen et al. (2019), 
na qual os pesquisadores comentam que os impactos resultantes 
da sua cadeia de fornecimento são diferentes de outros produtos 
madeireiros. Como resultado, defendem a aquisição de madeiras 
mais leves, mesmo que isso implique buscar fornecedores que se 
encontram em locais mais distantes. Isto é possível pelo fato de 
que os insumos não-madeireiros (adesivos e resinas) utilizados 
para a fabricação do CLT têm uma influência maior na avaliação 
geral do seu impacto ambiental. 

Esta pesquisa entende que melhorar a eficiência da produção de 
resina e seu uso no CLT é uma questão fundamental para limitar 
o impacto ambiental do painel. Entretanto, se a obtenção dos 
materiais a partir de uma fonte razoavelmente próxima é uma 
premissa para reduzir o impacto e as emissões do edifício, a 
incorporação de novas espécies na fabricação do material abriria 
a possibilidade de utilizar outras regiões do país, onde há ricos 
recursos florestais. Sobre isto, Aflalo (2020) comenta:

Não faz sentido, do ponto de vista de eficiência 
energética, transportar matéria-prima bruta por 
8.000km de estradas precárias e sujeitas às cíclicas 
condições climáticas da Amazônia, para transformá-
la e acrescentar valor no Sudeste, deixando para trás 
a possibilidade de agregação de impostos e a possível 
qualificação de mão de obra e benefícios culturais no 
local de origem (AFLALO, 2020, p. 19-20).

Finalmente, Araújo et al. (2020) enfatizam que, dentre as questões 
que prejudicam o desenvolvimento do setor madeireiro no país, o 
transporte atua como um fator chave. Repensar e rearticular este 
aspecto se torna, assim, imprescindível. 

O esquema LEED BD+C: 
New Construction - v3 

(LEED, 2009) afirma, 
para materiais regionais:  

“Todos os materiais ou 
produtos de construção 

foram extraídos, colhidos 
ou recuperados, bem 

como fabricados em um 
raio de 500 milhas (800 

quilômetros) do local do 
projeto”.  Considerando 

esta referência, o  CLT 
ainda estaria dentro  
do aspecto “material 

regional”. Porém, 
sendo esta impacto já 

perceptível, um dos 
pontos que podem 

ser questionados 
seria a distância (ou 

circunferência) ideal para 
a instalação e atuação de 

fábricas de CLT no país

3.3 a fábrICa

Nesta pesquisa, o processo de fabricação corresponderá às etapas 
de produção do painel em Cross-Laminated Timber, nas quais a 
madeira serrada (matéria-prima natural) é convertida em um 
produto construtivo. O CLT vem ganhando reconhecimento no 
Brasil nos últimos anos, tendo a empresa CROSSLAM como centro 
pioneiro de fabricação do produto. Todavia, outras empresas 
têm manifestado interesse em desenvolver a fabricação do CLT 
no país. Recentemente, a AMATA divulgou que está construindo 
uma nova fábrica do produto, cuja previsão de lançamento está 
programada para o segundo semestre de 2022100.

3.3.1 a emPresa

Empresa brasileira que desenvolve e comercializa produtos de 
engenharia em madeira e sistemas de construção, vem ampliando 
a sua produção nos últimos anos, Atualmente emprega pouco 
mais de 100 trabalhadores no total. 

3.3.2 o edIfíCIo

A fábrica da empresa está localizada em Suzano (SP), a 50 
quilômetros a nordeste de São Paulo (SP), instalada em um 
terreno que ocupa, aproximadamente, 20.000 m2, cuja estrutura 
contém: 1 showroom (casa em CLT), de 84 m2; 1 galpão de estoque 
de madeira, com 1.000 m2; 1 galpão da produção, com 5.000m2; 
1 galpão de produção de estruturas metálicas (pilares e vigas de 
aço), com 1.000 m2; 1 galpão de estocagem do CLT, com 1.000 m2; 
1 casa para a parte técnica; e 1 refeitório.

100A empresa afirma 
que estará estabelecida 
na região sul do país, 
próximo ao maciço 
florestal de Pinus da 
AMATA, e promete 
que a capacidade de 
produção anual será de 
mais de 60.000 m3 de 
CLT (AMATA, 2021). 
Atualmente, a produção 
nacional em CLT possui 
volume de 5.000 m3 
na fabricação de CLT e 
MLC, tendo a fábrica a 
capacidade para produzir 
6.000 m3
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3.3.3 A Produção

Conforme mencionado brevemente na Seção 1, a fabricação do 
CLT envolve várias especificidades do processo, varia conforme a 
capacidade de fabricação e do nível de automação do fabricante. 
Adiante, é detalhado o processo da fabricação realizado pela 
empresa nacional, a partir das observações em campo.

a. SELEÇÃO DA MADEIRA. A madeira chega na empresa seca em 
estufa, com teor de umidade entre 12% ± 2%, não aparelhada, 
sendo armazenada em um galpão adjacente ao galpão dos 
maquinários da fábrica. Após uma minuciosa avaliação visual de 
qualidade, as peças são selecionadas para remoção de defeitos, 
tais como: esmoados, trincas, medula viva, bolsas de resina, nós 
indesejáveis e costaneiras. Nesse processo as tábuas ainda estão 
brutas, sem aparelhamento. 

b. AGRUPAMENTO DA MADEIRA. Operação na qual ocorre a união de 
topo das lamelas por meio de ligação  conhecida como finger-joint, 
obtendo  comprimento de até 12m (para camadas longitudinais) e 
3m (para camadas transversais) – estas medidas correspondem ao 
tamanho da prensa utilizada na empresa. Em seguida, as lamelas 
são lixadas para evitar irregularidades superficiais nos pontos em 
que ocorre o finger-joint. 

c. APLAINAMENTO DAS LAMELAS. Operação na qual ocorre o 
aplainamento das peças de madeira - é nessa etapa que ocorre a 
padronização dos tamanhos das lamelas. As dimensões passam, 
então, a ser 14 cm de largura por espessuras padronizadas de 19 
mm, 20 mm, 30 mm, 35 mm ou 40 mm (OLIVEIRA, 2018).

d. MONTAGEM DAS CAMADAS E APLICAÇÃO DO ADESIVO. As 
camadas são montadas posicionando as lamelas lado-a-lado 
em uma baia para prensagem a vácuo. Ao posicionar as peças, 
cada camada é pulverizada com adesivo à base de poliuretano 
(P.U.) monocomponente, livre de formaldeído, com aplicador de 
620mm. 

Maquinário utilizado: a 
seleção das peças é feita 

manualmente, na qual 
o colaborador marca as 

peças para a remoção de 
defeitos e, para a remoção, 

é utilizada a serra de fita 
Quantidade de 

trabalhadores necessários 
no processo: 1 

colaborador

Maquinário utilizado: 
uma máquina de corte 

para fazer o finger-joint 
(corte de topo) e uma 

máquina (prensa de 
finger) para colar e prensar 

as juntas da peça

Quantidade de 
trabalhadores necessários 

no processo: 1 
colaborador

Quantidade de 
trabalhadores necessários 

no processo: 1 
colaborador

Maquinário utilizado: 
moldureira, ou máquina 
S4S (Surface Four Sides), 

que aparelha e aplaina as 
4 faces da peça de madeira

Quantidade de 
trabalhadores envolvidos 

no processo: 3-6

Maquinário utilizado: 
realizado manualmente

Cada camada sucessiva é colocada perpendicular à camada 
precedente, obtendo uma colagem de camadas cruzadas. 
Geralmente, as peças são montadas com números ímpares de 
camadas (3, 5 ou 7 - existem painéis fabricados com 9 camadas, 
mas isso ainda não é realizado no Brasil). A espessura dos painéis 
irá variar de acordo com a configuração de camadas e com a 
espessura das lamelas utilizadas. 

e. PRENSAGEM DAS CAMADAS. Após o empilhamento, todas 
as camadas são ajustadas na prensa com o auxílio de pistões 
pneumáticos laterais, empurrando e alinhando as camadas (eixos 
x e y). Este deslizamento das camadas ainda permite que a cola 
possa movimentar e penetrar entre as lamelas, promovendo a 
colagem lateral delas. Em seguida, uma membrana (feita com 
borracha vulcanizada) é posicionada sobre o painel e fixada, com 
auxílio de presilhas, nas laterais da prensa. 

As presilhas de travamento selam o sistema, evitando a entrada 
de ar. Entre a membrana e o CLT é posicionado um filme protetor, 
uma lona plástica que cobre e protege a membrana do adesivo e 
evita o vazamento da cola.  É nesse momento que a prensa cria o 
vácuo necessário para pressionar as camadas (pressão equivalente 
a 9.0t/m2) uniformemente em toda a placa de CLT. 

f. CORTE, LIXAMENTO E USINAGEM DO PAINEL. Operação na qual 
os painéis serão cortados e lixados para usinagem e fresagem 
de acordo com as especificações de projeto – etapa na qual são 
realizadas as aberturas para portas e janelas e são executadas as 
fresagens de canais para as instalações de dutos e conexões.

Nesta pesquisa, os termos “painel em CLT” e “componente 
construtivo em CLT” serão utilizados de formas distintas. O 
primeiro será utilizado para se referir aos painéis estruturais 
resultantes da prensagem cruzada de lamelas de madeira. O 
segundo irá se referir ao produto, já cortado e tratado, que será 
aplicado na construção - este que irá compor a habitação.

Neste sentido, Oliveira (2018) acrescenta, assim, uma etapa para 
o componente, o “Plano de Corte”, no qual acrescenta-se o projeto 
do painel. Nesta etapa, com um único elemento painel pode-se 
obter outros produtos construtivos, de acordo com os elementos 
que serão utilizados no edifício. 

Quantidade de 
trabalhadores envolvidos 
no processo: 2-3 para 
fixação da membrana de 
borracha e para operar a 
prensa

Maquinário utilizado: 
prensa a vácuo

Quantidade de 
trabalhadores envolvidos 
no processo: 1 (operador 
de CNC)

Maquinário utilizado: 
Computer Numerical 
Controlled (CNC) 
trabalhando em 5 
eixos e possuindo 14 
ferramentas, entre elas: 
serras, brocas, tupias, 
fresa etc.
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g. MARCAÇÃO E ESTOCAGEM. Para fins de controle de qualidade, 
os elementos de construção CLT são inspecionados, envolvidos e 
identificados (OLIVEIRA, 2018). Ainda segundo Oliveira (2018), 
nessa etapa é possível, também, a aplicação de uma primeira 
camada de stain nos produtos construtivos. 

As etiquetagens e o posicionamento das peças vão depender da 
logística de montagem no canteiro de obras. Inclusive, o código 
inserido contempla o peso dos painéis para que possam ser feitos 
os ajustes no guindaste na movimentação das peças. Todas estas 
operações aparecem esquematizadas na Figura 30.

Figura 30. Processo de produção do CLT no Brasil

Fonte: autoria própria

(a) Armazenagem da madeira

(c) Aplainamento das lamelas

(a) Seleção das lamelas (b) União de topo da madeira

(d) Posicionamento das camadas 
e aplicação do adesivo estrutural (d) Montagem das camadas

(e) Prensagem das camadas (f) Corte e usinagem dos painéis (g) Marcação e estocagem

3.3.4 Coleta de dados do maPs

CRITÉRIO T1. Questão (3): a aquisição de insumos está alinhada às 
práticas de baixo impacto ambiental, incentivando a utilização de 
produtos fabricados localmente? Os insumos são adquiridos conforme as 
especificações técnicas exigidas para cumprir o desempenho necessário à 
aplicação estrutural do painel de CLT. São eles: a madeira serrada de Pinus 
taeda (utilizam, também, o Pinus elliotti); e o adesivo estrutural à base 
de poliuretano (isento de solventes ou formaldeídos) e à prova d’água. A 
madeira será tratada com CCA e CCB, se for utilizada nas camadas externas 
do CLT; para as camadas internas, pode ser utilizada a madeira serrada não 
tratada. E no que diz respeito ao adesivo estrutural, são comprados dois tipos 
(mesmo adesivo, porém de fornecedores diferentes), ambos adquiridos pela 
Jowat Brasil:  Purbond Henkel, proveniente da Suíça, e Jowat, da Alemanha.

Não foi possível analisar, em campo, o consumo de insumos para a 
fabricação do CLT. Os dados obtidos foram retirados da literatura, 
a partir da qual verifica-se que são necessários, aproximadamente 
6,44 kg de adesivo para cada m3 de CLT (CHEN et al., 2019). 

A Tabela 15 apresenta os materiais presentes no CLT, cujas 
entradas foram calculadas com base na densidade do produto 
(550 kg/m3), com a utilização de Pinus taeda para sua composição.

Tabela 15. Componentes primários em 1 m3 de CLT

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE

CLT
m3 1

kg 550

(Primário) Madeira kg 543,56

(Primário) Adesivo kg 6,44

Fonte: Chen et al. (2019)

No que diz respeito à madeira, conforme apresentado na Seção 1, 
o Brasil possui recursos florestais ricos e uma indústria com muito 
potencial. Com base nos dados históricos da produção, a madeira 
produzida nas serrarias é mais do que suficiente para abastecer 
uma fábrica CLT com as demandas atuais. 

Ademais, a literatura afirma que o CLT pode ser fabricado com 
madeira serrada, madeira laminada (ou structural composite 
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lumber, SCL101) ou uma combinação de ambas, conforme apontam 
Karacabeyli e Gagnon (2019). 

Em todos os tipos de material, a colagem das faces é realizada 
utilizando um adesivo estrutural. No Brasil, o CLT é projetado 
utilizando apenas madeira serrada, mas não há nenhuma norma, 
ainda, que sistematize as condições das peças de madeira serrada 
para compor os painéis.  

Dando sequência, no que diz respeito ao adesivo, Grandmont, Yeh 
e Dagenais in Karacabeyli e Gagnon (2019) afirmam que existem 
vários tipos de adesivos estruturais avaliados para a produção 
comercial do CLT, são eles listados a seguir: phenol-resorcinol 
formaldehyde (PRF); emulsion polymer isocyanate (EPI); Melamine 
formaldehyde (MF102); monocomponente de polyurethane (PUR103). 
As características dos adesivos aparecem indicadas na Tabela 16.

No caso brasileiro, todo o maquinário da CROSSLAM está 
regulado para trabalhar com adesivo monocomponente à base de 
poliuretano. Passarelli (2013) aponta que a utilização de adesivo 
poliuretano, em comparação com outros adesivos para junção 
de peças estruturais de madeira, tem como maior vantagem, do 
ponto de vista ambiental, a não emissão de formaldeído. 

Tabela 16. Propriedades dos adesivos

101Os SCL incluem 
produtos como laminated 

veneer lumber (LVL), 
laminated strand lumber 

(LSL), oriented strand 
lumber (OSL) e parallel 

strand lumber (PSL)
102O PRF e o MF são 

adesivos conhecidos 
para uso estrutural 

na fabricação de 
Glulam na América do 
Norte (GRANDMONT; 

YEH; DAGENAIS in 
KARACABEYLI; GAGNON, 

2019)
103Produto impermeável, 

não contém formaldeído, 
amplamente utilizado 

em revestimentos 
e adesivos devido à 

sua alta reatividade, 
alta flexibilidade em 

tecnologias de formulação 
e aplicação, propriedades 
de adesão e mecânicas, e 

resistência a intempéries 
(KUBBA, 2017). Os 

adesivos PUR tem sido, 
e ainda são, os mais 

utilizados na Europa, 
Canadá e Estados Unidos 

para produzir o CLT

TIPO FORMA E COR APLICAÇÃO PROPRIEDADES USO

PRF Resina líquida e 
endurecedor em pó 
fornecidos em duas 
partes; o fenol pode 
ser copolimerizado 
com resorcinol.

Produto líquido, misturado 
com endurecedor em pó 
ou líquido; os adesivos 
resorcinol curam a 
temperaturas ambientes; os 
fenol-resorcinóis curam a 
temperaturas de 21 a 66 °C

Alta resistência à 
umidade; muito 
resistente à umidade 
atmosférica; 
resistente à alta 
temperatura e ao 
envelhecimento 
químico

Adesivos primários para 
madeiras laminadas e 
juntas de montagem 
que devem resistir a 
condições severas

EPI Emulsão líquida e 
incolor

Emulsão e endurecedor 
misturados pelo usuário; 
reativos na mistura 
com tempo de cura 
controlável; curados em 
temperatura ambiente 
e elevada; curáveis por 
radiofrequência; alta 
pressão necessária

Alta resistência à 
umidade e à seca; 
muito resistente à 
água e à umidade 
atmosférica; 
muito resistente à 
umidade e secagem 
prolongada e 
repetida; adere a 
metais e plásticos

Vigas laminadas 
para uso interno e 
externo; laminação 
de compensados para 
metais e plásticos de 
aço; portas e materiais 
arquitetônicos

Fonte: FPL (2010)

Porém, do ponto de vista ecológico, a utilização de adesivo à base 
de poliuretano para colagem das lamelas é um ponto sensível na 
avaliação ambiental geral do CLT. Embora em termos relativos não 
esteja presente em grande quantidade, é um produto derivado do 
petróleo e, portanto, proveniente de fonte não renovável.

CRITÉRIO T3. Questão (6): possui um controle da aquisição de toda a 
madeira, e produtos derivados da madeira, evitando desperdícios nas etapas 
de fabricação? Todas as peças são avaliadas em seu teor de umidade e pela 
presença de possíveis defeitos naturais que influenciam nas propriedades 
das lamelas.

Primeiramente, o controle da umidade é de extrema importância, 
já que afeta diretamente na retratilidade e tensões internas das 
peças. É valido lembrar que o adesivo estrutural utilizado na 
fabricação do CLT, à base de poliuretano, utiliza a umidade das 
lamelas como reagente para o início da colagem, interferindo na 
ancoragem química do adesivo no interior das células da madeira 
(PEREIRA, 2014). Na CROSSLAM, as madeiras recebidas foram 
secas em estufa, conferindo a umidade necessária requerida para 
sua aplicação no painel de CLT. 

Em seguida, ainda na etapa de seleção das peças, ressalta-se a 
importância da avaliação visual, sobre a qual Grandmont, Yeh e 
Dagenais in Karacabeyli e Gagnon (2019) recomendam que peças 

TIPO FORMA E COR APLICAÇÃO PROPRIEDADES USO

MF Pó com mistura 
catalisadora; pode 
ser misturado até 
40% com uréia. Cor 
branca a bronzeada

Dissolvido em água; curado 
em prensa a quente com 
pratos a 120 a 150 °C e 
temperaturas internas mais 
baixas; particularmente 
adequado para cura 
rápida em prensas de alta 
frequência

Alta resistência à 
umidade e à seca

Adesivo primário 
de melamina-ureia-
formaldeído para 
ligações duráveis em 
compensado de madeira 
dura; junção final e 
colagem de bordas de 
madeira; aglomerado 
de partículas e painel de 
fibras

PUR Líquido de baixa 
viscosidade a 
mástique de alta 
viscosidade; 
completamente 
reativo. Cor varia 
de transparente a 
marrom

Adesivo aplicado 
diretamente sobre uma 
superfície - de preferência, 
sobre a superfície 
pulverizada com água; 
reativo à umidade na 
superfície e no ar; cura à 
temperatura ambiente; alta 
pressão necessária

Alta resistência à 
umidade e à seca; 
resistente à água e 
à atmosfera úmida; 
resistência limitada 
a umedecimento 
e secagem 
prolongados e 
repetidos

Adesivo de construção 
para sistemas de 
piso e parede em 
painéis; laminação 
de compensados em 
chapas metálicas e 
plásticas; laminados 
especiais; instalação 
de placas de gesso 
cartonado
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com esmoados, torções e empenamentos devem ter uso reduzido, 
já que estas características interferem na área de contato entre as 
peças e, assim, diminuem a área de colagem. 

Na CROSSLAM, a avaliação é realizada manualmente e, quando 
necessário, todo recorte nas peças é efetuado na serra de fita. Ainda, 
conforme mencionado na Seção 1, pela própria conformação do 
CLT, peças que possuem menores resistência mecânica podem 
ser utilizadas nas camadas internas do painel, de modo que o 
desperdício nas etapas de fabricação pode ser considerado baixo, 
conforme comentado no Critério T3 a seguir.

CRITÉRIO T3. Questão (7): reconhece e adota um controle de qualidade nas 
operações de fábrica, garantindo eficiência nos processos e corroborando 
o baixo impacto ambiental? É importante frisar a relevância do rigoroso 
controle nas etapas de fabricação, pois visa a minimizar a ocorrência de 
defeitos e patologias nas peças, que afetam a qualidade do componente final 
- dando ênfase aos processos de categorização das peças, aplainamento das 
lamelas, a colagem e prensagem da madeira e o corte dos painéis.

No que diz respeito ao controle de rigidez, em entrevista, o 
representante da empresa afirma que há uma categorização das 
peças, classificando-as em mais resistentes e menos resistentes, 
em que as camadas internas do CLT recebem as peças de menor 
solicitação estrutural. 

Neste momento, a organização das lamelas é fundamental, pois as 
peças que irão na direção da aplicação da força principal do painel 
devem apresentar propriedades de resistência e rigidez similares. 
Ainda, conforme Pereira (2014), áreas que irão receber ferragens 
ou parafusos devem ser formadas por lamelas de qualidade 
superior, pois são pontos de solicitação da estrutura. Tudo isso, 
sem mencionar que ainda há a questão da qualidade estética e do 
aspecto visual, que também são questões relevantes no projeto.

Posteriormente, utilizando a máquina S4S, o aplainamento das 
lamelas antes da colagem é necessário para, além de deixar as 
peças uniformemente dimensionais, retirar a camada superficial 
de madeira oxidada e permitir que ocorra a abertura dos poros da 
madeira, garantindo uma melhor penetração do adesivo (PEREIRA, 
2014). Ainda, “Parâmetros incorretos de usinagem podem causar 
deformações nas superfícies da madeira, como ondulações que 

irão prejudicar o contato entre as peças resultando numa colagem 
menos eficiente” (PEREIRA, 2014, p. 37).

Já no processo de colagem das camadas, a quantidade de 
adesivo é, geralmente, especificada pelo fabricante e espalhada 
uniformemente sobre a peça. Ainda, ao utilizar um adesivo 
poliuretano monocomponente (sem necessidade de reagente 
para iniciar o processo de cura), Passarelli (2013) comenta que 
existe um tempo limite para que todo o processo de prensagem do 
painel ocorra, pois o contato com a umidade da madeira iniciará 
a cura do adesivo: “Por esse motivo, é necessário um grau elevado 
de mecanização e automação da produção, visando agilizar o 
processo produtivo dos painéis antes do início da cura do adesivo” 
(PASSARELLI, 2013, p. 34). 

No processo de corte dos painéis de CLT o uso da CNC permite 
o acabamento superficial e a confecção de aberturas com 
precisão milimétrica. Nesta etapa, também é possível corrigir 
as imperfeições superficiais do painel, conforme aponta Pereira 
(2014). Por fim, reitera-se que o processo de produção, sob 
condições de fábrica, oferece um nível de qualidade e consistência 
o qual dificilmente a construção tradicional conseguiria alcançar 
(WAUGH THISTLETON ARCHITECTS, 2019).

Todos os processos descritos neste critério demonstram a 
qualidade dos processos de fabricação, garantindo ao CLT 
vantagens tanto em relação ao baixo impacto ambiental quanto à 
boa performance estrutural.

CRITÉRIO E1. Questão (10): o componente da construção utiliza a pré-
fabricação para uso eficiente de recursos e diminuição da geração de 
resíduos? Os painéis em Cross-Laminated Timber são concebidos por meio 
do processo de pré-fabricação. Porém, há diferentes graus de automação do 
processo, dependendo do tipo de fabricante.

Inicialmente, a pré-fabricação estava associada a um processo 
de produção industrial em larga escala, em que os elementos 
construtivos são fabricados antes da construção. Atualmente, 
entende-se a pré-fabricação associada à melhoria da qualidade 
dos produtos e à eficiência do uso de recursos (GHELLERE, 2020). 
Assim, trazer, mesmo que brevemente, o seu debate, é um quesito 
importante ao tratar dos aspectos da habitação sustentável.
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O crescente grau de pré-fabricação nos componentes construtivos 
é um fator que impulsiona a melhoria da qualidade, aumentando 
a velocidade da execução, a economia de materiais, a redução do 
tempo de utilização de mão de obra e, consequente, economia 
financeira (BUCK et al., 2015). 

Um ponto a ser ressaltado é que a pré-fabricação transforma o modo 
de trabalhar a madeira, adicionando outros valores que ganham 
força frente à construção convencional. Para os painéis em CLT, 
aa usinagem, por meio de controle numérico computadorizado 
(CNC), permite um projeto customizado, dentro de um sistema 
pré-fabricado. Porém, alguns limites são apontados por Orsini e 
Marrone (2019), que defendem rabalhar com estratégias de baixo 
carbono implicaria um alto custo com tecnologias inovadoras, 
exigindo equipamentos robustos e mais caros.

Sobre este ponto, a partir dos dados coletados no processo de 
produção florestal e no processo de beneficiamento, em um 
cálculo aproximado, para cada 1m3 de tora, podem ser produzidos 
cerca de 0,30m3 de CLT: o desdobro de Pinus tem um rendimento 
de 50%104; na seleção das peças há uma perda de 20% da madeira; 
na secagem há uma perda de 10% de seu volume; e, por fim, 
no processo de fabricação são perdidos em torno de 15%105 de 
madeira, conforme a Figura 31.

Figura 31. Diagrama de subprodutos do Cross-Laminated Timber

colheita

desdobro

Lascas de madeira e
serragem Biomassa

Secagem Aplainamento, corte
e usinagem

Montagem 
de edifícios

50%

- 10% - 15%

- 50%

- 20% Seleção da
madeira

Fonte: autoria própria

104Segundo Kronka et al. 
(2005), o aproveitamento 

médio de toras é de 
50% do volume total, 

considerando peças de 
diâmetro médio de 30 cm

105Conforme aponta 
Waugh Thistleton 
Architects (2018)

Assim, no processo de fabricação do CLT o material “perdido” 
nos processos de desdobro, aparelhamento e fabricação não é 
desperdiçado - todos as aparas e serragens são processadas em 
subprodutos e/ou biomassa. Desta forma, o processo de produção 
pode ter um circuito fechado, no qual a maioria dos resíduos é 
reutilizada, conforme Figura 19 da Seção 1.

CRITÉRIO E2. Questão (12): há incentivos governamentais para a 
fabricação? Ainda não há atualmente, no país, incentivos na produção de 
painéis de CLT.

No que diz respeito aos reflexos dos incentivos governamentais 
no   custo dos painéis, a pesquisa de Albee et al. (2018) exemplifica 
como o interesse do governo francês, entre os anos 2013 e 2016, 
incentivou e potencializou a produção do CLT no país. O programa 
do governo incluiu: treinamento patrocinado, competições de 
projeto e construção para protótipos em CLT e benefícios fiscais 
para a compra de equipamentos. Isto elucida como esta questão 
se torna fundamental para incentivos de construção com EWP.

O custo inicial dos edifícios em CLT é um fator fundamental que 
afeta o desenvolvimento e a adoção deste material no Brasil. Os 
seguintes obstáculos relacionados a este custo foram listados por 
Araújo et al. (2020): alto custo do frete, alto custo dos insumos de 
produção, logística e lentidão na aprovação de projetos de casas de 
madeira em órgãos públicos.

Assim, para além da falta de investimentos na indústria da 
madeira, a construção civil ainda enfrenta problemas com a 
licitação das obras que ainda não contemplam produtos de madeira 
engenheirada. Não existe uma lei nacional que regulamente as 
casas de madeira e, por essa razão, a aprovação lenta de projetos 
de casas de madeira em órgãos públicos também foi um obstáculo 
indicado por uma pequena parte dessas empresas.

CRITÉRIO E3. Questão (14): na descrição do custo da fabricação do 
componente, há a necessidade de equipamentos e operações que demandam 
infraestrutura robusta? Não foi possível utilizar uma ferramenta robusta 
de análise de ciclo de vida para analisar o custo do ciclo de vida. No entanto, 
é possível identificar que se trata de um sistema produtivo com demanda 
intensiva por capital imobilizado, ou seja, necessita de grande quantidade 
de investimento em infraestrutura e maquinaria de produção.
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Pontos a serem considerados na avaliação do CLT: (1) os painéis 
CLT utilizam, em média, três vezes mais madeira do que uma 
solução de sistema de estrutura de madeira. Embora isto possa 
ser visto como uma vantagem em relação ao armazenamento de 
carbono, a necessidade de maiores volumes de matéria-prima 
também implica um custo maior; (2) disponibilidade de matéria-
prima: a espécie utilizada encontra-se em estados distintos de 
onde está localizada a fábrica, o que acarreta um aumento de custo 
em relação ao frete; (3) no que diz respeito ao painel fabricado 
no Brasil, o custo da cola utilizada nestes painéis, por exemplo, 
é relativamente alto, apesar de permitir uma boa distribuição de 
carga entre as camadas; (4) alta incidência de impostos, por se 
tratar de um produto industrializado (ISS, ICMS, IPI); (5) por fim, é 
um produto que necessita de grande quantidade de investimento 
em infraestrutura e maquinário de produção.

Ainda, por meio de uma revisão da literatura, na pesquisa de Buck 
et al. (2015) foi possível comparar como as diferentes técnicas 
(CLT, DLT, NLT, entre outros) têm influência no preço final de um 
painel de madeira engenheirada. Os autores afirmam que ainda 
não está claro qual técnica, por exemplo, é vantajosa para uso 
na construção residencial, considerando o custo de produção, a 
resistência e os aspectos ecológicos.

Os autores apontam que, mesmo em uma linha de produção 
automática, na qual as cavilhas do DLT e DCLT são inseridas nos 
furos pré-perfurados por uma máquina, todo o processo é mais 
complicado quando comparado ao NLT e ao CLT, por exemplo, 
que envolvem linhas de produção automáticas mais fáceis e 
padronizadas. 

Na indústria madeireira, conforme apontam os autores, a colagem 
é a técnica mais estabelecida e bem desenvolvida de montagem 
de painéis de madeira multicamadas. Com base neste trabalho, no 
que diz respeito ao custo, o CLT é a opção de painel pré-fabricado 
em madeira para produção em larga escala com melhor custo-
benefício. 

Apesar de todas as vantagens mencionadas, esta pesquisa 
entende, contudo, que a utilização de técnicas que demandam 
maquinário robusto e caro se apresenta como uma desvantagem 

quando analisado o aspecto econômico da sustentabilidade, pois 
não o torna plenamente acessível.

CRITÉRIO S1. Questão (16): todas as leis e regulamentos nacionais de 
saúde e segurança para a fábrica são implementados? A fábrica segue os 
regulamentos da ABNT ISO 18801:2010.

Há um arcabouço normativo extenso que versa sobre a segurança 
e a saúde do trabalhador na construção civil. Isto ocorre, pois, 
segundo Peinado (2019), esta é uma indústria que apresenta 
grande quantidade de acidentes e que possui uma série de 
particularidades que a diferem de outros ramos industriais. 

Desta forma, conhecer as Normas Regulamentadoras (NRs) 
é fundamental para garantir a implementação de medidas 
coerentes e saudáveis na construção. Para além da ABNT NBR 
ISO 18801:2010, pode-se citar 37 NRs do Ministério do Trabalho 
que tratam da Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil, trazendo 
procedimentos, programas, treinamentos, dentre outros aspectos 
voltados à preservação da integridade e da saúde dos funcionários.

Por fim, a análise do CLT frente a esse critério ainda precisa ser mais 
bem estudada, para que a avaliação contemple, propriamente, 
as vantagens ou desvantagens do processo em fábrica ao ser 
comparada com outros componentes construtivos.

CRITÉRIO S2. Questão (17): a fábrica está engajada na formação de 
técnicos, arquitetos, engenheiros e construtores, auxiliando na melhor 
difusão de conhecimento do componente construtivo? Seguindo o histórico 
da empresa, entre 2010 e 2012, foram realizados ensaios para confecção 
dos painéis e este processo ocorreu em parceria com os professores do 
departamento de engenharia da Universidade Estadual de Campinas e 
da Universidade de São Paulo. Atualmente, ainda são realizados ensaios 
laboratoriais, em amostras, para verificar se as peças estão dentro dos 
padrões de norma; isto vem sendo realizado em parceria com o IPT e a 
UNICAMP. Ainda, a empresa vem desenvolvendo cursos para difusão da 
construção em madeira e apresentando o material e soluções construtivas 
em diversas palestras e eventos internacionais. Por fim, é válido ressaltar 
que a empresa já fez parcerias com professores do Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo, auxiliando nas disciplinas de 
tecnologias das construções.

A complexidade para obter mão-de-obra qualificada foi um 



172 173 

aspecto chave citado por Araújo et al. (2020), que influencia na 
ampla utilização da madeira engenheirada no Brasil. A criação 
de cursos de treinamento técnico e profissional é essencial para 
reduzir esta deficiência.

Mallo e Espinoza (2014) citam, a partir de entrevistas realizadas 
em sua pesquisa, que quando os programas educacionais sobre 
ciência e tecnologia da madeira declinam, os engenheiros tendem 
a estar menos atentos aos materiais de madeira e, portanto, 
mais inclinados a escolher outros materiais que são ampla e 
intensamente cobertos em programas tradicionais. 

Desta forma, por ser um produto nacionalmente novo, e já 
iniciando sua história com pesquisas e parcerias, há grandes 
potencialidades para a aproximação entre empresa e academia. 
Isto está diretamente relacionado à relevância da construção em 
CLT e à aceitação do mercado local, influenciando nas barreiras do 
uso da madeira.

CRITÉRIO AM1. Questão (18): todos os recursos existentes de valor ecológico 
na área da fábrica estão adequadamente protegidos contra danos durante 
as atividades de fabricação? Todos os recursos ecológicos na área da fábrica 
estão protegidos contra os danos das atividades de fabricação, uma vez que 
os únicos subprodutos diretos do processo são as serragens e as aparas. Estes 
são vendidos para outras indústrias, não havendo descarte para aterros.

CRITÉRIO AM1. Questão (19): há poluição produzida na fabricação que 
resulte em distúrbio para a comunidade local? Em levantamento de campo, 
não foi encontrada nenhuma fonte de poluição gerada pela fábrica que 
cause distúrbio à comunidade local. No que diz respeito à poluição sonora 
e à poluição visual, não foi possível fazer análise com medição in loco. 
Porém, não foi observada nenhuma característica que influenciasse nestes 
aspectos, seja por ofuscamento ou por obstrução da fábrica na paisagem.

Estas duas questões, 18 e 19 do Critério Am1, se tornam 
particularmente relevantes a partir da experiência acumulada 
com os desastres ambientais ocorridos anteriormente no país. 
Tais desastres levam à reflexão sobre os modelos industriais, que 
reproduzem formas de exploração que se alienam da proteção do 
meio ambiente e da saúde e segurança da comunidade vizinha 
durante as atividades fabris. 

A questão ambiental deve ser debatida na tentativa de incorporar 

novas técnicas ao processo produtivo e de minimizar a ocorrência 
das externalidades ambientais.

CRITÉRIO AM2. Questão (20): possui Declaração Ambiental do produto 
(EPD), certificação que comunica o impacto ambiental do componente? 
O CLT fabricado no Brasil, atualmente, não possui certificação EPD ou de 
outro selo demonstrando o impacto ambiental do produto.

A Declaração do Produto Ambiental (do inglês, Environmental 
Product Declaration - EPD) é uma certificação que verifica e 
comunica o desempenho ambiental de um produto. As regras 
de categoria de produto são desenvolvidas com base na norma 
EN 15804, na qual levadas em consideração as características 
específicas de diferentes materiais de construção. 

As EPDs podem relatar impactos de todos os estágios do ciclo 
de vida do produto ou apenas de parte deles. Para além, as EPDs 
incluem a avaliação de várias categorias de impacto, se tornando 
uma ferramenta que facilita a comparação de selos dentro da 
mesma categoria.  A prEN16485, por exemplo, é desenvolvida 
para produtos de construção especificamente à base de madeira 
(KUITTINEN et al., 2013).

Como resultado, se por um lado o fato de o CLT ainda não apresentar 
o selo EPD dificulta a análise do ciclo de vida do produto, por 
outro ainda não há, em território nacional, um banco de dados 
que avalie os demais componentes construtivos. Desta forma, 
não seria possível fazer uma análise comparativa das categorias 
de impacto.

CRITÉRIO AM3. Questão (23): nas operações envolvidas no processamento 
da matéria-prima em componente da construção, há uso de equipamentos 
energeticamente eficientes, reduzindo as emissões operacionais de gases de 
efeito estufa resultantes do uso de energia do sistema? Não foi possível coletar, 
em campo, os impactos e o consumo de cada aparelho em cada operação do 
processo de fabricação. No que diz respeito à produção nacional, é utilizada 
apenas energia elétrica proveniente de fonte hidrelétrica fornecida pela 
CPFL. 

A Tabela 17 mostra a entrada de energia de cada processo 
envolvido na fabricação da CLT em um estudo realizado por Chen 
et al. (2019). Nesta tabela, foi possível observar e estabelecer 
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comparações entre os processos que mais consomem energia, 
sendo eles: etapa de preparação da madeira (34% do consumo de 
energia) e finger-joints (24,8% do consumo de energia).

Tabela 17. Entradas de energia durante a fabricação de 1 m3 de CLT

PROCESSO QUANTIDADE (kWh/m3)

Preparação da madeira 44

Finger-joints 32

Montagem e Colagem 3

Prensagem 18

Acabamento 32

Fonte: Chen et al. (2019)

Por fim, análises cradle-to-gate de produtos da madeira 
demonstram que sua produção - incluindo a aquisição de 
matérias-primas, transporte e processamento em produtos 
utilizáveis - precisa de menos energia de produção do que uma 
quantidade funcionalmente equivalente de metais, concreto ou 
tijolos (SATHRE; GONZÁLEZ-GARCÍA, 2014). 

CRITÉRIO AM4. Questão (26): nas operações envolvidas no processamento 
da matéria-prima, em componente da construção há uso de equipamentos 
eficientes, reduzindo a demanda hídrica? No processo de pré-fabricação não 
há operações que necessitem de algum tipo de irrigação ou abastecimento 
hídrico.

Neto (2008) salienta que em serviços da construção civil, 
embora a água não seja vista e nem tratada como material de 
construção, o seu consumo é extremamente elevado. Passarello 
(2008) discorre que a água é usada em quase todos os serviços de 
engenharia - às vezes, enquanto componente; e outras enquanto 
ferramenta. Esta será um componente nos concretos e argamassas 
e na compactação dos aterros, e uma ferramenta nos trabalhos de 
limpeza, resfriamento e a cura do concreto106. 

No trabalho de pesquisa desenvolvido por Passarello (2008)
o autor discorre que a preocupação com a escassez de água na 
construção civil acirrou-se apenas no final do século XX, quando 
a crise climática se tornou foco de discussão. Esta preocupação se 
torna ainda maior em um país como o Brasil, em que o problema 

106Para a confecção de um 
metro cúbico de concreto, 

gasta-se, em média, de 
160 a 200 litros e, na 

compactação de um metro 
cúbico de aterro, podem 
ser consumidos até 300 

litros (NETO, 2008) 

Fonte: Klob (2008)
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da seca ainda afeta grande parte da população, necessitando de 
uma gestão mais eficiente dos recursos.

CRITÉRIO AM5. Questão (28): existe uma política de reciclagem/reutilização 
de resíduos na operação de fabricação? Não há produção de resíduos no 
processo de fabricação do CLT, sendo que todo produto secundário do 
processo é vendido ou reutilizado.

A Tabela 18 apresenta os subprodutos do processo de fabricação 
do CLT. Na maioria das fábricas de CLT, o material perdido não 
é desperdiçado. Todas as sobras e serragem são processadas em 
coproduto e biomassa, utilizadas para operar o equipamento da 
fábrica ou fornecer combustível para as comunidades locais.

Tabela 18. Subprodutos do processo de produção do CLT

Fonte: autoria própria

Assim, o setor energético pode se beneficiar utilizando os 
subprodutos, compondo um ciclo energético fechado dentro 
dos processos de fabricação. A implementação do uso de ciclos 
fechados é uma abordagem que poderia ajudar a reduzir as 
emissões de GEE, diminuindo o impacto da produção. 

CRITÉRIO AM6. Questão (31): As atividades de produção de componentes 
da construção estão próximas ao local de fabricação de insumos, ajudando 
a reduzir a poluição e o congestionamento relacionados ao transporte? Foi 
identificado que a serraria, apesar de localizada a 713km da fábrica de CLT, 
ainda se encontra em território nacional. Em contrapartida, os adesivos 
e parte dos conectores metálicos são importados, estando localizados a, 
aproximadamente, 10.000km de distância da fábrica.

As análises de transporte ocorreram de acordo com o mapeamento 
de fornecedores a partir da fabricante nacional. Idealmente, a 

PRODUTOS SECUNDÁRIOS (OU SUBPRODUTOS)

Qual o material? Aparas e serragem
Qual a quantidade? Seleção da madeira: perda de, aproximadamente, 20% das peças

Aplainamento: perda de, aproximadamente, 10% do volume
Corte e usinagem: perda de 5% do volume do painel

O material apresenta toxicidade? Não
Pode ser reutilizado? Sim
Como corre o armazenamento? Silos localizados externamente ao galpão de produção do CLT 
Como ocorre o descarte? Vendido para indústria de compensados ou para chão de estábulos
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utilização de materiais produzidos próximos aos locais de uso 
minimizariam as distâncias percorridas no transporte e, assim, 
haveria a redução da emissão de CO2. Porém, não há, atualmente, 
no país fabricantes para os insumos requeridos na produção e 
utilização do CLT, necessitando da importação destes insumos. 

Neste sentido, dados os aspectos da sustentabilidade, este critério 
demonstra um aspecto que pode ser melhorado na cadeia de 
produção do CLT. 

CRITÉRIO AM6. Questão (32): nas atividades de produção dos componentes, 
há instalações adequadas para movimentação das peças, reduzindo 
encargos de transporte? Foram identificadas duas operações que necessitam 
de movimentação mecânica das peças: a primeira na retirada do CLT da 
prensa a vácuo para a CNC; e a segunda, da CNC para o galpão de estocagem.

As análises de movimentação das peças ocorreram de acordo 
com o levantamento de campo realizado na empresa, conforme a 
Tabela 19.

Tabela 19. Mapeamento movimentação das peças

Fonte: autoria própria

Com o layout bem formulado e com equipamentos bem instalados, 
a dinâmica dos processos estavam bem organizadas, de modo 
que os encargos dos transportes fossem minimizados/realizados 
de forma eficiente. Desta forma, não demandou infraestrutura 
robusta ou ajustes que afetariam o impacto ambiental do ciclo de 
vida do produto.

OPERAÇÃO MOVIMENTAÇÃO

Da seleção da madeira para a máquina 
de finger-joints Realizada manualmente com o 

auxílio de colaboradoresDa máquina de finger-joints para a S4S 
Da S4S para a prensa a vácuo
Da prensa a vácuo para a CNC Por meio de correias
Da CNC para o galpão de estocagem Por meio de empilhadeiras
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4. o Produto e o sistema

Dando sequência ao sistema apresentado na “Figura 24. Análise 
de processo” na página 122 da Seção 2, dos três estágios do MAPS, 
esta seção apresentará os dois últimos tópicos: o Produto (que 
contempla as operações da construção) e o Sistema (que aborda os 
processos em uso, de manutenção e de desmontagem). 

Conforme a Seção 3, os procedimentos utilizados para a coleta 
de dados estão indicados em Apêndice II e, por vezes, não 
correspondem ao inicialmente planejado conforme a Tabela 10 e 
a Tabela 11. Da mesma forma, houve cuidado minucioso para a 
utilização de uma de bases de dados referenciais, de modo que as 
contribuições acadêmicas não fossem prejudicadas.

Ainda, para apresentação das análises de dados, as questões 
continuarão a acompanhar a sequência de processos, de acordo 
com os estágios do Ciclo de Vida da habitação em CLT. Desta 
forma, os critérios não seguirão a sequência apresentada na 
Tabela 10 e na Tabela 11, uma vez que esta foi organizada 
seguindo o agrupamento das 4 categorias do MAPS (tecnologia, 
economia, sociedade e ambiente). Para a análise completa dos 
dados coletados para as Tabelas, estes aparecem no Apêndice II.

É importante iniciar esta seção constando que, de modo geral, 
a construção em madeira pode ser realizada englobando 
diferentes conjuntos de operações, das mais artesanais àquelas 
completamente industrializadas. 

Assim, o processo de construção pode ter todas as suas operações 
realizadas in loco, podendo também utilizar componentes pré-
fabricados, executando somente a operação de montagem no 
canteiro de obras. Este últim é o caso da construção em CLT, 

conforme será apresentado.



184 185 

4.1 o CanteIro de obras

O processo de construção inclui as operações de montagem e 
instalação. São operações necessárias para a manutenção da 
construção e conclusão de um novo edifício, correspondendo às 
etapas de produção da habitação em Cross-Laminated Timber que 
ocorrem dentro do canteiro de obras. 

4.1.1 o ProCesso

O processo de construção da habitação em CLT pode ser 
organizado em poucas fases sequenciais. 

Esta pesquisa se baseará nas etapas apresentadas por Oliveira 
(2018) e nas observações de campo realizadas em fevereiro de 
2021, sendo os processos: transporte (após sua armazenagem na 
fábrica, próximos ao local de saída dos veículos, os componentes 
construtivos são transportados para o canteiro de obras, 
organizados conforme o Plano de Carga elaborado pela empresa); 
posicionamento das peças (movimentação dos painéis no canteiro 
seguindo a ordem do Plano de Montagem; logística também 
estruturada e organizada pela empresa, dispondo-os conforme a 
implantação); conexões (após a movimentação e posicionamento 
dos componentes construtivos, estes são fixados entre si ou 
nos demais sistemas do edifício, realizando a montagem da 
edificação); ajustes finos (após montados, são feitos ajustes no 
posicionamento dos componentes, a fim de garantir a precisão 
milimétrica da estrutura); instalações (execução de instalações 
elétricas e hidráulicas de acordo com a predefinição de projeto); e 
acabamentos (última etapa da construção, na qual serão aplicados 
revestimentos ou protetores de superfície).

4.1.2 Coleta de dados do maPs

CRITÉRIO T4. Questão (33): há necessidade de equipamentos e operações 
que demandam infraestrutura robusta? Não são utilizados equipamentos 
brutos de adição ou subtração do CLT. No canteiro, ocorre apenas a montagem 
das peças, que pode ser realizada por uma equipe reduzida, que conta com 
maquinários para movimentação dos componentes e ferramentas simples 
para fixação dos painéis.

Apesar de não necessitar de infraestruturas robustas para a 
produção do painel, o canteiro de obras em si pode oferecer 
restrições que são limitantes para a construção com o CLT. Desta 
forma, ressalta-se três pontos principais a serem considerados 
no canteiro: o transporte dos componentes até o local, a 
movimentação das peças no canteiro e a fixação dos componentes 
construtivos. 

Primeiramente, sobre o transporte dos componentes, o 
empreiteiro deve assegurar a exequibilidade do deslocamento 
do caminhão no trajeto da fábrica até o canteiro de obras, e isto é 
realizado analisando sua carga. Este fator é especialmente crítico 
para peças e cargas com excesso de peso e dimensão. No caso 
brasileiro, o deslocamento dos produtos em CLT para o canteiro 
de obras pode ocorrer de maneiras diferentes, de acordo com 
a quantidade e tamanho das peças. Os veículos utilizados pela 
CROSSLAM aparecem listados na pesquisa de Oliveira (2018), são 
eles: carro Strada, HR, Iveco, Caminhão ¾, Toco, Truck e Carreta 
simples107. 

Dando sequência, os equipamentos necessários para a 
movimentação das peças dependem do projeto dos painéis, do 
Plano de Montagem108 e da facilidade de acesso à obra. Pode-se 
citar alguns deles, como o guindaste, a grua e o caminhão munck. 
Caso o terreno possua espaço de armazenagem, os painéis são 
empilhados em uma plataforma a, pelo menos, 15 cm acima do 

107Oliveira (2018) ainda 
afirma que é preciso 
estar atento aos limites 
regulamentados para o 
transporte de cargas no 

Brasil, Resolução no 210, 
de 2006, do Conselho 
Nacional de Trânsito – 
CONTRAN. Qualquer 
veículo que exceda as 
medidas estabelecidas 
no documento deverá 
solicitar uma Autorização 
Especial de Trânsito (AET)

108Segundo Oliveira 
(2018): “O Plano de 
Montagem deve conter 
detalhes indicando 
a quantidade e o 
espaçamento dos 
parafusos ou conectores 
metálicos que serão 
utilizados para a 
conexão dos elementos 
construtivos entre 
si. Da mesma forma, 
é interessante que 
apresente um documento 
listando todas as peças em 
CLT que serão utilizadas 
na edificação em questão, 
além de suas dimensões, 
de modo a possibilitar 
que os montadores 
chequem as dimensões 
dos elementos, durante a 
montagem, caso achem 
necessário” (OLIVEIRA, 
2019, p. 99)
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solo (em um arranjo de madeira que evite o contato com a terra) 
e cobertos com uma lona (protegendo sua superfície), conforme 
enfatiza Karacabeyli e Gagnon (2019). 

Caso o terreno não possua espaço de armazenagem, as peças 
deverão chegar à obra de acordo com as etapas do Plano de 
Montagem, cuja operação será iniciada imediatamente. Um 
problema citado por Gagnon e Michaelsen in Karacabeyli e Gagnon 
(2019) ocorre quando um veículo longo chega ao canteiro e não 
possui espaço suficiente para sua movimentação, e isto deve estar 
previsto no Plano de Montagem.

Pode-se pensar que esta questão pode ser mais problemática 
quando se projeta em áreas urbanas, onde o espaço para 
armazenar materiais de construção e o espaço para manobras é 
muito limitado. Porém, quando comparado a outros componentes 
construtivos, o tempo de operação dos veículos, bem como de 
carregamento das peças, é muito inferior109. 

Gagnon e Michaelsen in Karacabeyli e Gagnon (2019) apontam, 
ainda, que há uma variedade de sistemas e diferentes técnicas 
utilizadas para o içamento dos componentes em CLT e estes 
interferem nas ferramentas utilizadas na obra. 

Muitos deles, os mais empregados, utilizam os “slings”110, que são 
cabos que conectam o sistema de fixação ao dispositivo de elevação. 
Os sistemas de fixação mencionados pelos autores podem ser por 
“contact lifting”111, por “screw hoist”112 ou “lifting”113, conforme 
as Figura 32, Figura 33 e Figura 34.

Figura 32. Contact lifting utilizando parafuso roscado

109Segundo Waugh 
Thistleton Architects 

(2018), em comparação 
com as estruturas de 

concreto in loco, cerca de 
80-85% menos entregas 

são necessárias para uma 
estrutura CLT, reduzindo 

muito o impacto da 
logística do local na 

comunidade ao redor

110O sling pode consistir 
em uma corda têxtil, em 

tiras de fibra sintética, 
em cabos de aço ou em 
correntes. Eles devem 
sempre ser calibrados 

(análise de carga de 
trabalho permitida) e 
validados (análise de 

desgaste) antes do uso

111Utiliza peças de aço 
colocadas na face inferior 
dos painéis, que utilizam 
a resistência inerente da 

madeira para elevação 
dos componentes. São 

geralmente considerados 
os métodos mais seguros 

de manuseio de painéis 
CLT. Esta técnica de 

elevação normalmente 
requer perfuração prévia 

na fábrica para permitir 
a inserção de buchas ou 

buchas roscadas com 
porcas

112São técnicas de elevação 
que dependem apenas da 
resistência dos fixadores, 

que são parafusados 
externamente ao 

componente. Uma 
vantagem deste sistema 

é que ele não afeta a 
aparência da madeira

113Semelhante ao contact 
lifting, utiliza peças 
de apoio integradas 
ao painel. Porém, os 

mecanismos de içamento 
são sistemas mais simples 

e igualmente seguros aos 
anteriores

Fonte: Gagnon e Michaelsen in Karacabeyli e Gagnon (2019)

Figura 33.  Screw hoist com placa aparafusada e anel de elevação 

Fonte: Gagnon e Michaelsen in Karacabeyli e Gagnon (2019)

Figura 34.  Lifting utilizando haste inserida

Fonte: Gagnon e Michaelsen in Karacabeyli e Gagnon (2019)

Por fim, no que diz respeito à fixação dos componentes, conforme 
mencionado na Seção 1, são utilizados apenas parafusos auto-
perfurantes e conectores metálicos. No Brasil, os parafusos 
utilizados são do tipo VGZ ou HBS, produzidos pela Rothoblaas, 
e os conectores metálicos podem ser as cantoneiras em aço 
galvanizado, as chapas perfuradas, os perfis extrudados em 
alumínio e as conexões em formato de T, produzidos pela mesma 
empresa (OLIVEIRA, 2018). 

Os conectores aqui citados são apenas exemplos utilizados em 
projetos nacionais apresentados na pesquisa de Oliveira (2018), 
tantos outros podem ser encontrados em Karacabeyli e Gagnon 
(2019) e Mahammid (2020).

Como os painéis são pré-fabricados com tolerâncias mínimas, a 
maioria do trabalho envolvido na fixação na madeira é realizada 
com ferramentas elétricas sem fio, conforme a Tabela 20. 
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Tabela 20. Equipamentos e ferramentas utilizados no canteiro

Fonte: autoria própria, baseado em Gagnon e Michaelsen in Karacabeyli 
e Gagnon (2019)

Destarte, quando comparado a outros componentes da 
construção, com o CLT há uma redução de processos, do tipo de 
trabalho requerido e há uma redução na mão-de-obra necessária 
no canteiro. No estudo de caso analisado, a residência Cajamar 
foi montada por 4 funcionários: um colaborador chefe e três 
auxiliares.

CRITÉRIO T4. Questão (34): implementa e mantém práticas de construção 
responsável ao longo das operações no canteiro? O bom planejamento 
do canteiro é essencial ao se trabalhar com o CLT, uma vez que o controle 
logístico adequado da construção afeta a exequibilidade da montagem dos 
painéis. Em visita a campo, foi observado que o canteiro pode ser organizado 
em 3 partes principais: espaço de implantação da habitação; espaço para 
armazenagem dos painéis de CLT; e espaço para instalação de pequenos 
contêineres para armazenagem dos equipamentos e/ou refeitório para os 
funcionários - estes dois últimos dependentes do tipo de dinâmica da obra.

Para a correta montagem da construção com CLT, conforme 
mencionado, é criado um Plano de Montagem dos componentes. 
Gagnon e Michaelson in Karacabeyli e Gagnon (2019) ressaltam 
que este planejamento é central para garantir que os materiais 
tenham o espaço necessário e que haja um controle logístico 
adequado durante a construção, pois há custos associados ao 
manuseio de cada peça ou remessa de CLT.  

EQUIPAMENTO FUNÇÃO

Observados 
em visita de 
campo

Parafusadeira de 
impacto Fixação dos componentes

Escoras de aço 
ajustáveis

Garantir que as paredes estejam no 
prumo

Hooks
Garantir o contato adequado entre 
dois componentes construtivos 
adjacentes

Trenas Auxiliar nos ajustes centímetros 

Levantadas 
na literatura

Beam grip
Garantir o contato adequado entre 
dois painéis que são instalados 
perpendicularmente

Beam Grip with Ratchet 
and Hooks

Unir componentes apoiados e 
justapostos

Por fim, para além dos cuidados e responsabilidades na logística 
dos processos, foram observadas as seguintes práticas no processo 
de construção, consideradas práticas de construção responsáveis:

1. O canteiro se manteve limpo e organizado;

2. Houve redução dos impactos para os trabalhadores;

3. Os acessos e caminhos estavam bem definidos, iluminados 
e seguros;

4. As instalações eram adequadas para os operadores e 
visitantes;

5. Possuía barreiras de proteção e superfícies uniformes, ou 
seja, não havia riscos de tropeçar dentro da obra e fora dos 
limites do local.

CRITÉRIO T4. Questão (35): incorpora medidas para minimizar a 
degradação do componente devido a fatores ambientais? Tendo em vista as 
características higroscópicas e combustíveis da madeira, um dos desafios 
para a construção com o CLT é a proteção do produto quando exposto às 
intempéries e aos processos do canteiro, uma vez que nesta etapa o painel 
ainda não recebe a proteção adequada projetada no edifício. Para minimizar 
estas questões, para além do bom planejamento e organização adequada do 
canteiro, após usinados, os painéis podem receber tratamento com tintas 
hidrorrepelentes e/ou anti-chamas.

Neste sentido, o componente exposto às ações de intempéries 
poderia ser considerada uma das fraquezas do uso do CLT. Porém, 
é uma questão que pode ser sanada com o devido cuidado no 
canteiro de obra.

A longa exposição às intempéries deve, ao máximo, ser evitada, 
de modo que os componentes sejam protegidos de chuva direta, 
neve e gelo. Portando, após entregues no canteiro de obras, os 
materiais de construção à base de madeira devem ser armazenados 
adequadamente, caso não sejam utilizados imediatamente na 
construção. Isto é necessário, pois, a exposição dos painéis à 
umidade pode resultar em ligeiras variações de tamanho durante 
a construção, que irão ocasionar problemas nas juntas e interfaces.

Por fim, abordando especificamente o caso da produção nacional, 
tem-se que considerar que a matéria-prima empregada, do gênero 
pinus, possui baixa dureza superficial. Desta forma, conforme 
aponta Oliveira (2018), quando sujeito aos impactos constantes, 
é comum o aparecimento de mossas e, portanto, é necessário 
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certo cuidado no manuseio dos componentes durante o processo 
de construção, evitando-se a ocorrência de danos e retrabalhos de 
acabamento após a montagem.

CRITÉRIO E4. Questão (36): minimiza os impactos ambientais do canteiro 
incorporando, ao máximo, operações de montagem e reduzindo processos de 
construção in loco? Os processos no canteiro envolvem apenas as operações 
de montagem, que podem ser realizados de quatro formas: inteiramente 
modular, parcialmente modular (híbrida), parcialmente in loco ou 
inteiramente in loco.

Conforme apresentado por Oliveira (2018), nas montagens 
inteiramente modulares a edificação (formada por um ou mais 
módulos) é executada completamente em fábrica, incluindo 
esquadrias, revestimentos e instalações. Quando os módulos são 
executados em fábrica, porém são associados a peças individuais 
de CLT, estes recebem o nome de “parcialmente modular” (ou 
híbridos). 

Por fim, os termos “parcialmente in loco” ou “inteiramente in loco”, 
ainda segundo Oliveira (2018), são utilizados para denominar a 
montagem da edificação composta por componentes construtivos 
articulados por mais de um painel de CLT. A diferença está nas 
confecções e arranjos prévios da montagem: no primeiro é 
possível citar elementos construtivos em CLT transportados com 
eletrodutos previamente instalados ou mesmo com revestimentos 
aplicados ainda na indústria; no último, esquadrias, instalações 
hidráulicas e elétricas, revestimentos e acabamentos são 
realizados in loco, após a montagem da edificação.

Desta forma, os painéis chegam ao canteiro prontos para serem 
fixados no local definitivo, tornando a construção mais rápida, 
simples e silenciosa, além de reduzir possíveis erros de montagem 
e diminuindo a produção de resíduos. 

CRITÉRIO E4. Questão (37): as atividades envolvidas na construção 
corroboram um processo de entrega e comissionamento adequadamente 
planejados, reduzindo o programa de montagem/construção? Os ganhos do 
planejamento do programa são obtidos, principalmente, devido à precisão 
da estrutura acabada, à estabilidade estrutural, ao trabalho simultâneo 
ocorrido em canteiro e à facilidade de fixação na madeira. Os fatores que 
influenciam no tempo total de montagem dos produtos construtivos em 
CLT são: a quantidade de painéis, a logística de montagem e o número de 

funcionários que executam a montagem.

Pelas observações em campo, e pelo levantamento realizado nos 
estudos de caso presentes na literatura, o tempo de montagem 
de uma edificação habitacional em CLT é dimensionado em 
dias. Assim, uma economia de programa e de custos associada 
à montagem114 pode ser alcançada utilizando o CLT. São esses 
considerados os benefícios mais significativos deste componente 
construtivo (KARACABEYLI; GAGNON, 2019). 

Waugh Thistleton Architects (2018) comentam que, tipicamente, 
a construção de uma edificação com o CLT será 20% mais rápida 
do que um edifício equivalente construído em concreto armado. 
Ainda, apresentam a lista da KLH UK, que informa as seguintes 
economias de tempo aproximadas para vários aspectos da 
construção:

1. Serviços: aproximadamente 30-50% mais rápido;

2. Revestimentos secos: aproximadamente 20-30% mais 
rápidos;

3. Instaladores de janelas e portas: aproximadamente 20-
30% mais rápido;

4. Instaladores de isolamento: aproximadamente 20-30% 
mais rápido; 

5. Instaladores de revestimento: aproximadamente 20-30% 
mais rápido.

Assim, com o programa reduzido oferecido, também é possível 
realizar projetos em tempo reduzido. Isto é crucial em situações 
nas quais são definidos períodos de financiamento e fixadas datas 
de tempo e de duração da construção (WAUGH THISTLETON 
ARCHITECTS, 2018).

CRITÉRIO S3. Questão (38): as atividades envolvidas no canteiro de obras 
demandam cognição especializada por parte do trabalhador? Tratando 
de um processo de construção utilizando um componente construtivo 
industrializado, todo o trabalho no canteiro necessita de emprego de mão-
de-obra qualificada, que compreenda as especificidades da construção em 
madeira engenheirada. No canteiro ocorre apenas a montagem das peças, 
não requerendo grandes esforços da corporalidade física do trabalhador.

Para compreender a relevância desta questão, é necessário 
tratar, brevemente, da base técnica da construção habitacional 

114É válido ressaltar que 
a redução no tempo do 
programa traz benefícios 
financeiros na redução de 
despesas gerais no local, 
no encurtando prazos 
de empréstimo, nos 
custos de colaboradores 
necessários no canteiro, 
o que permite a ocupação 
antecipada de edifício
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brasileira. A produção da habitação no Brasil, tradicionalmente, 
está baseada em uma estrutura que se organiza em torno de 
trabalhadores que realizam tarefas parciais, empregando um 
saber fracionado do processo produtivo total (FARAH, 1996 apud 
PASSARELLI, 2013)115. 

Neste sentido, Soares (2014) afirma que nas inovações técnicas 
e tecnológicas há uma (re)organização do trabalho no canteiro, 
mesclando esses novos arranjos e processos tradicionais. A 
autora identifica que tais mudanças podem ser percebidas desde 
a supressão de tarefas nos canteiros-de-obra até a introdução de 
novos materiais no âmbito do processo construtivo. 

Analisando esta questão, por um lado percebe-se que o uso do CLT 
na construção civil requer uma mão de obra capacitada em todas as 
etapas do processo produtivo. Porém, o trabalho ainda se organiza 
mediante uma nítida separação entre concepção e execução da 
obra. Por outro, identifica-se uma demanda por habilidades do 
operário para a execução de determinadas tarefas e que, em geral, 
não requer grandes esforços físicos do trabalhador. Este aspecto 
repercute, de modo significativo, na saúde e segurança deles. 

CRITÉRIO S4. Questão (39): incorpora medidas para assegurar a saúde e a 
segurança do trabalhador dentro do canteiro de obras? Há pouca informação 
encontrada na literatura sobre os cuidados e proteções necessárias no 
canteiro de obras para a construção com o CLT. Na visita de campo realizada 
foram observadas as seguintes estratégias no canteiro: fornecimento de 
instalações de local limpas, bem conservadas e de tamanho apropriado 
para uso dos trabalhadores; áreas de trabalho e instalações limpas e bem 
mantidas; e fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
limpo e apropriado para as atividades realizadas.

Conforme delineado brevemente no critério anterior, com a 
redução no material e no peso, há uma redução no trabalho 
necessário para construir uma estrutura em CLT, e as considerações 
de saúde e segurança no local podem, portanto, ser reduzidas 
proporcionalmente (WAUGH THISTLETON ARCHITECTS, 2018). 
Alguns pontos a serem considerados a partir da missão de campo:

1. Como o canteiro é mantido limpo e organizado, o risco de 
acidentes provenientes da má disposição de objetos na obra 
é mitigado;

2. Uma vez que a movimentação dos painéis é feita com 

115A pesquisa de Passarelli 
(2013) ainda cita Bruna 

(1976), afirmando que o 
emprego maciço de mão-
de-obra desqualificada e 
de baixa remuneração é 

um dos motivos da pouca 
qualidade de execução, 

baixa produtividade, 
grande desperdício de 

material e tempo de 
trabalho nos canteiros, o 

que reflete no aumento do 
custo das construções

auxílio de maquinário hidráulico, não é realizado qualquer 
exercício para transporte de peças com excesso de peso;

3. Como as lajes da habitação analisada eram feitas em CLT, 
o risco de acidentes provenientes de quedas a partir da 
irregularidade do piso é mitigado;

4. O uso de maquinário simples, como as parafusadeiras, 
mitiga possíveis acidentes causados por mau manuseio das 
ferramentas;

5. Com a diminuição de poeira, resíduos e produtos químicos, 
o risco de adquirir dermatoses, alergias e complicações 
também é mitigado;

6. Por fim, com a diminuição de ruídos no canteiro, possíveis 
complicações relativos a problemas de audição também são 
mitigados.

O propósito desse critério é trazer questões que dizem respeito 
à transformação do ambiente dos canteiros de obras, e este não 
é um tópico simples de ser analisado. Como os estudos em CLT 
ainda estão em desenvolvimento, os processos no canteiro e 
as apreciações de saúde e segurança dos funcionários ainda 
não puderam ser aprofundados. Todavia, os pontos citados já 
demonstram potencialidades favoráveis deste produto para o 
debate.

CRITÉRIO S5. Questão (40): incorpora medidas a fim de minimizar 
poluição produzida no canteiro que resulte em distúrbio para a comunidade 
local?  Dentre os principais incômodos causados por um canteiro de obras 
tradicional pode-se citar: os incômodos à vizinhança (sonoros, visuais, 
etc.), a poluição (ao solo, à água e ao ar), os impactos ao local da obra 
(ecossistemas, erosões, assoreamentos, trânsito, entre outros aspectos) e 
consumo de recursos (principalmente água e energia). Para além da baixa 
emissão de poluentes e resíduos, em comparação com um canteiro de obras 
de concreto ou aço, os níveis de incômodos, poluição e ruídos da construção 
CLT são drasticamente mais baixos.

Conforme brevemente citado, a maioria do trabalho envolvido 
no canteiro de obra é realizada com ferramentas elétricas. Isto 
proporciona um ambiente de trabalho significativamente mais 
silencioso e menos tóxico. Além disso, a própria madeira absorve 
as vibrações transmitidas pelo ar, reduzindo significativamente 
os níveis de ruído reverberante dentro e fora do local de trabalho. 
Ademais, a inclusão de paredes externas dentro da superestrutura 
em CLT significa que a maioria do espaço de trabalho é parcialmente 
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fechado, o que limita os incômodos sonoros às propriedades 
vizinhas (WAUGH THISTLETON ARCHITECTS, 2018). 

Por fim, Mallo e Espinoza (2014) mencionam que uma 
construção mais rápida significa menos perturbações para a 
comunidade ao redor. No estudo de caso analisado - residência 
Cajamar -, por exemplo, não foi necessário fechamento de ruas 
ou locação de material em terrenos adjacentes. Ainda, ruídos e 
poeiras foram considerados irrisórios, conforme as imagens em 
“APÊNDICE”pêndice III.

CRITÉRIO AM7. Questão (41): as atividades envolvidas na construção 
da habitação estão alinhadas às práticas de baixo impacto ambiental, 
reduzindo o uso de equipamentos que demandam alto consumo energético? 
No estudo de caso analisado - residência Cajamar - foram utilizadas apenas 
pequenas ferramentas elétricas na obra, cuja energia utilizada é proveniente 
de fonte elétrica abastecida pelos postes de iluminação do condomínio.

Nas referências analisadas, há muito debate em torno do baixo 
gasto energético dos produtos de madeira. Porém, no que diz 
respeito às operações realizadas em canteiro, há ainda muitas 
incertezas científicas. Devido ao alto nível de incerteza geral e 
ao fato de que não foi encontrado um banco de dados claro para 
as operações, as estimativas do gasto energético no canteiro não 
foram incluídas nesta pesquisa116.

CRITÉRIO AM8. Questão (42): as atividades envolvidas na construção 
da habitação estão alinhadas às práticas de baixo impacto ambiental, 
reduzindo o uso de equipamentos que demandam alto consumo hídrico? No 
processo de construção não há operações que necessitem de algum tipo de 
irrigação ou abastecimento hídrico.

Conforme inicialmente analisado na Seção 3, a água na indústria 
da construção, usualmente, é consumida na extração, produção e 
manufatura, bem como no processo de construção da edificação. 
No que diz respeito ao processo de construção, especificamente 
para fins comparativos, a pesquisa de Marques et al. (2017) 
apresenta os seguintes dados para canteiros de obra tradicionais, 
em concreto e alvenaria: 

Bardhan (2011) apresenta valores de consumo de 
água em canteiros de obra de 1 m3/m2 a 2 m3/m2de 
área construída, ou seja, de 5% a 10% do valor total 

116Ressalta-se aqui que, 
no planejamento para 

o levantamento de 
campo, o consumo de 

energia elétrica iria ser 
calculado fazendo-se a 

divisão da potência dos 
equipamentos utilizados 

(furadeira elétrica) pelo 
tempo de uso

de água incorporada ao processo de construção de 
uma obra, considerando o ciclo de vida das matérias-
primas e serviços inseridos. Por sua vez, Santos, Silva e 
Cerqueira (2015) encontraram um volume consumido 
de água de 0,83 m3/m2. Estes estudos revelam 
valores que variam em função das metodologias de 
levantamento utilizadas e dos contextos das obras 
(MARQUES et al., 2017, p. 82).

Assim, o recurso hídrico é um componente indispensável na 
execução de concretos e argamassas, e isto ocorre diretamente, 
com materiais e processos (como produção de concreto e supressão 
de poeira); e indiretamente, com a água incorporada em todos os 
produtos usados na construção mencionada. Desta forma, o CLT 
possui grande vantagem em comparação a estes componentes 
construtivos nesta análise de impacto.

CRITÉRIO AM9. Questão (43): existe uma política de reciclagem/reutilização 
de resíduos nas operações do canteiro? No estudo de caso analisado não 
foram encontrados resíduos provenientes das operações dentro processo de 
construção com o CLT.

Espinelli (2005) afirma que o consumo de recursos naturais 
é maior do que o necessário na construção civil, e isto ocorre 
devido ao elevado volume de perdas incorporadas às construções 
ou eliminadas enquanto resíduos. Para fins comparativos, é 
apresentada a Tabela 21.

Tabela 21. Taxas de desperdício de materiais no Brasil

Fonte: Espinelli (2005)

MATERIAL
TAXAS DE DESPERDÍCIO (%)

MÉDIA MÍNIMA MÁXIMA

Concreto usinado 9 2 23

Aço 11 4 16

Blocos e tijolos 13 3 48

Placas cerâmicas 14 2 50

Revestimento têxtil 14 14 14

Eletrodutos 15 13 18

Tubos 15 13 18

Tintas 17 8 56

Fios 27 14 35

Gesso 30 14 120
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Comentando brevemente o levantamento de campo realizado, os 
únicos rejeitos encontrados na obra (madeira e cascalhos) foram 
provenientes da concretagem da fundação. Ambos estavam 
posicionados à margem da edificação (ainda no lote do terreno), 
sem atrapalhar o fluxo do trabalho. 

No que diz respeito ao CLT, não foram encontrados resíduos 
significativos da construção, apenas algumas serragens cujo 
volume, insignificante, se misturavam com a poeira do local. 
Isto traz benefícios em termos de operações no local, pois não há 
necessidade de ocupar grandes áreas para armazenamento de 
resíduos antes do seu descarte.

CRITÉRIO AM10. Questão (44): as atividades de construção estão próximas 
ao local de fabricação, ajudando a reduzir a poluição e o congestionamento 
relacionados ao transporte? Com apenas uma empresa fabricante no país, 
todos os componentes construtivos em CLT são transportados a partir de 
Suzano (SP). No estudo de caso analisado, as peças foram deslocadas por 
126 km, movimentação realizada por meio de uma carreta simples.

Para minimizar o uso de combustíveis fósseis é interessante que o 
local de projeto esteja próximo a uma fábrica de CLT. Brevemente, 
um cálculo para quantificação das emissões pode ser feito a partir 
da lei N° 8.723, de 28 de outubro de 1993, que regulamenta as 
emissões máximas para veículos automotores produzidos ou 
comercializados no Brasil, consoante a Tabela 22.

Tabela 22. Emissões máximas para veículos automotores

Fonte: baseado em Egas (2008)

É importante frisar que a carga dos produtos transportados 
influencia diretamente nas emissões produzidas, dando certa 
vantagem para o CLT (por ser um produto mais leve), quando 
comparado a outros componentes construtivos.  Os valores aqui 

VEÍCULOS 
LEVES

VEÍCULOS PESADOS 
(CICLO DIESEL)

POLUIÇÃO GERADA 
PELO CLT

Monóxido de 
Carbono (CO) 2,0 g/Km 4,0 g/Km 504 g

Hidrocarboneto (HC) 0,3g/Km 1,1 g/Km 138,6 g

Óxidos de Nitrogênio 
(NOx) 0,6 g/Km 7,0 g/Km 882 g

Aldeídeos (CHO) 0,03 g/Km - -

Partículas 0,05 g/Km 0,15 g/Km 18,9 g

apresentados servirão apenas como indicativos aproximados da 
possível poluição gerada.

Para além das questões ambientais envolvidas neste critério, e 
todas as emissões e poluições causadas pelo uso de veículos com 
motor à combustão, é válido ressaltar que os custos de transporte 
podem representar cerca de 10% do custo total de uma estrutura 
CLT, conforme constatam Waugh Thistleton Architects (2018). 

No levantamento de residências construídas com o componente 
no país Oliveira (2018) aponta que há uma concentração de obras 
nas regiões sul e sudeste, sendo regiões próximas à fábrica. Porém, 
esta questão pode se tornar problemática, dadas as dimensões 
do território nacional. De forma geral, entende-se que é preciso 
estar atento à relação entre distância percorrida até o canteiro e a 
quantidade de material a ser transportado, para que este critério 
não se torne um ponto frágil para a construção com CLT nas 
habitações brasileiras.

CRITÉRIO AM10. Questão (45): nas atividades de construção, há instalações 
adequadas para movimentação das peças, reduzindo encargos de transporte? 
No canteiro, a única operação que demanda movimentação de peças é o 
içamento dos componentes em CLT para sua locação no terreno; e, dadas 
sua densidade e suas dimensões, isto só pode ser realizado com auxílio de 
caminhão munck, gruas ou guindastes.

Oliveira (2018) ressalta ainda que, em situações nas quais não é 
possível o acesso de equipamentos hidráulicos de grande porte, 
pode-se adotar equipamentos menores, como empilhadeiras. 
Apesar de ser um fator limitante - ao ser comparado a outros 
componentes construtivos - a economia na logística do local 
também é obtida pela capacidade de guindar painéis direta e 
rapidamente no canteiro, a partir de um veículo de entrega. 

Por fim, outro ponto a ser ressaltado é que os edifícios em CLT, 
usualmente, possuem menor peso, quando comparados a 
sistemas de construção tradicionais117. Isto viabiliza a utilização 
de menores guindastes e equipamentos durante a construção. 
Waugh Thistleton Architects (2018) comentam ainda que, 
frequentemente, a montagem da estrutura é realizada com o uso 
de uma grua móvel, eliminando a necessidade de uma grua torre, 
com as despesas e a estrutura adicional que elas requerem. 

117Em um volume 
equivalente, o CLT pesa, 
aproximadamente, 20% 
do peso do concreto 
(resistência média) 
(KARACABEYLI; 
GAGNON, 2019)
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4.2 a HabItação

O processo de uso e manutenção, também chamado de “operação” 
pelas publicações internacionais, é a fase mais longa de todo o 
ciclo de vida da habitação e está diretamente ligada à sua vida útil 
e seu desempenho. Entretanto, o “uso” será abordado conforme 
as particularidades gerais do painel de CLT, de modo que não foi 
analisado um estudo de caso específico, pois as análises trariam 
respostas singulares, a partir das soluções de projeto empregadas, 
e não questões mais abrangentes.

4.2.1 o ProCesso

Usualmente, a abordagem nessa etapa é feita por meio das 
avaliações de desempenho (estrutural, durabilidade, conforto 
ambiental) e das avaliações pós-ocupação. Nesta pesquisa, uma 
revisão da literatura foi realizada para coleta de informações dos 
critérios do MAPS. Preliminarmente, define-se que:

Uso/operação: como o objeto de estudo é a aplicação do CLT 
em uma habitação, analisa-se as condições de desempenho 
mínimas para atender às exigências dos usuários, seguindo 
as recomendações da norma nacional;

Manutenção/reparo: a qualidade das edificações não está 
restrita à qualidade dos processos de produção somente e, 
por isso, os hábitos de manutenção (pinturas, substituição 
de peças) dos usuários influenciam nas condições de 
conforto ambiental e durabilidade da habitação. Assim, 
analisa-se a manutenção para atender às exigências dos 
usuários, seguindo as recomendações do fabricante.

4.2.2 Coleta de dados do maPs

CRITÉRIO T5. Questão (46): o componente construtivo possui características 
apropriadas para lidar com os efeitos causados pelas mudanças climáticas, 
assegurando a resistência estrutural do edifício?  Os agentes deterioradores 
da madeira podem ser divididos em três categorias: físicos, químicos e 
biológicos. No que diz respeito a possíveis efeitos causados pelas mudanças 
climáticas, os agentes físicos, é preciso estar atento ao desempenho do 
material, principalmente em situações de incêndios, alagamentos e 
terremotos, sendo que os painéis em CLT fornecem altos níveis de resistência 
em toda a estrutura e um bom desempenho (de forma geral) frente ao fogo 
e abalos sísmicos, mas necessitando de cuidados de projeto adicionais ao 
tratar de mudanças sazonais e situações de alagamento. Para garantir a 
durabilidade do material em relação aos aspectos mencionados, é necessário 
estar atento ao tratamento preventivo (tratamento da madeira), ao projeto 
(por meio de detalhamentos construtivos) e à manutenção.

De modo geral, para garantir a durabilidade de uma edificação em 
madeira, é preciso estar atento a: evitar o acúmulo de umidade; 
garantir a estabilidade dimensional em uso; e incorporar medidas 
de proteção contra ataques de xilófagos. No que diz respeito a 
estes agentes, apresenta-se a Tabela 23.

Tabela 23. Estratégias de durabilidade do CLT

Fonte: autoria própria

ESTRATÉGIA EXPOSIÇÃO DESCRIÇÃO

Tratamento 
preservativo118

Fatores biológicos
(Insetos e fungos)

Uso de preservativo químico CCA (Arseniato de Cobre 
Cromatado), CCB (Cobre, Cromo e Boro) ou Cipermetrina

Fatores físicos 
(Água e fogo) Uso de tinta hidrorrepelente e anti-chamas

Soluções em projeto Fatores físicos e 
químicos

É imperativo garantir que as estruturas CLT sejam projetadas, 
construídas e mantidas, para garantir que o contato com a 
água seja minimizado e que nenhuma umidade seja retida. 
Assim, é essencial garantir que todos os elementos da 
estrutura sejam capazes de “respirar”, evitando acúmulo de 
água na superfície

Manutenção Fatores biológicos, 
físicos e químicos

A manutenção do sistema estrutural baseia-se em 
reaplicar o produto preservativo a cada cinco anos, como 
recomenda o fabricante, e assegurar que os mecanismos de 
proteção da estrutura (beirais e acabamentos) não estejam 
comprometidos 

118“Existem diversos 
processos de tratamento 
preservativo, a 
escolha do tipo de 
tratamento e produto 
a ser utilizado deve ser 
realizada levando-se em 
consideração o sistema 
de categorias de uso, 
estabelecido pela norma 
ABNT NBR 16143:2013” 
(OLIVEIRA, 2018, p. 85)
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Isto posto, no que diz respeito a tais mudanças, atenta-se para:

Fogo: como a madeira é combustível, isso leva a uma 
preocupação inevitável sobre o desempenho ao fogo de 
edifícios de madeira. Porém, uma das principais vantagens 
do CLT é sua resistência inerente ao fogo119. Na maioria dos 
casos, a carbonização da superfície da madeira, durante um 
incêndio, protege as camadas internas do painel, mantendo 
sua integridade estrutural. 

Waugh Thistleton Architects (2018) comentam que, na 
prática, uma combinação de madeira carbonizada e placas 
resistentes ao fogo é comumente usada para atingir a 
classificação de resistência ao fogo requerida nas normas 
europeias dos edifícios. Além disso, um reforço pode 
obtido por meio do encapsulamento, ou seja, pela adição de 
barreiras protetoras contra incêndio, como placas de gesso 
acartonado ou outras técnicas de proteção120. Contudo, é 
preciso estar atento aos materiais utilizados para selar as 
juntas e aberturas que fazem interface com o CLT, pois estas 
são as áreas mais frágeis que podem comprometer o sistema 
estrutural da habitação (KARACABEYLI; GAGNON, 2019). 

Abalos sísmicos: Waugh Thistleton Architects (2018) 
comentam que, devido à laminação cruzada de camadas, o 
painel em CLT apresenta uma resistência relativamente alta 
dentro e fora do plano. Os pesquisadores descrevem que, sob 
cargas excepcionais, como terremotos, o CLT e suas conexões 
flexionam e absorvem a energia das vibrações, agindo 
como amortecedores. Isso contrasta com o desempenho 
apresentado pelo concreto e pelo aço, que têm maior 
probabilidade de fraturar ou romper em tais situações121.

Mudanças sazonais: a retração e o inchaço no CLT devido 
às mudanças sazonais nas condições ambientais são fatores 
que precisam ser considerados ao projetar as conexões dos 
painéis. Isto é particularmente importante quando outros 
produtos selantes, ou membranas, são incorporados no 
projeto, pois as conexões podem comprometer a eficácia de 
tais produtos (KARACABEYLI; GAGNON, 2019).

Alagamentos/contato direto com a água: a exposição 
do CLT à água líquida pode alterar rapidamente o teor de 
umidade da madeira e, como resultado, pode-se criar lacunas 
entre suas laminações, entre os painéis e entre os painéis 
e as outras interfaces. Ainda, a absorção de água promove 
o crescimento de agentes biodeterioradores e/ou pode 
promover a corrosão das conexões metálicas aplicadas no 
edifício. Minimizar a exposição à água acumulada e manter 
o teor de umidade em equilíbrio no CLT é fundamental para 
garantir a integridade do conjunto e preservar a vida útil do 
edifício (KARACABEYLI; GAGNON, 2019).

119O processo de 
combustão da madeira 

é bastante complexo, 
conforme apresenta 

Lepage (1986). A 
combustão da madeira 

se inicia com a 
evaporação da água (~ 
100oC), passando para 
a decomposição  - por 
pirólise da madeira e 

transformando-se em 
gases (200 - 280oC). 

Ao atingir o ponto de 
ignição (232 a 260oC), 
se inicia a combustão 

da camada mais 
superficial. O pesquisador 

afirma que o avanço da 
combustão se apresenta 

inicialmente vigoroso, 
mas com a formação 

da camada isolante de 
madeira carbonizada 

(1/3 da condutibilidade 
da madeira), esta 

diminui o fluxo de calor, 
dificultando o avanço da 

combustão para as partes 
centrais da peça (LEPAGE, 

1986)
120Waugh Thistleton 

Architects (2018) 
afirmam que é possível 

sobredimensionar as 
lamelas para permitir 

uma zona sacrificial no 
painel, de modo que o 
desempenho em caso 
de incêndio possa ser 

cumprido e a estabilidade 
estrutural, mantida sem 

nenhum revestimento 
ou cobertura adicional. 

Os autores afirmam que 
esta opção é preferível, 

utilizando, então, tábuas 
mais grossas para as 

camadas mais externas do 
painel

121Os autores comentam 
que o estudo mais 

robusto, até o momento, 
para quantificar o 

comportamento sísmico 
da construção em CLT é o 

projeto SOFIE, realizado 
pelo Trees and Timber 

Institute, da Itália

CRITÉRIO T5. Questão (47): o componente construtivo pode incorporar 
medidas para facilitar futuras adaptações, permitindo substituições fáceis 
e rearranjos?  Onde ocorrer a danificação do CLT, por exemplo por incêndio 
ou penetração de água, o reparo é possível, seja pela substituição da madeira 
danificada ou pelo reforço da área afetada. Uma estrutura em CLT é tão 
versátil quanto uma solução de aço ou concreto, e em muitos casos a fixação 
no CLT é mais simples do que a fixação nestes componentes. Entretanto, 
deve-se reconhecer que as fixações tendem a ser feitas sob medida para a 
madeira e devem ser especificadas como tal.

Quanto à facilidade de substituições, os reparos em elementos 
danificados podem ser executados, geralmente, cortando a área 
afetada e inserindo um novo material substitutivo. Se o dano for 
próximo a uma junção, pode ser necessário reforçar a área com 
suportes de aço. Em casos de danos mais graves, painéis inteiros 
podem precisar de substituição; se isto ocorrer, a estrutura 
envolvente deve ser escorada, o painel cortado e um novo painel 
deve ser inserido (WAUGH THISTLETON ARCHITECTS, 2018).

Trazendo brevemente o debate levantado na questão anterior: 
no caso de um pequeno incêndio, em que ocorreu a carbonização 
em apenas uma parte superficial do painel, que a seção resistente 
às solicitações submetidas ainda esteja intacta. Por questões 
de segurança, uma avaliação é necessária para assegurar que o 
desempenho estrutural se manteve. Dependendo da avaliação, 
uma das situações descritas acima poderá ser executada.

No caso de danos devido ao acúmulo de água, Waugh Thistleton 
Architects (2018) afirmam que é essencial garantir que todas as 
áreas afetadas sejam identificadas, pois a água pode atravessar 
as estruturas do CLT e se acumular em áreas a alguma distância 
da fonte original. Após identificado o problema e as peças forem 
devidamente removidas, todas as áreas adjacentes devem estar 
secas antes da substituição de peças.

Dando sequência, quanto à adaptabilidade funcional, pelo próprio 
desempenho estrutural do CLT é possível criar arranjos internos, 
modo que o núcleo estrutural e/ou colunas perimetrais permitam 
um plano livre (GREEN, 2019). Ainda, Waugh Thistleton Architects 
(2018) comentam que: “ (...) um sistema estrutural inteiramente 
de madeira oferece oportunidade para novas formas de expressão 
arquitetônica. Isso nos fornece uma ampla variedade de edifícios 
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inovadores e distintos” (WAUGH THISTLETON ARCHITECTS, 
2018, p. 41, tradução nossa122).

CRITÉRIO E5. Questão (48): com o uso da Avaliação de Ciclo de Vida, 
a aplicação do componente construtivo promove a sustentabilidade 
econômica, por incentivar  uma melhor especificação, manutenção e operação 
ao longo da vida da edificação?  Não foi possível utilizar uma ferramenta 
robusta de análise de ciclo de vida para analisar o custo do ciclo de vida 
da habitação em CLT. É possível identificar que se trata de um componente 
construtivo que necessita de grande quantidade de investimento inicial. 
Porém, há economias do programa que podem ser alcançadas utilizando o 
CLT. Esta economia de tempo não é apenas o resultado da velocidade com 
que os elementos pré-fabricados da CLT são erguidos, mas da significativa 
economia de tempo nas etapas posteriores da construção.

A pesquisa desenvolvida pela TallWood Institute (2019) demonstra 
que os edifícios que utilizam o CLT podem ser competitivos em 
termos de custos com aço e concreto - mesmo que os custos dos 
projetos de construção variem muito com base no tipo do edifício. 
No Brasil, ainda não há publicações que analisam ou comparam 
estes dois sistemas, tendo apenas alguns dados sobre o custo por 
m2 do material.

O levantamento realizado na pesquisa de Gratone et al. (2019) 
identifica que o projeto MiniMOD, desenvolvido com módulos 
de CLT no país, teve um custo de R$ 6.000,00/m², considerando 
os modelos instalados na Fazenda Catuçaba (SP), em 2015, de, 
aproximadamente, 42m². Os pesquisadores ressaltam que o 
módulo é entregue praticamente pronto - incluindo armários, 
bancadas, lareiras, mobiliários e outros tipos de acabamento, o 
que encarece o custo da habitação. Em comparação, no estudo 
de caso da residência Cajamar, construção montada in loco, foi 
constatado que a estrutura da residência (de alto padrão, com 400 
m2) foi estimada em R$ 600.000,00; ou seja, R$ 1.500,00/m².

No que diz respeito ao reparo, seguindo as recomendações 
do fabricante, o CLT não precisa de grandes manutenções. 
Usualmente, os proprietários recebem um manual para 
preservação, que contém apenas aspectos estéticos e que deve 
ser realizado a cada 5 anos. Dentre as medidas, pode-se citar: 
reaplicação de stein, troca de peças da fachada, etc.

Desta forma, os dados obtidos foram pontuais e não contemplam 

122Do original, em inglês: 
“A structural system that 

is entirely timber offers 
opportunity for new forms 

of architectural expression. 
This provides us with 
an extensive range of 

innovative and distinctive 
buildings”

todas as etapas e seus processos, necessitando de maior 
aprofundamento para uma análise completa deste critério.

CRITÉRIO S6. Questão (49): o componente é adequado para atender aos 
objetivos do nível de ruído ambiente interno e isolamento acústico? Por 
ser um componente construtivo recente, ainda há pouca informação na 
literatura com relação ao desempenho acústico do CLT em estudos de caso 
para todas as regiões brasileiras. Desta forma, as informações coletadas se 
apresentam conflitantes.

A pesquisa de Malo e Espinoza (2016) aponta que a utilização dos 
painéis de CLT enquanto lajes trazem inconveniências técnicas, 
como seu desempenho acústico e vibratório, especialmente 
quando o projeto não considera camadas de isolamento. De acordo 
com os pesquisadores, os profissionais da construção devem 
utilizar pisos em CLT com membrana acústica em um dos lados.

Em contrapartida, Costa (2015) comenta que o uso de paredes de 
madeira maciça - que possuem uma densidade significativamente 
mais elevada do que construções de madeira comuns (500kg/m3, 
ou 50kg/m2, para um painel de parede de 100mm de espessura) - 
pode oferecer melhorias significativas no desempenho acústico. 

Desta forma, embora a densidade do CLT seja um ativo tanto 
térmica quanto estruturalmente, entende-se que a continuidade 
entre paredes e pisos em uma estrutura CLT fornece caminhos 
acústicos que podem transmitir o som por grandes distâncias em 
um edifício, se não forem isolados. Por este motivo, interrupções 
acústicas devem ser usadas para evitar a transmissão.

CRITÉRIO S6. Questão (50): o componente é adequado para atender aos 
objetivos do nível de conforto térmico do ambiente interno, levando em 
consideração as variações sazonais locais? O painel CLT, feito de cerne de 
eucalipto, permitiu bons resultados de eficiência energética em diferentes 
climas e tipos de habitação no Brasil, segundo a norma brasileira.

Em termos comparativos, a solução em madeira com painéis 
maciços apresenta um desempenho muito superior a outras 
soluções convencionais, conforme apresenta Nunes et al. (2020). 
Os pesquisadores indicam que a elevada capacidade de isolamento 
térmico da madeira, associada à sua baixa condutividade térmica, 
dão ao CLT certa vantagem, tanto para as condições de verão 
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quanto para as de inverno, considerando a regulamentação 
brasileira de eficiência energética de edifícios.

Ressalta-se que, no que diz respeito ao conforto térmico, as 
normas NBR 15575 e NBR 15220 fornecem regulamentos para o 
desempenho térmico das habitações brasileiras. Porém, há uma 
inconsistência nas suas diretrizes, conforme apontam estudos 
(NUNES et al., 2020). Em um país continental como o Brasil, 
com climas significativamente variados, reforça-se a necessidade 
de estudos que levem em consideração as várias regiões e que 
demonstrem e comprovem o potencial para o uso da madeira na 
melhora do desempenho energético das edificações.

CRITÉRIO S7. Questão (51): os acabamentos de superfície são tóxicos 
ou nocivos quanto à emissão de COV e formaldeído? Pesquisas recentes 
apresentam dados referentes a testes realizados em diferentes painéis, 
nos quais não foi constatado nenhum impacto na qualidade do ar interno 
pela emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs) provenientes do CLT. 
Ainda, no que diz respeito à qualidade interna dos ambientes e à sensação 
de bem-estar, uma revisão da literatura identificou que o uso aparente da 
madeira no interior de ambientes traz benefícios fisiológicos e psicológicos 
mensuráveis para a saúde dos ocupantes.

Suttie (2019) afirma que todos os materiais emitem compostos 
para o ar à medida que a volatilização de seus produtos químicos 
internos começa a envelhecer e degradar. Porém, uma grande 
preocupação na construção civil se concentra nos Compostos 
Orgânicos Voláteis (COVs). 

Os COVs, incluindo formaldeído, são fatores-chave relacionados 
à saúde e ao bem-estar de usuários, principalmente aqueles que 
trabalham ou vivem dentro de edifícios herméticos (O’CONNOR et 
al. in KARACABEYLI; DOULGAS, 2013). A madeira, e os produtos 
derivados da madeira, não são diferentes de outros materiais de 
construção, pois emitem tais compostos pós-fabricação. 

A emissão de COVs na madeira está relacionada aos elementos 
intrínsecos do adesivo estrutural, e aparece especialmente durante 
a cura do produto. Porém, a literatura afirma que a presença 
destes elementos no CLT não gera impacto na qualidade interna 
do ar, pois sua emissão é muito baixa (GRANN in KARACABEYLI; 
GAGNON, 2019). Não obstante, Suttie (2019) afirma que existem 

opções de cola com baixa emissão de COV, citando as que utilizam 
PUR para sua composição – adesivo, utilizado nacionalmente.

Por fim, ainda sobre a qualidade interna dos ambientes, uma 
revisão de literatura identificou que o uso crescente de madeira 
gera benefícios fisiológicos e psicológicos mensuráveis para a 
saúde humana. Ou seja, a exposição da madeira em interiores tem 
uma série de benefícios mensuráveis para a saúde dos habitantes 
- incluindo a redução da pressão arterial, da frequência cardíaca 
e dos níveis de estresse (SUTTIE, 2017). Além dos efeitos 
psicológicos e fisiológicos mencionados, o uso da madeira tem 
um efeito benéfico na qualidade do ar por conta da moderação dos 
níveis de umidade, absorvendo a umidade em condições úmidas e 
liberando umidade em condições secas (SUTTIE, 2017)123.

Compreendendo o impacto que os edifícios têm na forma como 
os usuários desempenham suas atividades124, e que todos os 
ocupantes são influenciados pela qualidade do ambiente interno, 
entende-se que o uso de materiais naturais, tal como a madeira, 
tem um papel dominante, contribuindo nesta questão. Isto 
acrescenta outras perspectivas para além da avaliação ambiental, 
economia circular e economia de projeto mencionadas.

CRITÉRIO AM1. Questão (52): todo o ciclo de vida do componente atende às 
demandas de baixo carbono (ou sequestro de carbono) e não possui emissões 
indiretas de gases de efeito estufa? Estudos internacionais no setor da 
construção civil, sob diferentes abordagens e métodos de análise, indicam 
que a madeira é um recurso que demanda menos em energia e carbono do 
que outros materiais, como o aço ou o concreto. Os produtos em madeira, 
especialmente produtos de madeira maciça, como o CLT, são considerados 
sob certas circunstâncias como neutros em carbono, devido à sua capacidade 
de sequestro e armazenamento dele, contribuindo para a redução dos gases 
de efeito estufa.

A construção, a extração de materiais, o processamento, a 
fabricação e o transporte consomem energia significativa e 
possuem grande impacto ambiental, os quais incluem as emissões 
de CO2

125. Quando comparados aos edifícios com estrutura de 
madeira, os edifícios em concreto consomem aproximadamente 
80% mais energias durante as etapas de produção do material 
e liberam cerca de 100-200% mais emissões líquidas de GEE 
(BORJESSON; GUSTAVSSON, 2000). De modo geral, Borjesson e 

124Suttie (2017) 
apresenta que a conexão 
entre madeira e saúde 
humana foi claramente 
demonstrada em 
pesquisas realizadas no 
Japão, Estados Unidos, 
Canadá e também estão 
surgindo na Europa. O 
autor exemplifica um 
estudo realizado pela 
Universidade de British 
Columbia (FELL, 2014), 
no qual descobriu-se 
que, à medida que as 
superfícies visuais de 
madeira em uma sala 
aumentavam, a ativação 
simpática do sistema 
nervoso se reduziam, o 
que é responsável pelas 
respostas fisiológicas ao 
estresse

123Vale citar, neste 
momento, a pesquisa, em 
desenvolvimento, de Erich 
K. Shigue, pesquisador 
do Grupo Habis e 
pertencente ao Projeto 
TCBC, que investiga com 
maior profundidade a 
relação entre a madeira 
e o ser humano e os 
possíveis fatores que 
fazem com que a sua 
presença traga benefícios 
à saúde física e mental do 
indivíduo - a qual trará 
mais considerações para 
esta discussão 

125O carbono incorporado 
pode ser definido de 
acordo com as etapas do 
ciclo de vida do produto/
edifício. O carbono 
incorporado inicial - ou 
initial embodied carbon 
- geralmente refere-se 
às emissões de carbono 
associadas às etapas do 
ciclo de vida A1 até A5. 
O carbono incorporado 
recorrente - ou recurring 
embodied carbon - se 
refere às etapas B1 até 
B5. Menos comumente, 
o carbono incorporado 
recorrente inclui o 
carbono operacional do 
uso de energia e água, que 
são os estágios B6 e B7. O 
carbono incorporado em 
fim de vida - ou end-of-
life embodied carbon - se 
refere aos módulos C1-C4 
do ciclo de vida (KWOK et 
al., 2019)
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Gustavsson (2000) apresentam que a madeira pode armazenar, 
aproximadamente, 1,10 toneladas de CO2 por metro cúbico. 
Porém, o conteúdo de carbono é tipicamente expresso como a 
quantidade equivalente de dióxido de carbono - o gás de efeito 
estufa que contribui para o aquecimento global126. 

Para fins ilustrativos, esta pesquisa apresenta os dados levantados 
por Kwok et al. (2019), o qual compilou os impactos do CLT a 
partir de fabricantes canadenses, cujo valor foi obtido por meio 
dos levantamentos dos respectivos EPDs:

Tabela 24. Impacto de fabricação para 1m3 de CLT

Fonte: Kwok et al. (2019)

Garcia (2014) afirma que as atividades do setor florestal podem 
influenciar diretamente os fluxos de carbono, armazenando-o nas 
florestas ou nos produtos florestais (criando um armazenamento 
adicional de carbono a longo prazo, sendo considerada uma 
“piscina de carbono”, ou carbon pool) e substituindo combustíveis 
fósseis por bioenergia. Portanto, o armazenamento total de 
carbono na floresta e a “cadeia de madeira” associada pode ser 
aumentada ao longo do tempo, dado o gerenciamento apropriado.

EPD 1 (kg CO2eq) 
2018

EPD 2 (kg CO2eq) 
2013

EPD 3 (kg CO2eq) 
2013

A1 Inclui energia para colheita (diesel, gasolina, 
etc.) e materiais auxiliares (por exemplo, 
lubrificantes, óleo de motor, graxa)

37,88 12 11,38

A2 Inclui o transporte por caminhão (consumo 
de diesel) e a distância da colheita - o local da 
fábrica determina a magnitude dos impactos. 
O transporte inclui materiais secundários, 
tais como adesivos

51,97 28,59 27,12

A3 Na fabricação do componente, 18% (EPD 2) 
a 39% (EPD 3) da energia para a fabricação 
da CLT vem de resíduos de madeira, e essas 
emissões biogênicas são excluídas

32,04 29,93 51,29

TOTAL DE EMISSÕES DE CARBONO 121,89 70,52 89,90

ESTIMATIVA DO SEQUESTRO DE CARBONO 741,36 764,56 764,56

126A quantidade exata de 
CO2 que o CLT armazena, 

variando com base nas 
espécies de madeira e na 

densidade da composição 
do painel CLT do 

fabricante específico 

4.3 a desConstrução

Finalizando a análise do ciclo de vida da habitação em Cross-
Laminated Timber, este tópico irá tratar das possibilidades e 
oportunidades para o processo de desmontagem, concluindo com 
o gerenciamento do fim de vida útil do material. 

Ressalta-se a relevância desse processo em mitigar um dos 
problemas mais significativos da construção civil: a produção 
execessiva de resíduos. Assim, quanto menor for o cuidado nesse 
processo, mais resíduos sem possibilidade de reaproveitamento 
serão criados, implicando maior consumo de recursos virgens 
para a produção de outros materiais (YUBA, 2005).

Nesta parte da pesquisa o enfoque é principalmente ambiental, 
dado que as bases de dados e os referenciais consultados tratam 
exclusivamente da realidade de países desenvolvidos. Para o Brasil, 
conforme aponta Yuba (2005), há a oportunidade de geração de 
novos negócios (como empresas de demolição e reciclagem), mas 
estes não serão incluídos na análise.

4.3.1 o ProCesso

No que diz respeito ao processo de desconstrução127 e reutilização 
de resíduos, esta pesquisa se baseará nas etapas apresentadas 
por Kwok et al. (2019), na qual observa-se as seguintes operações 
sequenciais: desmontagem (desmantelamento de conexões e do 
painel); transporte (deslocamento das peças para descarte ou 
reprocessamento); processamento de resíduos (reciclagem em 
novo produto ou reutilização dos painéis completos); descarte 
de resíduos (disposição em aterros sanitários ou incineração em 
usina de energia).

127Cabe aqui ressaltar 
a diferença de termos 
utilizados na pesquisa. 
A etapa de desconstrução 
poderá englobar tanto 
operações de demolição 
quanto de desmontagem. 
Porém, ao tratar de 
produtos da madeira 
com um processo cíclico 
bem definido, o termo 
desmontagem se tornou 
mais adequado, uma 
vez que se refere aos 
componentes que serão 
separados visando ao 
reuso, reaproveitamento 
ou reciclagem, conforme 
delineado por Cristescu et 
al. (2020) 
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Cada sistema vai necessitar de cuidados diferentes, porém a visão 
de sustentabilidade colocada anteriormente requer uma mudança 
no tradicional pensamento linear de deposição dos resíduos no 
fim da cadeia para um pensamento cíclico, de reintrodução do 
material na forma de reaproveitamento, reuso ou reciclagem, 
conforme aponta Yuba (2005). Desta forma, não serão analisadas 
as especificidades ou soluções de projeto, mas as alternativas que 
podem ser empregadas para o CLT. 

4.3.2 Coleta de dados do maPs

CRITÉRIO AM12. Questão (53): o processo incorpora medidas a fim de 
minimizar poluição produzida na desconstrução que resulte em menor 
distúrbio para a comunidade local? Por ser um componente construtivo 
recente, ainda há pouca informação na literatura analisando o processo de 
desmontagem do CLT em estudos de caso. Porém, esta pesquisa assume que, 
consoante à construção da habitação, são utilizadas apenas ferramentas 
elétricas, para desmontagem dos painéis; guindastes ou gruas, para 
movimentação das placas; e veículo motor, para deslocamento das peças 
para seu reprocessamento.

Ao contrário de muitas práticas de demolição, que reduzem 
mecanicamente o volume de um edifício para reciclagem ou 
aterro, o objetivo da desmontagem de edifícios com estrutura de 
madeira é preservar a madeira, e os produtos em madeira, em sua 
forma completa, para que possam ser utilizados novamente na 
construção. No que diz respeito à poluição, a desmontagem ajuda 
a compensar os custos de remoção de edifícios, além de reduzir o 
volume de resíduos destinados a aterros sanitários. 

Cristescu et al. (2020) comentam que uma desmontagem eficiente 
requer uma montagem eficiente e, portanto, a construção em 
madeira têm vantagens sobre outros materiais construtivos, tais 
como concreto e blocos, os quais são mais difíceis de desmontar 
devido à mistura de sistemas de construção úmidos e secos, sendo 
o processo de demolição destes últimos altamente impactantes.

CRITÉRIO AM12. Questão (54): no cenário de fim de vida, a desconstrução 
do componente construtivo possui um impacto significativo nas emissões 
de gases de efeito estufa? Os principais cenários de fim de vida do CLT 
são aterro sanitário, incineração e reciclagem. E mesmo no cenário de 
incineração, as emissões biogênicas de CO2 são tratadas de forma neutra em 
relação à mudança climática. Isto demonstra que, mesmo com a diferença 
de tratamento do CLT ao final do ciclo de vida, este possui emissões totais 
menores do que em componentes construtivos provenientes de matéria-
prima mineral.

A pesquisa de Darby et al. (2013) apresenta um estudo de caso 
demonstrando os benefícios do uso do CLT em relação às emissões 
de carbono. Um dos pontos relevantes incorporados para esta 
pesquisa está apresentado na Tabela 25.

Tabela 25. Diferentes cenários de fim de vida para o carbono incor-
porado em uma estrutura em CLT

Fonte: Darby et al. (2013)

Apesar de trazer uma análise de estudo de caso, sendo assim uma 
coletânea específica de dados de um contexto fora do Brasil, esta 
tabela foi relevante para compreender os diferentes impactos do 
fim do ciclo de vida da madeira e indica como a reutilização dos 
painéis em CLT pode melhorar o potencial de carbono incorporado 
de um edifício.

A escolha do tratamento a ser adotado no final da vida útil tem 
um efeito significativo sobre a análise de impacto da estrutura 

REUTILIZAÇÃO REENGENHARIA INCINERAÇÃO INCINERAÇÃO COM 
RECUPERAÇÃO DE ENERGIA

DESCARTE EM 
ATERRO SANITÁRIO

Ao final da 
construção -1100 -1100 -1100 -1100 -1100

Demolição 22 22 22 22 22

Transporte 12 12 12 12 12

Manufatura 10

Transporte 12

Construção 45 45

Combustão 1192 1192

Energia da 
combustão -628

Emissões 
de aterros 
sanitários 

1013

TOTAL -1021 -999 126 -502 -53
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em madeira, todavia os pesquisadores afirmam que todos os 
tratamentos resultaram em emissões totais menores para o prédio 
com estrutura em CLT do que para um prédio com estrutura 
convencional.

CRITÉRIO AM12. Questão (55): é viável uma remodelação ou reutilização dos 
resíduos resultantes do processo de desconstrução da habitação? A madeira 
apresenta uma característica natural de aptidão para a desmontagem 
e remontagem, por ter geralmente conexões pregadas, parafusadas ou 
cavilhadas. Para o CLT, existem seis diferentes cenários de fim de vida útil 
para seu componente construtivo, sendo que quatro deles apresentam a 
possibilidade de integração no ciclo do carbono. São eles: reutilização em 
sua forma existente; reengenharia dos painéis sem seções menores e sua 
reutilização; incineração sem recuperação de energia; incineração com 
recuperação de energia; descarte em aterro sanitário; descarte em aterro 
sanitário com recuperação de energia da decomposição.

A madeira é um material biologicamente produzido, e como 
parte dos ciclos naturais do material pode ser decomposta por 
uma variedade de organismos, tais como fungos e insetos128. Esta 
característica contribui para a sustentabilidade dos produtos de 
madeira, pois proporciona sua reciclagem natural. 

Segundo Green (2019), se no final do ciclo de vida de um edifício 
os componentes em madeira não forem transformados em outros 
usos, a mudança climática não será propriamente revertida. 
Assim, a transformação da madeira para outros usos no final 
da vida útil de um edifício é uma atividade fundamental, se for 
pensada uma abordagem regenerativa da sustentabilidade.

Desta forma, a desmontagem permite a possibilidade de 
reciclagem de materiais de construção recuperados em novos 
componentes ou de reprocessamento em novos materiais. Este 
processo é ambientalmente mais correto do que a demolição, 
pois preserva a energia incorporada e requer menos energia para 
a sua reprodução. Porém, duas questões relevantes ao tratar da 
reciclagem dos produtos madeireiros são a preocupação com o 
uso de conservantes químicos na madeira e a utilização de cola 
nos painéis em CLT.

Sathre e González-García (2014) afirmam que as oportunidades 
de reciclagem da madeira tratada são mais limitadas do que para a 
madeira não tratada129. Porém, existe a possibilidade de incinerar 

128A suscetibilidade da 
madeira à decomposição 

depende das propriedades 
da madeira (algumas 

espécies são naturalmente 
mais resistentes ao 

apodrecimento do que 
outras), bem como do teor 
de umidade da madeira (a 

maioria dos organismos 
xilófagos requer um 

ambiente úmido para 
viver e se multiplicar) 

(SATHRE; GONZÁLEZ-
GARCÍA, 2014)

129Sathre e González-
Garcia (2014) afirmam 

que o borato (CCB) é um 
eficaz conservante de 
madeira e que possui 

menor risco em relação 
à toxicidade. Eles 

apresentam baixo custo, 
inodoros e incolores, têm 

toxicidade muito baixa 
para os mamíferos e são 

amplamente eficazes 
contra fungos e insetos 

em decomposição. No 
entanto, os compostos 
de borato não se fixam 

na madeira e podem ser 
facilmente lixiviados 

pela água. Assim, o uso 
de madeira tratada com 

borato é tipicamente 
restrito aos membros 
estruturais internos e 
outros usos em que a 

madeira não será exposta 
à água ou ao contato com 

o solo

a madeira tradada sob condições de combustão adequadas, com 
os gases emitidos passando pelo filtro e, ainda, com cuidados 
apropriados na eliminação das cinzas130 (SATHRE; GONZÁLEZ-
GARCÍA, 2014).

No que diz respeito ao adesivo estrutural utilizado no CLT, as 
colas tipicamente selecionadas para a fabricação são de baixo 
risco, o que significa que os painéis que saem da fábrica podem 
ser reciclados ou reutilizados.

Ademais, os estudos de Haberl e Geissler (2000) apud Sathre e 
González-Garcia (2014) comentam o efeito cascading, que é o uso 
sequencial de um recurso para diferentes fins. Ou seja, o resíduo 
de um processo vira matéria-prima de outro, que, no final de sua 
vida útil, pode ser reapropriado. No caso da madeira, ela pode ser 
recuperada e reutilizada sequencialmente até ser reprocessada 
como aglomerado de partículas. 

Porém, do ponto de vista ambiental, apesar de aumentar a 
eficiência do uso de recursos, esta transformação não seria 
adequada, pois a qualidade do recurso se degrada com o tempo, à 
medida que avança nesta cascata – deixando de ser propriamente 
um material ligno-celulósico até se transformar em cola.

Finalizando a análise de critérios MAPS, como nova tecnologia, 
há poucos precedentes estabelecidos para a reciclagem ou 
reutilização em fim de vida útil do CLT. No entanto, tem-se a 
oportunidade de planejar este processo. É possível projetar com o 
objetivo de manter o CLT como um sumidouro de carbono quando 
um edifício é desativado - projetando para a reutilização, ao invés 
de transformá-lo em energia.

4.3.3 medIações

Conforme observado, a literatura acadêmica tem mostrado um 
interesse crescente na construção de edifícios de madeira, com 
alguns pesquisadores afirmando que é fundamental seu uso no 
contexto das mudanças climáticas. Porém, poucas publicações 

130A norma brasileira 
(NBR 10004:2004) 
determina o uso do CCA 
como Classe 1 (perigosos) 
no que se refere à 
lixiviação (liberação 
do elemento), mas não 
especifica a classificação 
quanto à volatilização 
(passagem do estado 
sólido ou líquido para o 
gasoso). Romagnano e 
Brazonlin (2021) afirmam 
que a madeira tratada 
com creosoto pode ser 
incinerada com segurança 
em altas temperaturas, 
em incineradores 
industriais e até ser 
utilizada na produção de 
energia. Mas ressaltam 
que nenhum tipo de 
madeira tratada deve ser 
incinerada em fogueiras 
abertas ou pequenos 
fornos.
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tentam analisar as questões inter-relacionadas das operações, 
e a sustentabilidade da construção em madeira é altamente 
dependente das condições e processos locais.

Assim, o objetivo do MAPS não foi fornecer uma base de dados 
quantitativa  a partir dos dados coletados, mas realizar  um 
mapeamento de critérios cujo objetivo é qualificar questões, 
diagnosticando a adequação da construção de madeira em um local 
específico e destacando as áreas que requerem desenvolvimento. 
Este recurso explorou a intersecção entre as habitações em CLT e 
os desafios de sustentabilidade, vistos de forma mais ampla.

Foi possível analisar - em todos os vastos critérios elencados com 
as possíveis considerações comentadas ao longo de toda cadeia 
do CLT - que há considerações que podem ser feitas para o CLT, 
demonstrando suas vantagens, desvantagens, potencialidades e 
áreas de “ameaça”. Esta classificação, conforme observado, não 
é simples e carrega algumas áreas de “conflito”, no qual o uso do 
CLT, em determinado ponto, pode parecer “vantajoso” e, mesmo 
assim ainda, pode precisar de pontuais melhoramentos.  

Desta forma, trazer uma análise global como uma resposta objetiva 
e direta para o desempenho total do CLT não se faz pertinente. 
Isto simplificaria a questão, contradizendo o que foi defendido na 
pesquisa - que todos os processos e operações possuem nuances 
específicas e necessitam de análises específicas.  

Por fim, como análise transversal, é possível inferir que há grandes 
potenciais para a utilização do Cross-Laminated Timber como 
alternativa para produção habitacional sustentável no país e, 
ainda, que este seria um dos caminhos adotados para a melhoria da 
produção habitacional na construção civil atualmente. Todavia, 
nesse jogo das contradições - cujo objetivo é sanar problemas - 
deve-se estar ciente de que a tarefa implicar a criação de novos 
problemas. Espera-se, contudo, que estes novos problemas surjam 
de uma raiz ambiental, social e econômica mais responsável, 
emancipada e menos adoecida.
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considerações Finais

Concorde apresentado na Introdução e desenvolvido no decorrer 
da pesquisa, sérios esforços e estudos a nível internacional 
demonstram como há uma contradição entre querer mudar a 
mundo e como o mundo segue se autorreproduzindo diante das 
crises enfrentadas. O debate, que floresceu do inerente colapso 
ambiental, aponta tantas outras áreas de conflito que exigem 
uma ressignificação sobre o que é, de fato, sustentado para uma 
vida profusa. 

Diante desta investigação crítica, a pesquisa procurou trazer 
novas abordagens para a discussão da construção civil, e para 
dentro da Arquitetura e da Construção, buscando propor o Cross-
Laminated Timber como material construtivo capaz de alinhar-se 
como construção sustentada.

Há evidências claras de que a madeira é considerada 
ambientalmente mais correta do que outros materiais de 
construção e que o desenvolvimento de tecnologias de construção 
em madeira poderia criar novas oportunidades nos setores da 
construção e da silvicultura. Entretanto, a sustentabilidade da 
construção em madeira é altamente dependente das condições 
e processos locais. O desafio, portanto, foi construir uma análise 
holística a partir das aparentes potencialidades econômicas e 
ambientais do CLT, compreendendo áreas de litígios e faculdades, 
assimilando sua viabilidade técnica a partir de recursos e 
considerações próprias nacionais.

O projeto aborda o conceito de sustentabilidade numa perspectiva 
holística, transversal e multidisciplinar. Porém, procurou-se 
estabelecer um equilíbrio entre a completude na cobertura e a 
simplicidade de uso para analisar a produção habitacional. Como 
considerações finais, tem-se os apontamentos a seguir.
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C.1 ContrIbuIções aCadêmICas

A sustentabilidade, conforme foi discorrido, é sempre um assunto 
discutível. Na indústria da construção, tempo, custo e qualidade 
foram definidos, há muito tempo, como os critérios básicos para 
analisar a performance de uma edificação. No entanto, ideias 
diferentes surgiram nas últimas décadas, trazendo, portanto, 
uma revisão mais abrangente dos métodos de avaliação em 
sustentabilidade.

O estudo atual procurou, primeiramente, ajudar a estabelecer 
uma referência para analisar a produção de uma edificação. Ele 
desenvolve uma base geral e abrangente para pesquisas futuras, 
especialmente na determinação de quesitos da sustentabilidade 
que abraçam fatores ambientais, sociais, econômicos e 
tecnológicos.  Conforme defendido no Projeto TCBC, procura-
se desviar de abordagens de pesquisa que tomam os sistemas 
construtivos ditos “sustentáveis” como alternativas suficientes 
em si mesmas e isoladas do processo social que as determinam.

Em seguida, este documento forneceu dados que compõem uma 
visão geral da avaliação da produção habitacional em Cross-
Laminated Timber. Desta forma, foi desenvolvida uma base de 
dados e de referência capaz de dar suporte às análises críticas 
do uso de materiais e sistemas construtivos que se pretendem 
sustentáveis e responsáveis por baixas emissões de carbono.

Ressalta-se que, como este estudo está vinculado a um projeto 
de pesquisa, os resultados estão articulados a questões maiores, 
procurando responder, dentro de um conjunto, os desafios 
científicos e tecnológicos propostos pelo Projeto TCBC.

C.2 desafIos enfrentados

Primeiramente, ao aplicar o MAPS na pesquisa, foram encontradas 
algumas dificuldades práticas para a coleta de dados, pois estas 
dependem substancialmente do diálogo entre os pesquisadores e a 
indústria. Este processo se mostrou problemático, especialmente 
em um cenário de pandemia, dificultando visitas, explorações e 
missões de campo, agravadas pela dificuldade de comunicação 
remota.

Outro ponto diz respeito ao fato de que o Brasil não possui uma 
base de dados clara e objetiva que comunica o desempenho 
ambiental dos produtos construtivos, não sendo possível realizar 
análises input-output da LCA do CLT. 

Com a crescente importância do aquecimento global nas discussões 
ambientais, os dados a partir da LCA poderiam contribuir com 
análises importantes de estudo, como os seguintes: Potencial 
de Aquecimento Global; Potencial de Acidificação; Efeitos 
Respiratórios; Potencial de Eutrofização; Potencial de Depleção de 
Ozônio; e Potencial de Smog.

Por fim, dada a abordagem do MAPS enquanto um sistema 
amplo e complexo, o tempo e os recursos disponíveis da pesquisa 
limitaram o aprofundamento de questões, gerando dificuldades 
e frustrações, uma vez o método requer grandes quantidades de 
informações a serem coletadas e analisadas. 

Entende-se que, no cenário atual, alguns dos critérios não 
puderam ser detalhados ou analisados - a partir de estudos e até 
investigações internacionais - tal qual era pretendido no projeto 
de pesquisa. Procurou-se sanar essas adversidades com uma 
intensa análise da literatura, de modo que as contribuições não 
fossem perdidas. 
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C.3 novos Panoramas

A possibilidade do uso crescente do CLT no Brasil - assim como 
de  outros produtos de madeira - floresce questões que precisam 
ser analisadas com maior profundidade. Durante a pesquisa de 
mestrado, foram identificados alguns aspectos que precisam 
estar melhor consolidados:

1. Transparência e relação entre manejo florestal e produto: 
conforme defendido, as EPDs comunicam os impactos 
ambientais de produtos como o CLT, porém, não informam 
sobre as práticas de manejo florestal. As certificações 
como FSC, por outro lado, sinalizam certas práticas de 
manejo florestal, mas não estão ligadas ao produto final. É 
interessante que haja uma forma de complementação para 
se obter as duas informações do produto;

2. Conteúdo de armazenamento de carbono: os estudos 
encontrados utilizam um fator aproximado e impreciso 
para a porcentagem de carbono do tecido da madeira. 
Tendo em vista que o conteúdo de carbono da madeira varia 
consideravelmente entre espécies - e entre os diferentes 
tecidos das árvores - seria interessante obter um banco de 
dados com referências robustas e valores de referência mais 
bem qualificados;

3. Considerações sobre biomassa e carbono biogênico: diz 
respeito a uma superestimação dos impactos biogênicos 
de carbono da queima de resíduos de madeira, mas 
uma subestimação dos benefícios do armazenamento 
biogênico de carbono ao longo da vida útil do produto. Seria 
interessante, nas análises de ACV, a relação entre o tempo de 
emissão de carbono e a duração de rotação florestal;

4. Avaliação do ciclo de carbono: as avaliações do ciclo de 
vida do CLT ainda não incluem informações sobre alguns 
impactos da mudança climática a partir de uma perspectiva 
completa do sistema. Pode-se citar, por exemplo, que não há 
estudos sobre os efeitos de mudança de uso do solo (diretos 
e indiretos). Necessitando, assim, de estudos estruturados 
neste campo;

5. Descarte de produtos em CLT: ainda não foram encontrados 
estudos sobre a decomposição do CLT em aterros sanitários. 
Isto deve estar presente nas pesquisas contínuas sobre as 
taxas de armazenamento de carbono de diferentes tipos de 
madeira, as quais devem ser integradas às ferramentas ACV 
e WBLCA;

6. Dados sobre ACV em todas as etapas do CLT: nenhuma 
referência consultada incluía, em sua totalidade, o impacto 
do WBLCA do CLT. As etapas omitidas incluem a etapa B (que 
incluiria os impactos da manutenção, reparo e restauração) 
e a etapa C (que indicaria os impactos da desconstrução e 
descarte de um material CLT). Ainda, muitas suposições 
foram realizadas no que diz respeito à etapa D;

7. Informações sobre o impacto de selantes, acabamentos 
e conexões metálicas: apesar de produtos separados, em 
uma WBLCA, as omissões dos impactos dos produtos 
indispensáveis ao sistema conformado pelo CLT podem levar 
a uma subestimação dos impactos ambientais resultantes 
dos sistemas de construção CLT;

8. Informações sobre WBLCA: no Brasil, ainda não se tem 
uma base de dados consolidada dos produtos da construção 
civil, de modo que há estimativas do impacto gerado pelos 
seus componentes construtivos a partir de produtos - ou base 
de dados - estrangeiras. Isto gera uma grande imprecisão da 
avaliação da WBLCA.

No que diz respeito ao MAPS, após a finalização desta pesquisa 
e sua revisão crítica, sabendo que é possível acrescentar novas 
áreas de análise ao seu sistema, foram identificados possíveis 
novos critérios. Um deles, por exemplo, diz respeito à avaliação 
de equidade ambiental (conforme defende Acselrad et al., 2009), 
aproximando os processos biofísicos aos diferentes grupos sociais 
que compartilham o território. Esta avaliação pode fornecer um 
paralelo entre condições ambientais versus condições sociais; 
desigualdade social versus desigualdade residencial. Isto 
aproximaria duas questões importantíssimas quando se trata da 
questão da sustentabilidade na produção habitacional.

Finaliza-se este processo com mais perguntas, e até novas 
perguntas, entendendo que ainda há muito a ser estudado. 
Finalmente, entende-se que esta dissertação é um processo. E 
espera-se que seja o começo, certamente não um fim, em uma 
trajetória de pesquisas que visam à compreensão da realidade 
com o intuito de transformá-la. 
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O MATERIAL

Esta etapa será dividida nos processos: produção florestal/matéria-prima (A1); transporte (A2); 
beneficiamento da madeira e fabricação do CLT (A3). 

TECNOLOGIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para reduzir o impacto de fabricação do componente da construção. 
As questões desta seção enfatizam a aquisição de materiais de forma responsável e que possuem um baixo impacto ambiental 
durante sua extração, seu processamento, sua fabricação e sua reciclagem.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

T1: relativo aos 
materiais.

Analisar as 
atividades 
envolvidas e a 
forma de extração 
e processamento 
da matéria-prima 
principal.

1. As atividades envolvidas na 
obtenção do componente da 
construção estão alinhadas 
às práticas de baixo impacto 
ambiental, incentivando a 
utilização de biomateriais?

Análise in loco:
(a) tipo de matéria-prima;
(b) processos envolvidos na extração 
de matéria-prima;
(c) processos envolvidos na 
transformação da matéria-prima;

Yang et al. (2013)

A madeira (matéria-prima do CLT) é formada por meio de processos naturais nos 
ecossistemas florestais. Não há transformações na sua composição original, apenas 
havendo tratamento da mesma.

(a) madeira (Pinus taeda e Eucalyptus grandis).
[levantamento in loco]

(b) processo de produção florestal: plantio de mudas; desrama; desbaste; corte raso; 
traçamento; transporte. 
[levantamento bibliográfico]

(c) Processos de beneficiamento: desdobro; refilo das peças; secagem; transporte. 
[levantamento in loco]

Analisar os insumos 
necessários e 
se provêm de 
fornecedores 
certificados.

2. Toda madeira, e produtos 
derivados da madeira, 
utilizadas durante o processo 
de fabricação, são colhidas e 
comercializadas legalmente?

Análise in loco:
(d) o fornecedor da madeira utilizada 
na fabricação;
(e) se é certificado, e por qual selo;

BREEAM (2016); 
Crawford (2017)

(d e e) Toda madeira utilizada na fabricação do CLT procede de fornecedores certificados 
pela FSC. 
[levantamento in loco]

3. A aquisição de insumos 
está alinhada às práticas de 
baixo impacto ambiental, 
incentivando a utilização 
de produtos fabricados 
localmente?

Análise in loco: 
(f) tipos de insumos;

Entrevista:
(g) se há uma política para seleção de 
insumos;
(h) se são certificados.

BREEAM (2016)

(g) Os insumos são adquiridos conforme as especificações técnicas exigidas para cumprir o 
desempenho necessário à aplicação estrutural,são eles: 
(f) adesivo estrutural à base de poliuretano (isento de solventes ou formaldeídos) e à prova 
d’água: no caso, Purbond Henkel, proveniente da Suíça e o Jowat, proveniente da Alemanha 
- (h) ambos possuem certificação EPD. 
[levantamento in loco]

T2: relativo 
ao uso de 
material 
reciclável.

Analisar a 
viabilidade e 
a utilização de 
matéria-prima 
reciclada.

4. Reconhece e adota o uso de 
reciclados, reduzindo, assim, a 
demanda por material virgem?

Análise in loco: 
Indicar a procedência do material 
reciclado e % utilizada no 
componente da construção.

BREEAM (2016); 
O CLT pode ajudar a fornecer um produto de maior valor agregado para fontes alternativas 
de madeira que, normalmente, são descartadas. No Brasil, especificamente, ainda não são 
utilizados produtos reciclados no processo de fabricação do CLT. 
[levantamento in loco]

T3: relativo ao 
controle de 
qualidade.

Analisar o processo e 
o controle das etapas 
de transformação.

5. Reconhece e adota um 
controle de qualidade nas 
operações, garantindo 
eficiência nos processos e 
corroborando o baixo impacto 
ambiental?

Análise in loco:
(a) quais processos possuem o 
controle e qualidade;
(b) como é realizado o controle;

Autoria própria

(a) apenas a secagem possui um controle rigoroso em seu processo.
(b) realização em estufa, controlando-se a temperatura do ambiente, o tempo de 
processamento e a umidade do ar - tudo isso de acordo com a especificidade da espécie de 
madeira.
[entrevista]

Analisar o processo e 
o controle das etapas 
de fabricação.

6. Possui um controle da 
aquisição de toda a madeira, 
e produtos derivados da 
madeira, evitando desperdícios 
nas etapas de fabricação?

Análise in loco:
(c) qual o tipo de avaliação;
(d) as possíveis consequências e 
impactos no componente construtivo 
da não seleção das peças;

(c) são realizadas duas avaliações: umidade e seleção visual.
[entrevista]

(d) a umidade afeta diretamente na retratilidade, nas tensões internas das peças e 
na colagem com PUR; já a seleção visual garante a remoção de esmoado, torções e 
empenamentos, que interferem tanto nas propriedades estruturais das peças quanto na 
área de contato entre as peças, influenciando na qualidade da colagem do painel de CLT.
[levantamento bibliográfico]
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TECNOLOGIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para reduzir o impacto de fabricação do componente da construção. 
As questões desta seção enfatizam a aquisição de materiais de forma responsável e que possuem um baixo impacto ambiental 
durante sua extração, seu processamento, sua fabricação e sua reciclagem.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

T3: relativo ao 
controle de 
qualidade.

Analisar o processo e 
o controle das etapas 
de fabricação.

7. Reconhece e adota um 
controle de qualidade 
nas operações de fábrica, 
garantindo eficiência nos 
processos e corroborando o 
baixo impacto ambiental?

Análise in loco:
(e) quais processos possuem o 
controle de qualidade;
(f) como é realizado o processo.

Autoria própria

(e e f) processos de categorização das lamelas (utiliza-se um aparelho de medição de 
rigidez); aplainamento das lamelas (realizado na S4S), a colagem e prensagem do painel 
(realizado na prensa a vácuo); e corte dos painéis (realizado com auxílio de uma CNC, 
conferindo precisão milimétrica ao componente construtivo).
[levantamento in loco]

ECONOMIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para reduzir o impacto de fabricação da tecnologia, sem comprometer sua 
viabilidade econômica. As questões desta seção analisam o desempenho fabril, o custo dos componentes e do processamento 
do material.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

E1: relativo aos 
processos.

Analisar a 
transformação local, 
racional e eficiente 
dos componentes da 
construção.

8. Toda matéria-prima é 
extraída e produzida no país? 
Há potencial de atividade e 
crescimento sustentado para a 
matéria-prima?

Entrevista:
(a) local de extração, especificação da 
matéria-prima e tamanho da floresta, 
e incremento médio anual;

Autoria própria

(a)  região sul do país, Santa Cecília (SC), em uma floresta de 130ha de árvores de várias 
idades, atuando, predominantemente, na plantação das espécies de Pinus elliottii e taeda. 
[entrevista]

403 mst/ha de Pinus spp. 
[levantamento bibliográfico]

9. Toda matéria-prima é 
transformada no país? Há 
produção local, incentivando a 
indústria de beneficiamento e 
transformação?

Entrevista:
(b) local de beneficiamento e 
transformação;
(c) produção mensal da serraria e da 
fábrica;

(b) beneficiada ainda na região sul do país, também em Santa Cecília (SC); transformada na 
região sudeste, na cidade de Suzano (SP).
(c) empresa de porte pequeno, que produz 800m3/mês de madeira serrada seca; a fábrica 
tem capacidade para produção de 6.000m3/ano de CLT e MLC tem produzido, em 2019, 
5.000m3 dos produtos.
[entrevista]

10. O componente da 
construção utiliza a pré-
fabricação para uso eficiente 
de recursos e diminuição da 
geração de resíduos?

Análise in loco:
(d) especificação do tipo e do nível de 
pré-fabricação.

BREEAM (2016); 
Crawford (2017)

(d) os painéis em Cross-Laminated Timber são concebidos por meio do processo de pré-
fabricação. Porém, há diferentes graus de automação do processo, dependendo do tipo de 
fabricante.
[levantamento bibliográfico]

E2: relativo 
aos incentivos 
fiscais.

Analisar os 
incentivos fabris.

11. Há incentivos 
governamentais para a 
produção de matéria-prima?

Entrevista: 
(a) qual tipo de incentivo é oferecido;

Autoria própria

Não há, atualmente no país, incentivos para plantação de Pinus para produção de madeira 
serrada. 
[levantamento bibliográfico]

12. Há incentivos 
governamentais para a 
fabricação?

Entrevista: 
(b) análise dos impostos taxados 
durante o processo de fabricação do 
material.

Ainda não há, atualmente no país, incentivos na produção de painéis de CLT. 
[entrevista]

E3: relativo ao 
componente 
construtivo.

Analisar o custo e 
as especificidades 
incorporados 
por meio do uso 
de ferramentas 
apropriadas de ACV.

13. Na descrição do custo do 
processamento da matéria-
prima, há a necessidade de 
equipamentos e operações que 
demandam infraestrutura 
robusta?

Entrevista:
(a) R$ do custo da tora para produção 
de 1m3 de madeira serrada;
(b) equipamentos necessários;

Autoria própria

(a) não foi possível utilizar uma ferramenta robusta de análise de ciclo de vida para 
analisar o custo do ciclo de vida. Os dados obtidos foram pontuais e não contemplam todos 
as etapas e processos: de modo geral, são necessárias, aproximadamente, R$ 400,00 de 
custo de tora para produzir 1m3 de madeira serrada verde. 
(b) serra de fita, serra múltipla, refiladora, correias, estufa. 
[entrevista]
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SOCIEDADE: esta categoria analisa a segurança dos trabalhadores na fábrica e a capacidade de engajamento da empresa com a 
comunidade. As questões desta seção enfatizam a qualidade do ambiente de trabalho, reconhecendo aqueles que promovem 
um ambiente seguro.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS REFERÊNCIAS COLETA DE DADOS

S1: relativo às 
condições de 
trabalho.

Analisar a 
conformidade com a 
regulamentação de 
melhores práticas de 
saúde e segurança no 
trabalho.

15. Todas as leis e 
regulamentos nacionais de 
saúde e segurança para a 
extração e o processamento 
da matéria-prima são 
implementados?

Entrevista:
(a) se possui certificação baseada na 
ABNT NBR ISO 18801:2010 e/ou na 
OHSAS 18001:2007.

BREEAM (2016)

O produto é certificado pelo selo FSC, garantindo que as leis trabalhistas foram respeitadas 
na cadeia da madeira serrada. 
[levantamento in loco]

16. Todas as leis e 
regulamentos nacionais de 
saúde e segurança para a 
fábrica são implementados?

Entrevista:
(b) se possui certificação baseada na 
ABNT NBR ISO 18801:2010 e/ou na 
OHSAS 18001:2007.

A fábrica possui certificação ISO 45001.
[entrevista]

S2: relativo 
à difusão de 
conhecimen-
to.

Analisar o 
engajamento entre 
empresa e academia.

17. A fábrica está engajada 
na formação de técnicos, 
arquitetos, engenheiros e 
construtores, auxiliando 
na melhor difusão de 
conhecimento do componente 
construtivo?

Entrevista:
Lista de parceiros, equipes e/
ou projetos parceiros com as 
universidades.

Muszynski et al. 
(2017); BREEAM 
(2016)

Para ensaios e testes laboratoriais de verificação das peças: Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Participação em cursos de difusão de 
tecnologias construtivas: Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (IAU-USP).
[entrevista]

AMBIENTE: esta categoria analisa o impacto ambiental, o uso sustentável do solo e a proteção do habitat para o local de fabricação 
e terrenos adjacentes. As questões nesta seção estão relacionadas ao resguardo das áreas ambientais e da comunidade local 
pelas atividades da indústria.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS REFERÊNCIAS COLETA DE DADOS

Am1: relativo 
ao impacto 
e aos riscos 
ambientais 
gerados pela 
empresa.

Analisar o impacto 
ambiental da fábrica.

18. Todos os recursos 
existentes de valor ecológico 
na área da fábrica estão 
adequadamente protegidos 
contra danos durante as 
atividades de fabricação?

Análise in loco de: 
(a) outputs gerados;
(b) descarte de resíduos;
(c) forma de proteção do habitat;

BREEAM (2016); 
Yang et al. (2013)

Todos os recursos ecológicos na área da fábrica estão protegidos contra os danos das 
atividades de fabricação, uma vez que os únicos subprodutos diretos do processo são as 
serragens e as aparas. Estes são vendidos para outras indústrias, não havendo descarte 
para aterros. Contudo, é válido ressaltar que, para movimentação das peças, são utilizadas 
empilhadeiras, as quais emitem CO2 para a atmosfera.
[levantamento in loco]

19. Há poluição produzida 
na fabricação que resulte em 
distúrbio para a comunidade 
local?

Análise in loco de: 
(d) levantamento do ruído gerado;
(e) levantamento de poluição visual 
gerada.

BREEAM (2016)

Não foi encontrada nenhuma fonte de poluição gerada pela fábrica que causasse distúrbio 
à comunidade local. No que diz respeito à poluição sonora, não foi possível fazer análise 
com medição in loco. No que diz respeito à poluição visual, não foi observada nenhuma 
característica que influenciasse neste aspecto, seja por ofuscamento ou por obstrução da 
fábrica da paisagem
[levantamento in loco]

ECONOMIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para reduzir o impacto de fabricação da tecnologia, sem comprometer sua 
viabilidade econômica. As questões desta seção analisam o desempenho fabril, o custo dos componentes e do processamento 
do material.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

E3: relativo ao 
componente 
construtivo.

Analisar o custo e 
as especificidades 
incorporados 
por meio do uso 
de ferramentas 
apropriadas de ACV.

14. Na descrição do custo da 
fabricação do componente, 
há a necessidade de 
equipamentos e operações que 
demandam infraestrutura 
robusta?

Entrevista, % de custo em relação a:
(c) R$ para produção de 1m3 de painel 
em CLT;
(d) equipamentos necessários.

BREEAM (2016); 
Yang et al. (2013)

Não foi possível utilizar uma ferramenta robusta de análise de ciclo de vida para analisar 
o custo do ciclo de vida. No entanto, é possível identificar que se trata de um sistema 
produtivo com demanda intensiva por capital imobilizado, ou seja, necessita de grande 
quantidade de investimento em infraestrutura e maquinaria de produção.
[levantamento bibliográfico]
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AMBIENTE: esta categoria analisa o impacto ambiental, o uso sustentável do solo e a proteção do habitat para o local de fabricação 
e terrenos adjacentes. As questões nesta seção estão relacionadas ao resguardo das áreas ambientais e da comunidade local 
pelas atividades da indústria.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS REFERÊNCIAS COLETA DE DADOS

Am2: relativo 
ao impacto 
ambiental 
gerado pelo 
componente.

Analisar o impacto 
ambiental do 
processo de  
fabricação.

20. Possui Declaração 
Ambiental do produto (EPD), 
certificação que comunica 
o impacto ambiental do 
componente?

Entrevista:
Certificado EPD baseado na ISO 
14045 e ISO 21930.

BREEAM (2016); 
Crawford (2017); 
Dodgson et al. 
(2017)

O CLT fabricado pela CROSSLAM, atualmente, não possui certificação EPD ou de outro selo 
demonstrando o impacto ambiental do produto.
[entrevista]

Am3: relativo 
à demanda 
energética.

Analisar a demanda 
energética 
necessária e se 
há equipamentos 
eficientes.

21. Nas operações envolvidas 
na extração da matéria-prima, 
há uso de equipamentos 
energeticamente eficientes, 
reduzindo as emissões 
operacionais de gases de efeito 
estufa resultantes do uso de 
energia do sistema?

Análise in loco:
(a) consumo de energia total (kW/h);
(b) consumo de energia por 
maquinário;
(c) procedência da fonte de energia;
(d) se há um sistema de ciclo fechado; 
se sim, qual energia renovável é 
utilizada;

BREEAM (2016); 
Crawford (2017)

Não foi possível coletar, em campo, as informações energéticas distintas nos diferentes 
processos envolvidos na operação de produção florestal. Os valores apresentados foram 
retirados da pesquisa de Barbosa (2003).

(a) 40,78 (kWh/m3) para o plantio de Eucalipto e 15,98 (kWh/m3) para o Pinus.
(b) Maior consumidor de energia é: “Combustível”, no item “Tratores” sendo este 
correspondente a 42% do total, para o plantio de Eucalipto; e 43% do total, para o plantio 
de Pinus.
(c) Energia térmica proveniente da combustão de óleo diesel e/ou gasolina.
(d) Não há um ciclo fechado nesse sistema.
[levantamento bibliográfico]

22.  Nas operações 
envolvidas na transformação 
da matéria-prima, há 
uso de equipamentos 
energeticamente eficientes, 
reduzindo as emissões 
operacionais de gases de efeito 
estufa resultantes do uso de 
energia do sistema?

Análise in loco:
(e) consumo de energia total (kW/h);
(f) consumo de energia por 
maquinário;
(g) procedência da fonte de energia;
(h) se há um sistema de ciclo fechado; 
se sim, qual energia renovável é 
utilizada;

Não foi possível coletar, em campo, as informações energéticas distintas nos diferentes 
processos envolvidos na operação de beneficiamento. Os valores apresentados foram 
retirados da pesquisa de Barbosa (2003).

(e) 81,56 (kWh/m3), para o plantio de Eucalipto; e 31,96 (kWh/m3), para o Pinus.
(f) Maior consumidor de energia é a serra circular quádrupla, sendo esta correspondente a 
46% do consumo total dos processos de desdobro.
(g) A fonte de energia elétrica é proveniente da Celesc, enquanto a fonte térmica provém da 
caldeira, alimentada pelos subprodutos das operações de desdobro da madeira.
(h) Há possibilidade de ciclo fechado, mas não é 100% explorado.
[levantamento bibliográfico]

23. Nas operações envolvidas 
no processamento da 
matéria-prima em 
componente da construção, 
há uso de equipamentos 
energeticamente eficientes, 
reduzindo as emissões 
operacionais de gases de efeito 
estufa resultantes do uso de 
energia do sistema?

Análise in loco:
(i) consumo de energia total (kW/h);
(j) consumo de energia por 
maquinário;
(k) procedência da fonte de energia;
(l) se há um sistema de ciclo fechado; 
se sim, qual energia renovável é 
utilizada.

Não foi possível coletar, em campo, as informações energéticas distintas nos diferentes 
processos envolvidos na operação de pré-fabricação. Os valores apresentados foram 
retirados da pesquisa de Barbosa (2003).

(i) 128,75 kWh/m3.
(j) maior consumo de energia provém da preparação da madeira, correspondente a 34% do 
consumo total de energia.
[levantamento bibliográfico]

(k) CPFL.
(l) Não há um ciclo fechado nesse sistema.
[levantamento in loco]

Am4: relativo 
à demanda 
hídrica.

Analisar a demanda 
de água nas 
operações a partir 
de outros usos que 
não o consumo 
doméstico.

24. Nas operações envolvidas 
na extração da matéria-prima, 
há uso de equipamentos 
eficientes, reduzindo a 
demanda hídrica?

Análise in loco:
(a) consumo (m3);
(b) procedência;
(c) se é (ou precisa ser) potável;
(d) destino final;

BREEAM (2016); 
Crawford (2017)

Não foi possível coletar, em campo, as informações hídricas dos processos envolvidos na 
operação de produção florestal. Esta pesquisa assume, conforme apresentado por Egas 
(2008), que no processo de produção florestal não é utilizada a irrigação. Portanto, o 
consumo hídrico, neste processo, para o crescimento das árvores, é de fonte pluvial e sem 
intervenções humanas.
[levantamento bibliográfico]

25. Nas operações envolvidas 
na transformação da 
matéria-prima, há uso de 
equipamentos eficientes, 
reduzindo a demanda hídrica?

Análise in loco:
(e) consumo (m3);
(f) procedência;
(g) se é (ou precisa ser) potável;
(h) destino final;

Não foi possível coletar, em campo, as informações hídricas dos processos envolvidos na 
operação de beneficiamento. Esta pesquisa assume que há consumo hídrico apenas no 
equipamento utilizado para a  operação de secagem, todavia o valor não pôde ser coletado.
[levantamento bibliográfico]
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AMBIENTE: esta categoria analisa o impacto ambiental, o uso sustentável do solo e a proteção do habitat para o local de fabricação 
e terrenos adjacentes. As questões nesta seção estão relacionadas ao resguardo das áreas ambientais e da comunidade local 
pelas atividades da indústria.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS REFERÊNCIAS COLETA DE DADOS

Am4: relativo 
à demanda 
hídrica.

Analisar a demanda 
de água nas 
operações a partir 
de outros usos que 
não o consumo 
doméstico.

26. Nas operações envolvidas 
no processamento da matéria-
prima, em componente 
da construção há uso de 
equipamentos eficientes, 
reduzindo a demanda hídrica?

Análise in loco:
(i) consumo (m3);
(j) procedência;
(k) se é (ou precisa ser) potável;
(l) destino final.

BREEAM (2016); 
Crawford (2017)

No processo de pré-fabricação não há operações que necessitam de algum tipo de irrigação 
ou abastecimento hídrico.
[levantamento in loco]

Am5: relativo 
à geração de 
resíduos.

Analisar a gestão e a 
reutilização, quando 
viável, dos resíduos 
operacionais.

27. Existe uma política de 
reciclagem/reutilização de 
resíduos nas operações de 
extração e transformação da 
matéria-prima?

Análise in loco:
(a) qual o material gerado;
(b) quantidade de material gerado;
(c) onde/como ocorre o 
armazenamento;
(d) como ocorre o descarte;
(e) se pode ser reutilizado;

BREEAM (2016)

(a) cascas, provenientes dos troncos das árvores; cavacos, provenientes do destopo da 
madeira em serra de fita, serra múltipla e serra destopadeira; e pó-de-serra, proveniente de 
todas as etapas do processo.
(b) 70m3 de madeira serrada geram, aproximadamente, 10 toneladas de resíduos.
(c) não há captura do pó-de-serra por meio de exaustores - todo o sistema de coleta é 
realizado por correias.
(d) os subprodutos não são descartados.
(e) os subprodutos são vendidos para a comunidade local ou reutilizados nas caldeiras da 
estufa de secagem.
[entrevista]

28. Existe uma política de 
reciclagem/reutilização de 
resíduos na operação de 
fabricação?

Análise in loco:
(f) qual o material gerado;
(g) quantidade de material gerado;
(h) apresenta toxicidade;
(i) se pode ser reutilizado;
(j) como ocorre o descarte.

(f) serragem e aparas.
(g) não foi possível coletar, em campo, esta informação.
(h) não apresenta toxicidade.
(i) pode ser reutilizado em outras indústrias (galinheiros e estábulos, ou para confecção de 
compensados de madeira) ou transformado em biocombustível.
(j) não é descartado para aterros, sendo vendido para as indústrias citadas acima. 
[entrevista]

Am6: relativo 
ao modo 
e tipo de 
deslocamento 
de produtos. 

Analisar o modelo e 
o tipo de transporte 
utilizado para 
deslocamento dos 
materiais.

29. As atividades de 
transformação da matéria-
prima estão próximas ao 
local de extração, ajudando 
a reduzir a poluição e 
o congestionamento 
relacionados ao transporte?

Análise in loco:
(a) o meio de transporte utilizado 
para deslocar as toras;
(b) qual a distância até a serraria;
(c) se é um transporte de baixo 
carbono;

BREEAM (2016); 
Chan; Chan 
(2004)

As florestas estão localizadas em um raio de 60km de distância da serraria – uma, a 8km; 
e outra, a 60km –, cujo transporte de peças é realizado por meio de caminhão truck com 
julieta. 
[entrevista]

30. As atividades de 
produção de componentes da 
construção estão próximas 
ao local de transformação, 
ajudando a reduzir a poluição 
e o congestionamento 
relacionados ao transporte?

Análise in loco:
(d) o meio de transporte utilizado 
para deslocar a madeira serrada;
(e) qual a distância até a fábrica;
(f) se é um transporte de baixo 
carbono;

Foi identificado que a serraria está localizada a 713km da fábrica de CLT, cujo transporte de 
peças é realizado por meio de caminhão truck. 
[entrevista]

Analisar possíveis 
reduções nos 
encargos de 
transporte, com 
base nos locais 
de aquisição de 
insumos

31. As atividades de produção 
de componentes da construção 
estão próximas ao local 
de fabricação de insumos, 
ajudando a reduzir a poluição 
e o congestionamento 
relacionados ao transporte?

Análise in loco:
(g) a distância até o fornecedor para 
aquisição de: adesivo estrutural, 
conectores metálicos, protetores de 
superfície, maquinários;

A serraria, apesar de localizada a 713km da fábrica de CLT, ainda se encontra em território 
nacional. Em contrapartida, os adesivos e parte dos conectores metálicos são importados, 
estando localizados a, aproximadamente, 10.000km de distância.
[levantamento bibliográfico]

32. Nas atividades de 
produção dos componentes, 
há instalações adequadas 
para movimentação das 
peças, reduzindo encargos de 
transporte?

Análise in loco:
(h) quais os sistemas que necessitam 
de movimentação;
(i) tipo de transporte/mecanismo de 
deslocamento das peças.

Foram identificadas duas operações que necessitam de movimentam mecânica das 
peças: a primeira, movimentando o CLT da prensa a vácuo para a CNC (realizada por 
meio de correias); e a segunda, da CNC para o galpão de estocagem (realizada por meio de 
empilhadeiras).
[levantamento in loco]
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O PRODUTO

Esta etapa diz respeito ao processo de construção e será dividia nas operações: transporte (A4), 
montagem e tratamento (A5). 

ECONOMIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para garantir a eficiência no processo de montagem da edificação. As 
questões desta seção enfatizam o desempenho e os trabalhos envolvidos.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

E4: relativo a 
operações no 
canteiro.

Analisar a 
construção no 
canteiro - racional 
e eficiente - dos 
componentes 
construtivos.

36. Minimiza os impactos 
ambientais do canteiro 
incorporando, ao máximo, 
operações de montagem 
e reduzindo processos de 
construção in loco? 

Levantamento bibliográfico:
(a) formas de construção da 
edificação a partir dos componentes 
construtivos;

BREEAM (2016)

(a) os processos no canteiro envolvem apenas os processos de montagem, que podem ser 
realizados de quatro formas: inteiramente modular, parcialmente modular (híbrida), 
parcialmente in loco ou inteiramente in loco.
[levantamento bibliográfico]

37. As atividades envolvidas 
na construção corroboram 
um processo de entrega 
e comissionamento 
adequadamente planejados, 
reduzindo o programa de 
montagem/construção? 

Análise in loco:
(b) fatores inerentes ao componente 
construtivo que influenciam na 
rapidez e no correto planejamento do 
programa;
(c) fatores que alteram/contribuem 
com o planejamento da entrega.

(b) os ganhos do planejamento do programa são obtidos, principalmente, devido à precisão 
da estrutura acabada, à estabilidade estrutural, ao trabalho simultâneo ocorrido em 
canteiro e à facilidade de fixação na madeira. 
(c) quantidade de painéis,  logística de montagem e número de funcionários que executam 
a montagem.
[levantamento bibliográfico]

TECNOLOGIA: esta categoria analisa as medidas tomadas para garantir os cuidados necessários no processo de construção/
montagem da edificação.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

T4: relativo à 
construção da 
edificação.

Analisar se o 
componente 
construtivo permite 
a incorporação de 
medidas apropriadas 
de projeto para 
limitar o impacto 
ambiental do 
produto no canteiro 
de obras.

33. Há necessidade de 
equipamentos e operações que 
demandam infraestrutura 
robusta?

Análise in loco:
(a) quantidade de funcionários em 
quais setores de trabalho; 
(b) quais os tipo de equipamentos e 
maquinários necessários;

BREEAM (2016)

Não são utilizados equipamentos brutos de adição ou subtração do CLT. No canteiro, ocorre 
apenas a montagem das peças, que pode ser realizada por uma equipe reduzida, contando 
com maquinários para movimentação dos componentes e ferramentas simples para 
fixação dos painéis.

(d) no estudo de caso analisado, a residência Cajamar foi montada por 4 funcionários: 
um colaborador movimentando as peças com o guindaste e outros 3, que realizaram o 
posicionamento e fixação do CLT.
[levantamento in loco]

(e) transporte: strada, HR, iveco, caminhão 3/4, toco, truck, ou carreta simples;
Movimentação:  guindaste, grua, ou caminhão munck;
Fixação: parafusadeiras, hoock, escoras de aço ajustáveis.
[Referências bibliográficas][levantamento bibliográfico]

34. Implementa e mantém 
práticas de construção 
responsável ao longo das 
operações no canteiro?

Análise in loco: 
(c) forma de organização e estrutura 
do canteiro;
(d) se necessita de instalações 
robustas para operadores;

Autoria própria

O bom planejamento do canteiro é essencial ao se trabalhar com o CLT, uma vez que 
o controle logístico adequado da construção afeta a exequibilidade da montagem dos 
painéis.  (c)  Foi observado que o canteiro pode ser organizado em 3 partes principais: 
espaço de implantação da habitação; espaço para armazenagem dos painéis de CLT; e 
espaço para instalação de pequenos contêineres para armazenagem dos equipamentos 
e/ou refeitório para os funcionários. Sendo estes dois últimos dependentes do tipo de 
dinâmica da obra. (d) Para componentes construtivos em CLT não é necessária nenhuma 
estrutura prévia robusta no canteiro de obras. 
[levantamento in loco]

35. Incorpora medidas para 
minimizar a degradação do 
componente devido a fatores 
ambientais?

Análise in loco:
(d) cuidados requeridos em canteiro;
(e) mecanismo de proteção necessário 
no canteiro.

Muszynski et al. 
(2017)

(a e b) proteção contra umidade: para além do tratamento com tintas hidrorrepelentes, 
atenta-se para não deixar o produto em contato direto com o solo (armazenando-o em 
plataformas elevadas) ou exposto às intempéries (cobrindo-o com lonas apropriadas); 
proteção contra incêndio: tratamento do painel com uso de tinta anti-chamas, evitando 
possíveis acidentes advindos de faíscas. 
[levantamento in loco]
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SOCIEDADE: esta categoria analisa a segurança dos trabalhadores durante a montagem do edifício e a interferência do processo 
na comunidade e nos recursos locais.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

S3: relativo à 
estrutura de 
ofícios.

Analisar a dinâmica 
da base técnica 
na construção 
habitacional.

38. As atividades envolvidas no 
canteiro de obras demandam 
cognição especializada por 
parte do trabalhador?

Levantamento bibliográfico:
(a) tipo de mão-de-obra para a 
construção da habitação (qualificada 
ou não-qualificada);
(b) etapas e tipos de atividades 
exercidas.

Farah (1996)

(a e b) tratando de um processo de construção utilizando um componente construtivo 
industrializado, todo o trabalho no canteiro necessita de emprego de mão-de-obra 
qualificada, que compreenda as especificidades da construção em madeira engenheirada. 
No canteiro, ocorre apenas a montagem das peças, e não requer grandes esforços da 
corporalidade física do trabalhador.
[levantamento bibliográfico]

S4: relativo 
à saúde e à 
segurança do 
trabalhador.

Analisar a 
conformidade com a 
regulamentação de 
melhores práticas de 
saúde e segurança no 
trabalho.

39. Incorpora medidas 
para assegurar a saúde e a 
segurança do trabalhador 
dentro do canteiro de obras?

Análise in loco:
(a) quais equipamentos de proteção 
coletiva são necessários;
(b) se os equipamentos são 
utilizados conforme as Normas 
Regulamentativas nacionais.

BREEAM (2016)

(a) há pouca informação encontrada na literatura sobre os cuidados e proteções 
necessários no canteiro de obras. 
[levantamento bibliográfico]
(b) há fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) limpo e apropriado para 
as atividades realizadas. 
[levantamento in loco]

S5: relativo ao 
impacto do 
canteiro.

Analisar o impacto 
na comunidade local.

40. Incorpora medidas a fim de 
minimizar poluição produzida 
no canteiro que resulte em 
distúrbio para a comunidade 
local? 

Análise in loco:
(a) identificação do maquinário 
envolvido e suas influências na 
perturbação na remediação;
(b) levantamento do ruído gerado.

(a) em comparação com um canteiro de obras de concreto ou aço, os níveis de ruído da 
construção CLT são drasticamente mais baixos. Como os painéis são pré-fabricados 
com tolerâncias mínimas, a maioria do trabalho envolvido na fixação na madeira é 
realizada com ferramentas elétricas sem fio. Isto proporciona um ambiente de trabalho 
significativamente mais silencioso e menos tóxico.
[levantamento in loco]
(b) não foi possível coletar, in loco, as informações referentes aos ruídos produzidos no 
canteiro de obras da habitação em CLT.

AMBIENTE: esta categoria analisa as soluções e os equipamentos que utilizam, de modo eficiente, a energia e a água no canteiro 
de obra, além de analisar a gestão sustentável (e a reutilização, quando viável) e dos resíduos operacionais do canteiro de obras.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

Am7: relativo 
ao consumo 
de energia 
elétrica.

Analisar a demanda 
de recursos 
energéticos 
necessária para 
a montagem dos 
componentes.

41. As atividades envolvidas na 
construção da habitação estão 
alinhadas às práticas de baixo 
impacto ambiental, reduzindo 
o uso de equipamentos que 
demandam alto consumo 
energético?

Análise in loco:
(a) processos que consomem energia 
elétrica;
(b) proveniência da fonte energética;
(c) se há um sistema de ciclo fechado; 
se sim, qual energia renovável é 
utilizada.

BREEAM (2016); 
Crawford (2017)

(a) são utilizadas apenas ferramentas elétricas na obra;
(b) a energia utilizada é proveniente de fonte elétrica, abastecida pelos postes de 
iluminação do condomínio - não foi possível realizar monitoramento in loco;
(c) não há ciclo fechado para esse sistema
[levantamento in loco]

Am8: relativo 
ao consumo 
hídrico.

Analisar a demanda 
e o monitoramento 
de recursos hídricos 
necessários para 
a montagem dos 
componentes.

42. As atividades envolvidas na 
construção da habitação estão 
alinhadas às práticas de baixo 
impacto ambiental, reduzindo 
o uso de equipamentos que 
demandam alto consumo 
hídrico?

Análise in loco:
(a) processos que consomem água;
(b) se é (ou precisa ser) potável;
(c) forma de descarte/destino da água 
utilizada.

No processo de construção não há operações que necessitam de algum tipo de irrigação ou 
abastecimento hídrico.
[levantamento in loco]

Am9: relativo 
à geração de 
resíduos.

Analisar o tipo e 
a quantidade de 
resíduos do canteiro 
e como ocorre o 
descarte do material.

43. Existe uma política de 
reciclagem/reutilização de 
resíduos nas operações do 
canteiro?

Análise in loco:
(a) tipo e quantidade (m3) de resíduo 
gerado;
(b) onde/como ocorre o 
armazenamento;
(c) se ocorre despejo, onde o resíduo 
é despositado; se ocorre reutilização, 
onde ele pode ser reutilizado.

No estudo de caso analisado não foram encontrados resíduos provenientes do processo de 
construção com o CLT.
[levantamento in loco]

Am10: relativo 
aos meca-
nismos de 
deslocamento 
dos compo-
nentes.

Analisar o modelo 
de transporte para 
deslocamento das 
peças e a forma de 
recebimento dos 
componentes na 
construção.

44. As atividades de 
construção estão próximas 
ao local de fabricação, 
ajudando a reduzir a poluição 
e o congestionamento 
relacionados ao transporte?

Análise in loco:
(a) deslocamento realizado;
(b) modelo de transporte utilizado. Waugh; 

Thistleton 
(2019); BREEAM 
(2016)

(a) 126km, Suzano (SP) - Cajamar (SP).
(b) para transporte dos componentes, carreta simples; para movimentação, guindaste.
[levantamento in loco]

45. Nas atividades de 
construção, há instalações 
adequadas para movimentação 
das peças, reduzindo encargos 
de transporte?

Análise in loco:
(d) quais sistemas necessitam de 
movimentação;
(e) tipo de transporte/mecanismo de 
deslocamento das peças.

(c) apenas a movimentação e locação dos painéis.
(d) dadas as dimensões e densidade das peças, as movimentações só podem ser realizadas 
por meio de caminhão munck, gruas e guindantes.
[levantamento in loco]
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O SISTEMA

Esta etapa está diretamente ligada à vida útil da edificação, como processo de uso e manutenção 
(B1-B5), processo de desconstrução (C1-C5) e processo de reutilização dos resíduos (D).

TECNOLOGIA: esta categoria analisa as reduções no impacto no ciclo de vida ambiental do edifício e investiga os cuidados 
quanto ao uso e à manutenção da habitação.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

T5: relativo à 
durabilidade 
e à adapta-
bilidade do 
componente 
aplicado na 
construção.

Analisar as 
potencialidades 
do componente 
construtivo a fim de 
incorporar medidas 
apropriadas de 
projeto para limitar 
a degradação do 
material devido a 
fatores ambientais.

46. O componente construtivo 
possui características 
apropriadas para lidar com 
os efeitos causados pelas 
mudanças climáticas, 
assegurando a resistência 
estrutural do edifício? 

Levantamento bibliográfico:
(a) possíveis fragilidades, dadas as 
características do componente da 
construção;
(b) identificação de riscos como: 
incêndio, terremotos e alagamentos;
(c) o tipo de proteção para limitar 
degradação de materiais devido a 
fatores ambientais.

BREEAM (2016)

(a) os agentes deterioradores da madeira podem ser divididos em três categorias: físicos 
(luz, água, foto, etc.), químicos (poluentes) e biológicos (xilófagos). 
(b) os painéis em CLT fornecem altos níveis de resistência em toda a estrutura e um bom 
desempenho (de forma geral) frente ao fogo e abalos sísmicos, mas necessita de cuidados 
de projeto adicionais ao tratar de mudanças sazonais e situações de alagamento.
(c) para garantir a durabilidade do material é necessário estar atento ao tratamento 
preventivo (tratamento da madeira), ao projeto (por meio de detalhamentos construtivos) 
e à manutenção.
[levantamento bibliográfico]

Analisar como 
o componente 
construtivo, 
quando aplicado 
na edificação, 
se comporta no 
que diz respeito à 
adaptabilidade, em 
caso de possíveis 
modificações.

47. O componente construtivo 
pode incorporar medidas para 
facilitar futuras adaptações, 
permitindo substituições 
fáceis e rearranjos? 

Levantamento bibliográfico:
(d) quanto à adaptabilidade: 
facilidade de substituições;
(e) quanto à adaptabilidade 
funcional: modificações dentro do 
espaço físico;
(f) quanto à capacidade de expansão: 
provisão para adicionar extensões 
ou alterações que modifiquem a 
capacidade da construção.

(a) onde ocorrer a danificação do CLT, por exemplo, por incêndio ou penetração de água, 
o reparo é possível, seja pela substituição da madeira danificada ou pelo reforço da área 
afetada.
(b e c) uma estrutura em CLT é tão versátil quanto uma solução de aço ou concreto, e 
em muitos casos a fixação à CLT é mais simples do que a fixação nestes componentes. 
Entretanto, deve-se reconhecer que as fixações tendem a ser feitas sob medida para a 
madeira e devem ser especificadas como tal. 
[levantamento bibliográfico]

ECONOMIA: esta categoria analisa as reduções no impacto no ciclo de vida ambiental do edifício por meio da avaliação de ciclo 
de vida do produto da construção e investiga os cuidados posteriores à entrega.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

E5: relativo ao 
impacto do 
componente 
no ciclo 
de vida do 
edifício.

Analisar o custo e 
as especificidades 
do componente 
construtivo no ciclo 
de vida da edificação, 
por meio do uso 
de ferramentas 
apropriadas de ACV.

48. Com o uso da Avaliação 
de Ciclo de Vida, a aplicação 
do componente construtivo 
promove a sustentabilidade 
econômica, por incentivar  
uma melhor especificação, 
manutenção e operação ao 
longo da vida da edificação? 

Entrevista:
(a) indicar o cronograma/programa 
de comissionamento do fabricante;

Levantamento bibliográfico:
(b) indicar para 10, 20 e 50 anos as 
medidas para garantir a durabilidade 
da estrutura.

Waugh; 
Thistleton 
(2019); BREEAM 
(2016)

Não foi possível utilizar uma ferramenta robusta de análise de ciclo de vida para analisar 
o custo do ciclo de vida da habitação em CLT. É possível identificar que se trata de um 
componente construtivo que necessita de grande quantidade de investimento inicial. 
Porém, há economias do programa que podem ser alcançadas utilizando o CLT. Esta 
economia de tempo não é apenas o resultado da velocidade com que os elementos 
pré-fabricados da CLT são erguidos, mas da significativa economia de tempo nas etapas 
posteriores da construção.
[levantamento bibliográfico]

SOCIEDADE: esta categoria analisa o conforto e a segurança dos ocupantes dos edifícios e dentro da vizinhança.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

S6: relativo à 
característica 
do componen-
te construtivo.

Analisar se os 
níveis de conforto 
são influenciados 
pelas características 
do componente 
construtivo.

49. O componente é adequado 
para atender aos objetivos 
do nível de ruído ambiente 
interno e isolamento acústico? 

Levantamento bibliográfico:
(a) conformidade do desempenho do 
produto com a NBR 15220.

BREEAM (2016); 
Guillaud et al. 
(2014)

Por ser um componente construtivo recente, ainda há pouca informação na literatura com 
relação ao desempenho acústico do CLT em estudos de caso. Desta forma, as informações 
coletadas se apresentam conflitantes.
[levantamento bibliográfico]
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SOCIEDADE: esta categoria analisa o conforto e a segurança dos ocupantes dos edifícios e dentro da vizinhança.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

S6: relativo à 
característica 
do componen-
te construtivo.

Analisar se os 
níveis de conforto 
são influenciados 
pelas características 
do componente 
construtivo.

50. O componente é adequado 
para atender aos objetivos do 
nível de conforto térmico do 
ambiente interno, levando 
em consideração as variações 
sazonais locais? 

Levantamento bibliográfico:
(b) conformidade do desempenho do 
produto com a NBR 15220.

BREEAM (2016); 
Guillaud et al. 
(2014)

O painel CLT, feito de cerne de eucalipto, permitiu bons resultados de eficiência energética 
em diferentes climas e tipos de habitação no Brasil, segundo os parâmetros da norma 
brasileira.
[levantamento bibliográfico]

S7: relativo 
à qualidade 
interna dos 
ambientes.

Analisar o ambiente 
interno por meio 
da especificação 
de acabamentos 
adequados que 
influenciam no bem-
estar dos usuários.

51. Os acabamentos de 
superfície são tóxicos ou 
nocivos quanto à emissão de 
COV e formaldeído?

Levantamento bibliográfico:
Lista dos possíveis acabamentos 
(ou protetores) de superfície com 
especificação de emissões de 
produtos.

BREEAM (2016)

Pesquisas recentes apresentam dados referentes a testes realizados em diferentes painéis, 
nos quais não foram constatados nenhum impacto na qualidade do ar interno pela 
emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs) provenientes do CLT. Ainda, no que 
diz respeito à qualidade interna dos ambientes e à sensação de bem-estar, uma revisão 
da literatura identificou que o uso aparente da madeira no interior de ambientes traz 
benefícios fisiológicos e psicológicos mensuráveis para a saúde dos ocupantes.
[levantamento bibliográfico]

AMBIENTE: esta categoria analisa se os produtos da construção influenciam positivamente na mitigação das emissões de CO2. 
Para além, incentiva a eficiência dos recursos, por meio do gerenciamento eficaz e apropriado dos resíduos de demolição. Ao 
incentivar as boas práticas de fabricação, as questões desta seção visam a reduzir os resíduos, incentivando o seu desvio do 
aterro.

CRITÉRIO OBJETIVO QUESTÃO EVIDÊNCIAS A SEREM COLETADAS (CLT) REFERÊNCIA COLETA DE DADOS

Am11: relativo 
à emissão de 
carbono.

Analisar as emissões 
de carbono do 
ciclo de vida do 
edifício associadas 
ao componente 
construtivo.

52. Todo o ciclo de vida 
do componente atende às 
demandas de baixo carbono 
(ou sequestro de carbono) e 
não possui emissões indiretas 
de gases de efeito estufa?

Levantamento bibliográfico: 
Estudo de carbono incorporado e de 
emissões de GEE.

BREEAM (2016); 
Melo (2021)

Estudos internacionais no setor da construção civil, sob diferentes abordagens e métodos 
de análise, indicam que a madeira é um recurso que demanda menos em energia e carbono 
do que outros materiais, como o aço ou o concreto. Os produtos em madeira, especialmente 
produtos de madeira maciça, como o CLT, são considerados, sob certas circunstâncias, 
neutros em carbono, devido à sua capacidade de sequestro e armazenamento de carbono, 
contribuindo para a redução dos gases de efeito estufa.
[levantamento bibliográfico]

Am12: relativo 
ao fim da vida 
da construção.

Analisar os resíduos 
gerados no processo 
de desconstrução 
a fim de averiguar 
sua destinação/uso/
reciclagem.

53. O processo incorpora 
medidas a fim de minimizar 
poluição produzida na 
desconstrução que resulte 
em menor distúrbio para a 
comunidade local? 

Levantamento bibliográfico:
(a) identificação do maquinário 
envolvido e suas influências na 
perturbação na remediação;

BREEAM (2016); 
Crawford (2017)

Por ser um componente construtivo recente, ainda há pouca informação na literatura 
analisando o processo de desmontagem do CLT em estudos de caso. Porém, esta pesquisa 
assume que, consoante à construção da habitação, são utilizadas apenas ferramentas 
elétricas para desmontagem dos painéis, guindastes ou gruas para movimentação 
das placas, e veículo motor para deslocamento das peças para seu reprocessamento. 
[levantamento bibliográfico]

54. No cenário de fim de vida, a 
desconstrução do componente 
construtivo possui um 
impacto significativo nas 
emissões de gases de efeito 
estufa?

Levantamento bibliográfico: 
(b) emissões de CO2 e Gases do Efeito 
Estufa;

Mesmo no cenário de incineração, as emissões biogênicas de CO2 são tratadas de forma 
neutra em relação à mudança climática. Isto demonstra que, mesmo com a diferença de 
tratamento do CLT ao final do ciclo de vida, este possui emissões totais menores do que em 
componentes construtivos provenientes de matéria-prima mineral.
[levantamento bibliográfico]

55. É viável uma remodelação 
ou reutilização dos resíduos 
resultantes do processo de 
desconstrução da habitação?

Levantamento bibliográfico:
(c) processo de desconstrução;
(d) projeto de reciclagem;
(e) tipo de resíduos gerados;
(f) forma de descarte dos resíduos.

A madeira apresenta uma característica natural de aptidão para a desmontagem e 
remontagem, por ter, geralmente, conexões pregadas, parafusadas ou cavilhadas. Para o 
CLT, existem seis diferentes cenários de fim de vida útil para seu componente construtivo, 
sendo que quatro deles apresentam a possibilidade de integração no ciclo do carbono. São 
eles: reutilização em sua forma existente; reengenharia dos painéis sem seções menores 
e sua reutilização; incineração sem recuperação de energia; incineração com recuperação 
de energia; descarte em aterro sanitário; descarte em aterro sanitário com recuperação de 
energia da decomposição.
[levantamento bibliográfico]
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vIsIta de CamPo 01. fábrICa Crosslam

Realizada no dia 02 de outubro de 2018 e possuía como objetivo a 
análise dos processo de fabricação do painel em Cross-Laminated 
Timber. A fábrica se localiza no município de Suzano (SP) e atua 
na produção e montagem de painéis, vigas e pilares em madeira 
em MLC e CLT; é, atualmente, a única fabricante nacional que 
produz e comercializa o CLT. 

Todas as informações contidas nesse relatório foram coletadas a 
partir do levantamento de campo e de entrevista realizada, no local, 
com o CEO da empresa Eng. José Alberto C. Gonçalves Filho.

FABRICAÇÃO
1. Estocagem de acordo com a 
demanda de produção: a madeira 
serrada chega em formato de 
tábuas e passa por uma avaliação 
visual e mecânica para controle de 
qualidade;

2. Aglutinação das tábuas: 
realização de emendas dentadas  
(finger-joints) para chegar ao 
comprimento das lamelas 
necessário para uso em camadas 
do CLT - ocorre também o 
aplanamento da peça.

3. Montagem do painel: as lamelas 
são dispostas lado-a-lado na prensa 

INSUMOS
Material necessário para fabricação do 
CLT: madeira serrada, não tratada, 
certificação FSC, proveniente 
da região sul do país; adesivo de 
poliuretano Purbond, da Henkel 
AG, importado da Itália ou 
Alemanha, isento de solventes ou 
formaldeídos e à prova d’água.

O armazenamento do material 
ocorre em um galpão adjacente ao 
galpão de fabricação dos produtos 
engenheirados.

Ainda não são utilizadas madeiras 
recicladas no processo de 
fabricação do CLT.

a vácuo, onde aplica-se o adesivo 
estrutural sobre a superfície e, 
assim, posiciona-se uma nova 
camada;

4. Prensagem das camadas: após 
chegar na espessura desejada, 
o painel é prensado em um 
equipamento a vácuo;

5. Cortes e furos: requadramento e 
acabamento das bordas do painel 
de CLT e usinagens necessárias, de 
acordo com o projeto do painel;

6. Limpeza, etiquetagem e aplicação 
de protetor de superfície e 
estocagem.
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RESÍDUOS
Resíduos gerados no processo de 
fabricação: apenas serragem da 
madeira, proveniente do lixamento 
da matéria-prima; não apresenta 
toxicidade.

Quantidade de resíduos gerada por 
mês: 15 a 20% de perda na madeira 
bruta.

Planejamento quanto ao descarte dos 
produtos: todo resíduo é vendido 
para a indústria de compensados 
ou para chão de galinheiro.

A poluição gerada pela fábrica: Não há 
poluição proveniente da fabricação.

Fonte e proveniência da energia: 
energia elétrica por abastecimento 
da CPFL.

Uso de água (potável ou não) durante o 
processo? Não.

Produção: 5.000 m3, com 6.000 
m3de capacidade anual, de CLT + 
MLC. Perspectivas para 12 mil m3 
em 2021. Quantidade depende  da 
demanda de projeto de CLT e MLC. 

Volume de madeira comprada 
mensalmente: 500 m3/mês.

Incentivo governamental: nenhum.

Funcionários: aproximadamente 100 
colaboradores.

ESTRUTURA
Estruturas necessárias para 
fabricação do CLT: um galpão para 
armazenamento da madeira 
(1.000m2), outro para comportar 
o maquinário de produção 
(5.000m2) e um para estocagem e 
tratamento das peças finalizadas 
(1.000m2). Ademais, uma estrutura 
administrativa e um showroom 
(84m2).

A fábrica se encontra em área 
fragilizada, contaminada ou de 
proteção ambiental? Não.

PRODUTO
Característica dos produtos fabricados: 
os painéis podem ter 03, 05 ou 07 
camadas, variando de 57mm a 
250mm de espessura. 

Tamanho máximo fabricado: 3m de 
largura x 12m de comprimento; 
outro tamanho também muito 
utilizado é 2,4m de largura x 8,05m 
de comprimento.

Controle de qualidade: a cada 
quantidade específica de lotes, a 
empresa retira algumas amostras 
e envia para laboratórios a fim de 
verificar se as peças estão dentro 
dos padrões de norma.
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entrevIsta. forneCedor “b”

 
Conversa realizada no dia 02 de outubro de 2018, conduzida pela Profa. Assoc. Akemi Ino, via 
chamada telefônica, com o objetivo de coleta de dados sobre os processos da serraria. Não foi 
possível realizar a gravação da chamada, por esse motivo as respostas aparecem simplificadas 

e estão de acordo com as anotações realizadas durante a conversa.

(1) Gostaríamos de saber sobre a serraria: você 
saberia dizer a quantidade de funcionários, qual 
o porte e o rendimento da serraria? 

R: Menos de 50 funcionários, serraria de 
pequeno porte, com produção de 800m3 de 
madeira serrada seca. 

(2) Vocês também fazem o aparelhamento da 
madeira?

R: Não, a madeira vai para a sede em Mafra 
(SC), serrada e seca para comercialização; o 
aparelhamento ocorre lá.

(3) Sobre as toras, qual o diâmetro e idade das 
toras que vocês recebem? 

R: Toras acima de 35 cm de diâmetro... idade 
acima de 25 anos. Compradas já cortadas, 
com 3m de comprimento.

(4) Saberia nos informar o rendimento da 
serraria? O quanto vocês produzem a partir da 
madeira comprada?

R: 1.6ton de tora para produzir 1m3 de 
madeira serrada verde, mais ou menos - 
quando as toras possuem diâmetro superior 
a 35cm. Para toras com diâmetro menor que 
35cm, são necessárias 2ton de toras para 
produzir 1m3 de madeira serrada verde. 

(5) Haveria um diâmetro mínimo? Ou idade 
mínima?

R: Diâmetro mínimo de 25cm.

(6) Então essas 1.6 toneladas de toras 
correspoderiam a, aproximadamente, 2mst de 
madeira?

R: Sim.

(7) Você saberia, aproximadamente, o custo da 
produção de madeira serrada seca?

R: Compra R$ 250,00/ton na floresta. O 
frete varia: de R$ 16,00 -  quando a distância 
é de 8km da floresta; e de R$ 25,00 - quando 
a distância é de 60km da floresta. São quase 
R$ 400,00 de custo de tora para produzir 
1m3 de madeira serrada verde.

(8) Como o deslocamento é realizado? Qual 
veículo?

R: Caminhão Truck com julieta.

(9) Sobre a floresta, você saberia dizer o tamanho, 
a produção e as espécies?

R: Possui atualmente em torno de 130ha 
de Pinus taeda e elliotti, 90% taeda. Feito 
por uma reflorestadora, gestão tercerizada. 
Mais detalhes, apenas com Fornecedor “A”.

(10) Poderia contar um pouco sobre os processos 
de transformação da tora? Como ocorre e quais 
equipamentos vocês utilizam?

R: A tora chega na serraria com 3m de 
comprimento, com casca; passa para a serra 
de fita para a tranformação em “quadrado” 
(utilizando uma lâmina de serra de 4.7mm 
de espessura); passa para a serra múltipla, 
para obter a espessura de 25/50/75mm; 
passa para a refiladora, para obter a largura 
de 300/175/76 mm.

(11) Sobre o processo de secagem, como ele é 
realizado na seraria?

R: A tora de Pinus deve ser beneficiada em 
até 2 semanas, para não ter problemas com 
fungos esverdeadores. Ela é seca em estufa, 
utiliza-se os cavacos produzidos na própria 
serraria para alimentar a caldeira da estufa. 
A madeira fica, aproximadamente, 120h 
(de 4 a 5 dias na estufa), secagem bastante 
controlada. 

(12) A serraria é auto-suficiente?

R: Não totalmente, apenas na secagem.

(13) A madeira é seca e tratada?

R: Não utilizam fungicida.

(14) Saberia qual a perda do volume da madeira 
no processo de secagem?

R: 1 m3 de madeira serrada verde no processo 
de secagem perde 10%  de seu volume.

(15) Sobre a geração de resíduos, saberia informar 
a quandidade de resíduos geradas por mês? E para 
onde vão os resíduos?

R: A cada 70 m3 de madeira serrada gera-se 
10ton de serragem, 20 a 25ton de cavaco. A 
serragem é vendida e as aparas são doadas 
para a comunidade ou para os funcionários.

(16) Existe algum sistema de captura da serragem 
e dos resíduos?

R: Não tem sistema de captura de resíduos 
por exaustores, ele é realizado por meio de 
correias. 

(17) Quando ela é vendida, qual o valor? Onde a 
comunidade utiliza a serragem?

R: A serragem é vendida R$ 6,00 a R$ 7,00 
a tonelada. A comunidade busca as aparas 
para o aquecimento das residências.
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vIsIta de CamPo 02. resIdênCIa Cajamar

Realizada no dia 12 de fevereiro de 2020, e possuía como objetivo 
analisar a dinâmica de canteiro de obra de uma habitação em 
Cross-Laminated Timber. A Residência Cajamar consiste em uma 
habitação unifamiliar de 3 pavimentos, com 400m2 (térreo + 
2), implantada em terreno íngrime cujo programa contempla: 
(térreo) garagem; (1o pavimento) suíte do casal, 1 escritório 
e 1 banheiro; (2o pavimento) sala, estar e cozinha integrados, 
1 lavado e 1 varanda. O CLT é utilizado enquanto estrutura 
(montagem in loco), sendo aplicado em paredes e lajes.

Todas as informações contidas nesse relatório foram coletadas a 
partir do levantamento de campo e de entrevista realizada, no local, 
com o diretor de engenharia, Eng. Alan Dias.

DINÂMICA DE TRABALHO
O canteiro se manteve limpo 
e organizado; havia acessos 
e caminhos bem definidos, 
iluminados e seguros; possuía 
barreiras de proteção e superfícies 
uniformes, ou seja, não havia riscos 
de tropeçar dentro da obra e fora 
dos limites do local.

Todo o trabalho estava sendo 
realizado por uma equipe de três 
colaboradores: um chefe de equipe 
e três auxiliares. 

ORGANIZAÇÃO DO 
CANTEIRO
Dividido em 3 partes principais: 
implantação da habitação; espaço 
para armazenagem dos painéis 
de CLT; e espaço para instalação 
de pequenos contêineres, para 
armazenagem dos equipamentos e/
ou refeitório para os funcionários.

Havia instalações de local 
limpas, bem conservadas e de 
tamanho apropriado para uso dos 
trabalhadores e foi observado o 
fornecimento de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) limpo 
e apropriado para as atividades 
realizadas.

A visita ocorreu no 10o dia de 
montagem, após a movimentação 
e posicionamento dos painéis, tal 
qual preestabelecido em projeto. 
Após esse primeiro gesto, são feitos 
ajustes para garantir a precisão 
centimétrica da estrutura. 

Na etapa em que ocorreu a visita, 
os encontros entre painéis estavam 
sendo aperfeiçoados a fim de evitar 
desnivelamento e garantindo 
excelência no acabamento.

PRIMEIRAS IMPRESSÕES
Terreno da construção sem 
pavimentação; muita lama, devido 
às condições climáticas do período 
- céu fechado, em decorrência das 
pancadas de chuva que haviam 
ocorrido na noite anterior. 

Mesmo em condições adversas, as 
intempéries não prejudicaram o 
andamento da obra. 

EQUIPAMENTOS
Foram observados o uso de 
três parafusadeiras de impacto 
(sem fio - DeWALT 20v 4am) 
e da ferramenta hook para 
posicionamento das peças. 
Além disso, pequenos materiais 
auxiliares, como escadas, prumo 
de nível, trenas e escoras de aço 
ajustáveis.

Em estágios anteriores, foi 
utilizada uma carreta simples, 
para o transporte das peças até o 
canteiro, e um guidante com 15m 
de braço, para movimentação e 
posicionamento das placas.
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IMPACTO E POLUIÇÃO
Não foi necessário fechamento 
de ruas ou locação de material 
em terrenos adjacentes. Ruídos 
e poeiras foram considerados 
irrisórios. 

Os únicos rejeitos encontrados na 
obra (madeira e cascalhos) foram 
provenientes da concretagem 
da fundação. Ambos estavam 
posicionados à margem da 
edificação (ainda no lote do 
terreno), sem atrapalhar o fluxo do 
trabalho.

Não foi observada nenhuma 
emissão para água ou solo.

Não foram encontrados resíduos 
significativos da construção,  
apenas  algumas serragens, 
cujo volume (insignificante) se 
misturavam com a poeira do local. 

Não foram encontrados processos 
que continham emissões diretas de 
CO2 durante essa visita ao canteiro. 

Em estágios anteriores: carreta 
simples (para transporte dos 
componentes até o canteiro) e 
guindaste (para movimentação das 
peças).

ADVERSIDADES
Durante a fase de montagem 
no canteiro de obras residencial 
não há procupações quanto à 
combustibilidade da madeira. 
Porém, ao projetar peças para 
edifícios multipavimentares, o 
CLT recebe uma camada de tinta 
intumescente retardante de 
chamas (incorlor).

Com relação à exposição do CLT 
à chuva direta, todo o material 
chegou ao canteiro com dupla 
camada de tinta hidrofóbica, de 
modo que não houve danificação 
das peças, mesmo expostas.

ACABAMENTOS
O CLT se encontrava aparente 
em todas as superfícies internas, 
exceto em áreas molhadas. 
Nesses ambientes ocorreu  
um desnivelamento entre 
as placas para comportar a 
impermeabilização - com manta de 
PVC - e, posteriormente, as peças 
frias.

A proteção externa da estrutura 
ainda não havia sido realizada, mas 
foi projetada para acomodar uma 
camada de manta tyvek e painéis 
tratados utilizando a técnica Shou 
sugi ban.

INSTALAÇÕES
Elétricas: pré-definidas e 
embutidas - com frisamento dos 
painéis já programados.

Hidráulicas: aberturas pré-
definidas e utilização de painéis 
de wood-frame para paredes 
hidráulicas.

CONSUMO DE RECURSOS 
HÍDRICOS E ELÉTRICOS 

Não houve utilização de água para 
montagem da habitação. A energia 
utilizada é proveniente de fonte 
elétrica abastecida pelos postes de 
iluminação do condomínio - não foi 
possível realizar monitoramento.

MANUTENÇÃO
“Os proprietários recebem um 
manual para manutenção - apenas 
aspectos estéticos -, que deve ser 
realizada a cada 5 anos. Exemplo: 
reaplicação de stein, troca de peças 
da fachada, ajustes no parafuso, etc”.

CUSTO
“O custo da estrutura da residência 
(de alto padrão com 400 m2) foi 
estimado em R$ 600.000,00”

- depoimento Eng. Alan Dias
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