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1. RESUMO 

O trabalho consiste na comparação de dois sistemas construtivos, o “Wood Frame” e o 

concreto armado com alvenaria de vedação, denominado neste trabalho por método 

convencional.  

Para notar todas as diferenças entre os sistemas, o trabalho detalha cada fase 

construtiva de um sobrado, desde a fundação ate a cobertura. No trabalho parcial, 

descreveram-se todas as opções possíveis de cada sistema para cada fase da obra, e 

adotou-se um para realizar os demais comparativos no trabalho final, como tempo de 

execução e custo.  Para tornar o comparativo mais real, todo o trabalho foi realizado a 

partir de uma mesma planta de arquitetura.  

Ao final do trabalho, será apresentado um quadro comparativo com tempo de execução 

e custo de cada fase da obra para os dois sistemas, além de uma análise critica de 

cada um. 

2. INTRODUCAO  

Com a demanda da construção civil crescendo continuamente, observa-se uma forte 

dificuldade dos construtores em manter a qualidade das obras e atender aos prazos de 

entrega. Neste cenário, a busca de novos materiais e novos sistemas construtivos vem 

se torna cada vez mais importante.  

Além de diversos sistemas já consagrados no Brasil, como pré-moldados e paredes de 

concreto, diversas tecnologias podem ser encontradas em outros países que ainda não 

se firmaram no cenário nacional. Uma delas é o Wood Frame, que será o foco principal 

deste trabalho.  

Observa-se que, nestes países, a aceitação desta tecnologia é muito grande devido a 

diversas vantagens que ele proporciona, tanto em questões como sustentabilidade, 

como também em relação ao conforto ambiental (térmico e acústico). 

No Brasil, apesar da qualidade já comprovada em outros países, inclusive em situações 

de incêndio, ainda é observada uma forte rejeição cultural ao Wood Frame. O motivo 

principal deste preconceito é a utilização de madeira como elemento principal da 

estrutura.  



3. OBJETIVO 

Estudar a viabilidade da aplicação de sistemas construtivos de Wood Frame em 

sobrados comparando-o com sistemas convencionais.  

4. METODOLOGIA  

Para comparar o sistema construtivo Wood Frame com o convencional de forma mais 

precisa, utilizou-se uma planta de arquitetura padrão fornecida pela empresa Tecverde. 

Trata-se de um sobrado de médio a alto padrão com aproximadamente 150m².  A casa 

é denominada, pela própria Tecverde por Casa Slim (Pintura V1).  

 

FIGURA 4.1 – PLANTA TÉRREO 
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FIGURA 4.2 – PLANTA 1ºPAV 
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FIGURA 4.3 – PERSPECTIVA 
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Para as estimativas de custo e tempo de execução, serão utilizados projetos detalhados 

realizados pelos próprios autores, além de tabelas auxiliares como Guia da Construção 

e TCPO. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Por se tratar de um Projeto Parcial, o conteúdo presente neste trabalho se limita a 

comparar apenas todas as etapas de obras presentes nos dois sistemas 

(procedimentos de execução), restando ao Projeto Final as demais comparações (custo 

e tempo de execução). Abaixo uma breve descrição dos itens abordados:  

Os itens que apresentam a maior diferença entre os dois sistemas, como Fundações, 

Estrutura e Vedação Interna e Externa, foram tratados com maior enfoque, contando 

inclusive com projetos e quantitativos detalhados no Projeto Final. As demais etapas 

também serão consideradas no quantitativo e cronograma final, porém de forma mais 

genérica. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O “Wood Frame” se mostra um sistema prático, cuja execução é significativamente 

mais rápida que o sistema convencional. Outro ponto que chama a atenção é a limpeza 

e organização do canteiro de obras, decorrentes do nível de industrialização do 

processo, mesmo quando os painéis são fabricados no próprio canteiro. 

Conhecendo uma construção finalizada, é possível atestar o alto conforto térmico e 

acústico do sistema, por outro lado, é perceptível a suscetibilidade das lajes a 

pequenas vibrações, ao serem submetidas a qualquer tipo de impacto. 

Apesar de ser possivelmente mais caro do que o sistema convencional, o “Wood 

Frame” tem total condição de ser executado em larga escala no Brasil, uma vez que 

existe grande quantidade de matéria prima e mão de obra disponível para executar este 

sistema.  
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