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RESUMO 

 

Análise dos custos na aplicação de madeiras de lei e reflorestamento na construção de 

telhados, através do estudo de caso de um projeto real, implantado no primeiro semestre de 

2015. Comparou-se o impacto no orçamento da substituição do tipo de madeira estrutural, 

se Madeira de Lei ou Reflorestamento. O resultado divergiu das expectativas iniciais 

ampliando o enfoque do estudo para uma revisão nas estratégias de redução de custos. 

 

Palavras-chave: Madeira de Lei. Madeira de Reflorestamento. Custos. Orçamentos. 

Sustentabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na construção e reforma de telhados a madeira é a principal matéria prima, sendo 

comumente empregada madeiras nativas nobres, o que não é visto com benevolência por 

aqueles que defendem um mundo sustentável. Sendo assim o artigo aborda o paralelo entre 

a aplicação de madeiras nativa e madeira de reflorestamento na construção de telhados e 

os custos envolvidos.  

 

É cada vez maior o apelo à adoção de práticas sustentáveis no dia a dia, principalmente em 

atividades com alto impacto ambiental, como por exemplo a extração de madeira e a 

pecuária, responsáveis pela perda anual de milhares de hectares de floresta nativa. E neste 
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contexto, ganham espaço iniciativas que promovam o uso sustentável da madeira e a 

recuperação das áreas degradadas, e a principal ferramenta para alcançar estes objetivos é 

a silvicultura. 

 

O cultivo de madeira de reflorestamento possui duas vertentes principais: reflorestamento 

comercial e ambiental. A cultura comercial tem como característica principal o emprego de 

espécies versáteis com rápido crescimento. Já o reflorestamento ambiental visa o processo 

de recuperação de florestas nativas.  

 

Cerca de 99% da área destinada ao reflorestamento comercial é coberta por espécies 

exóticas ao ecossistema brasileiro, tais como o Pinus (originário dos EUA) e o Eucalipto 

(espécie nativa da Austrália). O restante pertence a áreas de plantio de espécies nativas, 

como o Paricá, muito comum na Amazônia, e a Araucária no sul do país, além de outras 

espécies. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A madeira originária de áreas reflorestadas é empregada nos mais diversos setores, tais 

como construção civil pesada a leve, papel e celulose, energia e a indústria moveleira. Mas 

é na indústria da construção civil pesada que a aplicação de madeiras de reflorestamento 

encontra maior resistência em razão das características técnicas (cerne duro, poucos nós, 

resistência à pragas e intempéries) necessárias a esta atividade. 

 

Portanto é de suma importância identificar as espécies presentes no manejo comercial com 

capacidade para auxiliar na construção civil, principalmente as empregadas na confecção e 

manutenção de telhados, aplicação que comumente emprega madeiras duras ao corte. 

 

A expressão “madeira lei” teve origem em uma lei promulgada no tempo do império, em 

1802, que exigia uma ordem escrita da Administração das Matas e Bosques para a venda 

de madeiras e lenhas por particulares ou para se fazer queimadas. Em 1825, passou a 

existir a proibição de licenças a particulares, para cortar o Pau Brasil, “Perobas e tapinhoãs”. 

Essas madeiras, cujos cortes eram proibidos, foram apelidadas de “madeiras de lei” e 

apesar de inicialmente não fazer alusão à qualidade da madeira, com o tempo esta 

consciência técnica passou a incorporar o termo, devidamente formalizado pela portaria 

normativa IBDF 302/84 que tornou o termo técnico, definindo-o como sinônimo de “espécies 

de valor comercial, as quais são utilizadas principalmente em indústrias, como as serrarias, 

as fabricas de móveis, de compensados e de laminados, etc”. Tal definição encontra-se 
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atualmente obsoleta, uma vez que o termo madeira de lei é empregado para definir 

madeiras de alta qualidade, raras e de extração proibida. Todas as madeiras empregadas 

na indústria, seja moveleiras, papel e celulose ou carvoaria, usam madeiras de 

reflorestamento. 

 

Até a década de 70 o pinho-do-paraná e a peroba-rosa eram as principais espécies usadas 

na construção civil. Mas, a redução da oferta destas espécies e o aumento do custo, levou a 

substituição por outras mais acessíveis. 

 

No Brasil, os principais mercados consumidores de madeira estão localizados nos estados 

das regiões Sul e Sudeste. Para atender a demanda, o País conta com suas reservas 

florestais nativas, hoje, praticamente restritas à região Amazônica, e com os 

reflorestamentos homogêneos implantados em larga escala, a partir de 1966. Sendo que a 

maior parte dos reflorestamentos existentes são constituídos por eucalipto e pinus. 

Entretanto o Paricá (Shizolobium amazonicum) vem sendo bastante cultivado na região 

norte e nordeste do país, principalmente nos Estados do Pará e Maranhão, e hoje já conta 

com cerca de 40.000 hectares da espécie plantados, segundo levantamento do Centro de 

Pesquisa do Paricá (CPP) localizado no município de Dom Eliseu, no sul do Pará. 

 

 

Figura 1: Madeira consumida pela indústria Civil, por tipo de floresta de origem. 

 

Apesar do crescimento das áreas de reflorestamento nas regiões Norte e Nordeste o 

IBAMA, através de pesquisas, estima que cerca de 43% e 80% da produção madeireira da 

região amazônica seja ilegal, advinda de áreas desmatadas ou exploradas de forma 

predatória, sem o manejo adequado das áreas nativas. 
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Atualmente a maior demanda por matéria-prima gerada nos reflorestamentos corresponde 

às necessidades das indústrias de celulose e papel, painéis (fibras, aglomerado e MDF) e 

carvão vegetal. Sendo que esta demanda orientou a produção de tal forma que hoje a 

matéria-prima gerada nos reflorestamentos tem suas características como: espécies, ciclo 

de cortes, rotações e outros, determinados em função desses três segmentos. Contudo, 

com o apelo cada vez mais crescente da adoção de práticas sustentáveis e a contínua 

escassez de madeiras consideradas como de Lei, a Construção Civil e as demais indústrias 

ampliam seus investimentos no uso de madeiras de reflorestamento.  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O telhado da portaria principal de um condomínio residencial na região litorânea da Bahia foi 

o instrumento adotado para fomentar a análise dos custos de construção com Madeira de 

Lei e Madeira de Reflorestamento. O condomínio esta localizado em uma área de Mata 

Atlântica e tem um conceito sustentável, onde só é permitido o desmate de 20% da área 

original do lote. Portanto a única alternativa para matéria prima deste telhado seria a 

madeira de reflorestamento, neste caso o Eucalipto. 

 

A arquitetura baseou-se no reaproveitamento de materiais, neste caso as sobras de madeira 

serrada empregadas para a cobertura, denominadas de taubilhas ou cavacos. 

 

 

Figura 2: Portaria principal condomínio residencial, localizado no litoral da Bahia. 
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Figura 3: Detalhe do telhado de taubilha. 

 

A tabela abaixo apresenta a o orçamento do projeto executado: 

 

Telhado de Taubilhas em Madeira de Reflorestamento 

Item Qtd. Und. Descrição dos reparos Total R$ 

1 18 m³ Madeira Eucalipto imunizado 75.818,80 

2 12500 pç Taubilhas 46.235,00 

3 600 m Cavilha (Fixação Taubilhas) 2.245,70 

4 500 m² Manta subcobertura  4.755,60 

5 12 lt Cola branca 396,30 

6 2000 m Ripa especial 5x1,5 6.076,60 

7 01 vb Parafusos e chapas 5.284,00 

8 01 srv Montagem do telhado 71.685,39 

9 01 srv Montagem do pérgola 37.318,25 

10 01 srv Serviço de lixamento para madeira 30.620,78 

   Valor a pagar (R$):  R$   280.436,41  

Tabela 1: Orçamento do projeto executado. 

 

A tabela seguinte apresenta o orçamento para o mesmo projeto, empregando madeira de 

lei, e curiosamente apresentou uma redução de 8,28% em relação ao valor original do 

projeto. 
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Telhado de Taubilhas em Madeira de Lei 

Item Qtd. Und. Descrição dos reparos Total R$ 

1 18 m³ Madeira massaranduba serrada 83.223,00  

2 12500 pç Taubilhas 46.235,00  

3 600 m Cavilha (Fixação Taubilhas) 2.245,70  

4 500 m² Manta subcobertura  4.755,60  

5 12 lt Cola branca 396,30  

6 2000 m Ripa especial 5x1,5 6.076,60  

7 01 vb Parafusos e chapas 5.284,00  

8 01 srv Montagem do telhado 71.685,39  

9 01 srv Montagem do pérgola 37.318,25  

   Valor a pagar (R$):  R$  257.219,84  

Tabela 2: Orçamento comparativo, considerando madeiramento estrutural de Lei. 

 

Para permitir a análise o orçamento foi dividido em quatro categorias chave: estrutura, 

cobertura, fixação e mão de obra, descritas a seguir. 

 

 Estrutura, composta pelos itens 1 e 6; 

 Cobertura, composta pelos itens 2 e 4; 

 Fixação, composta pelos itens 3, 5 e 7; 

 Mão de obra, composta pelos itens 8, 9 e 10 

 

Como pode ser observado na Tabela 2, há a exclusão de um item de serviço (item 10), uma 

vez que não há a necessidade de beneficiar a madeira de lei, que é fornecida padronizada 

em bitolas. 

 

4. RESULTADOS 

 

Conforme pode ser observado nas Tabela 1 e Tabela 2, apesar do madeiramento estrutural 

em madeira de reflorestamento apresentar um custo cerca de 9% inferior ao equivalente em 

madeira de lei, o telhado em madeira de reflorestamento é aproximadamente 8,28% mais 

caro do que o mesmo telhado em madeira de lei, sendo esta diferença resultado do 

acréscimo de mão de obra necessária para tratamento estético da madeira de 

reflorestamento. Este resultado inesperado pode ser melhor observado através dos Gráficos 

Gráfico 1 e Gráfico 2. 
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Gráfico 1: Composição orçamentária para telhado em madeira de reflorestamento. 

 

 

Gráfico 2: Composição orçamentária para telhado em madeira de lei. 

 

Numa análise superficial seria possível afirmar que a madeira de lei é o insumo mais 

atraente, tanto em custo quanto em qualidade, para construção civil. Entretanto, deve-se 

levar em conta que trata-se de um recurso finito, altamente escasso e predatório, cujas 

sequelas são irreversíveis, sendo assim, não há opção a não ser a busca por alternativas 

sustentáveis.  
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Apesar da consciência da necessidade de preservação existir, faltam incentivos 

governamentais para modificar a cadeia produtiva, tornando, por exemplo, a madeira de 

reflorestamento atrativa às indústrias dependentes da madeira, como a Construção Civil. 

Tais incentivos não estão restritos às condições fiscais, estando também condicionadas ao 

melhor desempenho da fiscalização, ao investimento em inovações tecnológicas (tanto no 

campo, quanto na indústria) e ao desenvolvimento de ações culturais, fechando todo o ciclo 

produtivo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No caso específico do telhado de taubilhas, onde são empregadas madeiras de 

reflorestamento in natura, umas das estratégias possíveis para reduzir os custos seria o 

aperfeiçoamento do manejo durante a extração e beneficiamento. Outra medida seria a 

substituição das espécies estranhas ao ecossistema brasileiro, tais como o Pinus e o 

Eucalipto, por espécies nativas já adaptadas ao ambiente e resistentes às pragas locais, 

como exemplo temos o Paricá, nativo da floresta amazônica. 

 

Portanto é possível sim reduzir os custos no uso da madeira de reflorestamento, tornando-

os equivalentes ou até mesmo inferiores às aplicações em madeira de lei, para tanto deve-

se assumir o compromisso da adoção do conceito sustentável em toda cadeia produtiva. 
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