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Resumo: A substituição das madeiras tradicionais usadas na construção civil por outras 

madeiras menos conhecidas, é racional, ambientalmente desejável e compensadora em termos 

de custo-benefício. Este trabalho apresenta, como resultado de iniciativa no âmbito do 

Programa Madeira é Legal, a publicação denominada Catálogo de Madeiras para Construção 

Civil como uma ferramenta na busca da ampliação de oferta de madeiras no mercado, obtidas 

de maneira sustentável, que possam garantir ao consumidor aquisição de uma matéria-prima 

de origem legal, extraída de maneira responsável, não predatória, conforme os princípios 
preconizados pelo Protocolo Madeira é Legal. 
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Abstract: The substitution of traditional woods used in civil construction by other less-known 

timbers, is rational, environmentally desirable and rewarding in terms of cost-benefit. This 

work presents as a result of an initiative under the Program Madeira é Legal: the publication 

entitled Catalogue of Brazilian Woods for Construction. This is to be a tool for enlarging the 

wood supply to the market. These timber species are to be obtained in a sustainable way that  

can assure consumers of acquiring a raw material from a legal origin, responsibly extracted 
according to the principles recommended by the Protocol Madeira é Legal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O Programa Madeira é Legal foi criado em março de 2009. Ele é um protocolo de 

cooperação assinado por 23 instituições, e tem como objetivo incentivar e promover o uso da 

madeira de origem legal no estado e município de São Paulo, principalmente pelo setor da 

construção civil. Estes são, geográfica e setorialmente, os maiores consumidores de madeira 

do País.  

Os signatários do Programa Madeira é Legal são os governos Estadual e Municipal de 

São Paulo, o SindusCon SP, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), 

o WWF-Brasil, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas 

(GVCes), o Instituto Ethos, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), o 

Sindicato de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI-SP), o FSC Brasil, o 

aSindicato de Madeiras do Estado de São Paulo (SINDIMASP), a ANPM, o SINDIMOV, a 

Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), o Instituto de Engenharia, o INMETRO, o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), além da ABIMCI, ABIPA,  

o Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal e outras Associações. 
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 Aderindo ao Protocolo do Programa Madeira é Legal, os signatários se comprometem 

a orientar seus associados a cumprir a legislação ambiental vigente e a introduzir, quando 

viável técnica e economicamente, as diretivas da utilização de madeiras provenientes de 

florestas plantadas ou nativas preferencialmente com certificação voluntária de manejo 

sustentável ou no mínimo, com a comprovação de procedência legal de origem, autorizada 

por órgão competente da União ou dos Estados, atualmente reconhecida como DOF 

(Documento de Origem Florestal). 

 Para alcançar seu objetivo, o Programa Madeira é Legal busca capacitar profissionais 

dos setores envolvidos; realizar seminários, palestras, cursos e treinamentos nos setores 

envolvidos; viabilizar o levantamento e disponibilização de dados e informações referentes à 

produção e ao consumo da madeira; incentivar o desenvolvimento de produtos de madeira que 

otimizem a cadeia produtiva da construção civil; incentivar o desenvolvimento de produtos de 

preservação e acabamentos para madeira mais amigáveis ao meio ambiente; promover 

pesquisas de espécies alternativas àquelas tradicionais; e incentivar o comércio responsável de 

produtos de madeira.  

 Entre as ações mais recentes implementadas pelo Programa estão a publicação de 

livros e manuais; a realização de oficinas e workshops de capacitação para associações de 

classe, construtoras, incorporadoras e usuários em geral e a participação em feiras 

especializadas e outros eventos. 

 

2. MADEIRAS MENOS CONHECIDAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A exaustão de florestas nativas das Regiões Sul e Sudeste do Brasil provocou uma 

transferência para a Região Amazônica das fontes de suprimentos à construção civil de 

madeiras tropicais, muitas delas desconhecidas pelos consumidores e inadequadas ao uso 

pretendido.  

A demanda da madeira no setor da construção civil cresce nos usos tradicionais e 

também está se expandindo em direção a nichos mais sofisticados, como os pórticos leves, a 

madeira laminada e colada e os painéis engenheirados, além de sistemas construtivos como o 

“light woodframe”. 

Esta demanda crescente requer maiores volumes de suprimentos, dificilmente 

conseguidos nas áreas tradicionais de exploração florestal e suprimento de madeiras. Assim, 

vários fatores negativos incidem nas fontes tradicionais de matérias-primas: exemplos muito 

evidentes são a baixa disponibilidade e sazonalidade de estoques, o que resulta em altos 

preços. Desta maneira, novas áreas de suprimento são necessárias; a sua busca, entretanto, 

expandiria enormemente a fronteira da exploração florestal, abrindo novas áreas e causando 

maior devastação.  

Alternativamente, a substituição das madeiras tradicionais usadas na construção civil 

por outras madeiras menos conhecidas, é racional, ambientalmente desejável e compensadora 

em termos de custo-benefício.  Esta é a proposta do Catálogo de Madeiras Brasileiras para a 

Construção Civil, desenvolvido e publicado em 2013 pelo IPT, com o apoio do WWF-Brasil. 

 

3. MECANISMOS PARA A PROMOÇÃO DE MADEIRAS MENOS CONHECIDAS 

Na promoção de espécies de madeiras menos conhecidas, especialmente no caso de 

madeiras tradicionalmente usadas na construção civil, alguns mecanismos distintos são 

adotados: 
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Inicialmente, o mecanismo da substituição simples, que busca a reposição de uma 

espécie tradicional por uma alternativa menos conhecida, baseada nos mesmos usos. É um 
mecanismo que resulta frequentemente em tentativas e erros. 

Em seguida, o mecanismo da comparação, pelo qual busca-se nas espécies 

selecionadas semelhanças em características, como cor e densidade, inferindo-se portanto a 
semelhança de usos. Trata-se da substituição individual.  

Em terceiro lugar e mais acertadamente, usa-se o mecanismo da adequação, buscando-

se a compatibilização entre as propriedades físicas, mecânicas e biológicas das espécies 
alternativas com os requisitos do uso para o qual se requer a madeira substituta. 

Nesta compatibilização, o objetivo é encontrar a espécie correta para o uso pretendido, 

alinhando-se os dois conjuntos, de propriedades da madeira e dos requisitos do uso, em seus 
níveis compatíveis, de adequação e desempenho. 

Como exemplo de requisitos de uso, pode-se citar que os pisos de madeira exigem 

espécies com alta dureza de superfície, baixa contração, boa trabalhabilidade e colagem, 
excelente acabamento superficial, cor e desenho atraentes. 

Resumidamente, aplicando-se os princípios anteriormente especificados, o processo de 

promoção do uso de madeiras menos conhecidas no setor da construção civil pode ser descrito 
em 5 passos: 

1. Identificam-se os usos e componentes com seus respectivos requisitos técnicos; 

2. Selecionam-se as madeiras alternativas, com suprimento sustentável e legal, bem 

como suas respectivas propriedades conhecidas; 

3. Compatibilizam-se as propriedades e o desempenho da madeira com os requisitos 

técnicos do uso ou do componente de construção; 

4. Verificam-se as dimensões e formas exigidas das peças de madeira bem como os 

defeitos aceitáveis; e 

5. Indicam-se as madeiras alternativas para o uso ou componente. 

Este processo, resumido em cinco passos, reúne as etapas necessárias para a adequada 

seleção e indicação de uma ou mais espécies de madeira para usos cujos requisitos técnicos 

sejam conhecidos e dimensionados. É um processo que incorpora e otimiza o conhecimento 

sobre as propriedades das madeiras e os requisitos dos usos para os quais se pretende destiná-
la. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DE USOS DA MADEIRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

No setor da construção civil, tanto as madeiras de florestas nativas quanto de florestas 

plantadas, encontram inúmeros usos, desde aqueles tradicionais, como estruturas de cobertura, 

pisos e esquadrias, até usos mais recentes, como estruturas leves em novos métodos 

construtivos, madeira e vigas laminadas e painéis pré-fabricados. Estes são quase sempre, 
usos permanentes, ou seja, constituem parte integrante do edifício construído. 

Entretanto, existem ainda os usos ditos temporários, encontrados principalmente em 

canteiros de obra, na forma de andaimes, tapumes, escoramentos e fôrmas de concreto, que 

frequentemente são reaproveitados, racionalizando o uso de componentes de madeira na obra 

e assim, otimizando a relação custo-benefício. 
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Com vistas a facilitar a visualização e classificação dos usos de madeira na construção 

civil, estes foram agrupados e arranjados de maneira lógica, com base nas principais 
características do grupo de usos, em uma Classificação Geral de Usos, apresentada a seguir: 

 

Classificação Geral de Usos da Madeira na Construção Civil 

Construção Civil Pesada  Externa  Estruturas pesadas, cruzetas, estacas, escoras, 

pontaletes, portas, pranchas, ripas, vigas 

 Interna Carpintaria resistente, tesouras, terças, vigas, 

treliças, estruturas, colunas, cruzetas, tábuas, 
caibros, ripas 

Construção Civil Leve Externa Moirões, pontaletes, andaimes, vigas, tábuas, 

caibros, caixilhos, guarnições, ripas, sarrafos 

 Interna Decorativa  Tábuas, lambris, painéis, 
molduras, perfilados, 

guarnições, rodapés, sarrafos 

  Estrutural Vigas, caibros, ripas, sarrafos 

  Esquadrias Portas, folha de porta, 
venezianas, caixilhos, batentes, 

janelas, sarrafos 

  Utilidade geral Tábuas, sarrafos, ripas, cordões, 
forros, guarnições, meia cana, 

rodapés, corrimãos 

Uso temporário Andaimes, escoramentos, fôrmas para concreto 

Assoalho Tacos, tábuas, parquetes, blocos 

Fonte: SUDAM/IPT (1981) 

 

Esta classificação geral de usos foi desenhada com vistas a abrigar a maioria dos usos 

da madeira na construção civil, visto que tem como base a destinação principal do 

componente de madeira na construção, bem como leva em consideração as principais 
características da madeira, como densidade, resistência mecânica e durabilidade natural. 

 

5. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DAS ESPÉCIES 

O principal critério para a seleção das espécies menos conhecidas propostas como 

alternativas às madeiras tradicionais usadas na construção civil foi aquele da disponibilidade 

de volumes apreciáveis em florestas que tivessem passado pelo processo de certificação de 

terceira parte independente, tais como os sistemas FSC ou Cerflor. 

A existência do selo de certificação ambiental garante minimamente que as melhores 

práticas são aplicadas nas operações de manejo, exploração e extração da madeira, bem como 

no seu transporte e comércio subsequente, como é preconizado pelos princípios que embasam 
o Protocolo Madeira é Legal.  

Adicionalmente, outros critérios foram adotados para complementar a seleção das 

espécies: 

 distribuição e ocorrência da espécie ou grupo de espécies em distintas regiões do 

Brasil, de forma a garantir o acesso por sua ocorrência desconcentrada em regiões 

florestais brasileiras; 
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 diversificação da espécie na construção, ou seja, a possibilidade de empregar a espécie 

em vários usos ou na forma de vários componentes da construção civil;  

 substituição de madeiras tradicionalmente empregadas, especialmente aquelas em 

regime de proteção ou escassez; 

 existência e disponibilidade de informações tecnológicas confiáveis da espécie, 

advindas de fontes confiáveis , como instituições tecnológicas e universidades;  

 presença, ainda que incipiente, em mercados madeireiros, sejam locais ou regionais, 

como forma de facilitar minimamente sua introdução no comercio; e 

 legalidade na sua comercialização e uso, garantindo assim a possibilidade de 

ampliação de sua comercialização, quando aceita no setor. 

Por estes critérios, foram selecionadas inicialmente 20, e posteriormente mais 10, 

madeiras ou grupos de madeiras com similaridade de características e indicação de uso, que 
pudessem ser agrupadas sob o mesmo nome comercial. 

 

6. PROMOVENDO MADEIRAS MENOS CONHECIDAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Para a elaboração do catálogo, uma equipe multidisciplinar do CT Floresta do IPT fez 

a alocação de madeiras em grupos de uso pela identificação das propriedades físicas e 
mecânicas necessárias para o bom desempenho de cada espécie no uso especificado. 

Para cada propriedade identificada foram fixados valores mínimos e máximos, tendo 

como base os valores de madeiras tradicionalmente empregadas nos usos considerados. 

A compatibilização das propriedades das madeiras em níveis apropriados de 

desempenho com os requisitos técnicos dos componentes de construção foi feita em seguida, 

levando-se em consideração também as dimensões, as formas e os defeitos aceitáveis ou 
proibidos. 

Como exemplo da base deste processo, segue-se a caracterização dos requisitos de 

uma espécie a ser usada para a Construção Civil Pesada Interna, nas formas de vigas, caibros, 

pranchas e tábuas. Neste caso, usou-se como referência a madeira de peroba-rosa 

(Aspidosperma polyneuron, Apocynaceae), tradicional no uso geral da construção civil, 
embora atualmente seja uma madeira escassa e de preço elevado.  

 

peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron, Apocynaceae Müll. Arg. ) 

Densidade de massa a 15%  710 kg.m
3
 

Flexão estática Máxima resistência (madeira verde)  84 MPa 

Módulo de elasticidade (madeira verde)  8700 MPa 

Compressão axial Máxima resistência (madeira verde)  39 MPa 

Cisalhamento Máxima resistência (madeira verde)  10 MPa 

Durabilidade Natural/ 

Tratabilidade 
 5 anos (solo) ou tratável (CCA), retenção:  5 kg/m3 ingrediente ativo 
e penetração total/parcial 

Fixação Regular/boa ou fácil 

Fonte: Nahuz et al. (2013) 
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7. O CATÁLOGO DE MADEIRAS BRASILEIRAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

Como resultado do projeto descrito, foi publicado o Catálogo de Madeiras Brasileiras 

para a Construção Civil em 2013 (NAHUZ et al., 2013), com 20 espécies ou grupos de 

espécies de madeiras menos conhecidas, apropriadas para uso na construção civil. 

Posteriormente outras dez espécies ou grupos de espécies foram agregados às madeiras 
originais, totalizando trinta madeiras. 

A Tabela 1 resume o objetivo principal do projeto, que é a indicação de madeiras 

alternativas àquelas espécies mais tradicionais, usadas na construção civil, mostra as 

indicações de usos para cada uma das madeiras menos conhecidas selecionadas, de acordo 

com a compatibilização entre suas características físicas, mecânicas e tecnológicas, e os 
requisitos técnicos dos usos da madeira na construção. 

 

Tabela 1. Madeiras indicadas para uso na construção civil 

Uso da Madeira na Construção Civil 

Espécie Nome botânico 

Pesada Leve 
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á
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g
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a
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abiurana Pouteria caimito          

angelim-amargoso Vatairea sp.          

angelim-pedra Hymenolobium petraeum          

angelim-vermelho Dinizia excelsa          

breu-vermelho Tetragastris altissima          

caucho Castilla ulei          

cedrorana  Cedrelinga cateniformis          

cumaru Dipteryx odorata          

cupiúba Goupia glabra          

curupixá Micropholis venulosa          

faveira Parkia multijuga          

garapa Apuleia leiocarpa          

jataipeba Dialium guianense          

jatobá  Hymenaea courbaril          

jequitibá-branco Cariniana estrellensis          

mandioqueira Ruizterania albiflora          

matámatá Eschweilera coriacea          

muiracatiara Astronium lecointei          

mururé Brosimum acutifolium          

oiticica-amarela Clarisia racemosa          

pau-roxo Peltogyne spp          

piquiarana Caryocar glabrum          

quaruba Vochysia maxima          

sumauma Ceiba pentandra          

tachi Tachigali myrmecophilla          

tanibuca Buchenavia grandis          

tatajuba Bagassa guianensis          

tauari Couratari oblongifolia          

tauari-vermelho Cariniana micrantha          

uxi Endopleura uchi          
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O Catálogo de Madeiras Brasileiras para a Construção Civil, acessível no link: 

http://www.ipt.br/centros_tecnologicos/CT-FLORESTA , traz também para cada madeira ou 

grupo de madeiras selecionados, outras informações complementares, apresentadas na forma 

de fichas de informações tecnológicas, contendo cada qual as seguintes informações: 

• nome popular (preferível), nome científico, outros nomes 

• estados e regiões de ocorrência (Brasil) 

• imagens da madeira: tangencial e radial 

• características gerais/sensoriais; descrição anatômica macro 

• durabilidade natural e tratamento com produtos preservativos 

• características de processamento (trabalhabilidade, secagem) 

• propriedades físicas: densidade e contrações 

• propriedades mecânicas: flexão estática, compressão paralela 

• outras propriedades: choque, cisalhamento, dureza Janka, tração normal e  

fendilhamento 

• usos na construção civil (Classificação Geral de Usos) e outros usos 

• sugestões de substituição às madeiras tradicionais 

 

A título de exemplo, apresenta-se na sequência, a ficha da madeira de Uxi 

(Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.) com suas propriedades e indicação de usos, bem como 
sugestão de substituição das madeiras tradicionalmente utilizadas. 

 

Uxi (Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.) 

Flexão estática Resistência (madeira verde) 114 MPa (1162 kgf/cm
2
) 

Resistência (madeira a 15% de umidade) 153,7 MPa (1567 kgf/cm
2
) 

Módulo de elasticidade (madeira verde) 14318 MPa (146000kgf/cm
2
) 

Compressão paralela 
às fibras 

Resistência (madeira verde) 54,5 MPa (556 kgf/cm
2
) 

Resistência (madeira a 15% de umidade) 74,8 MPa (763 kgf/cm
2
) 

Outras propriedades 

Cisalhamento Madeira verde 13,6 MPa (139 kgf/cm
2
) 

Dureza Janka 
transversal 

Madeira verde 9346 N (953 kgf) 

Tração normal às 

fibras 

Madeira verde 5,8 MPa (59 kgf/cm
2
) 

Observação: os resultados dos ensaios das propriedades físicas e mecânicas foram obtidos de 
acordo com a Norma COPANT. Fonte: IBAMA (1997)  

Nota: As unidades de grandeza MPa e N do Sistema Internacional (SI) são também apresentadas 

nas unidades técnicas kgf/cm
2
 e kgf, respectivamente. 

USOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS USOS 

Pesada externa: cruzetas, dormentes ferroviários 

Pesada interna: vigas, caibros.  

Outros usos: transporte, embarcações (quilhas, convés, costados e cavernas), cabos de ferramentas, 

embalagens. 

Pode substituir: Espécies tradicionais usadas na construção civil resistente, principalmente 

interna, como peroba, sucupira, maçaranduba e jatobá. 

Fonte: Nahuz et al (2013) 

 

Finalmente, este catálogo busca ampliar o conhecimento de profissionais da 

construção e de consumidores que buscam informações sobre a madeira, oferecendo ao setor 
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da construção civil outras madeiras com propriedades semelhantes àquelas madeiras 

tradicionais.  

Com isto, busca-se ampliar a oferta de madeiras no mercado, obtidas de maneira 

sustentável, que possam garantir ao consumidor a aquisição de uma matéria-prima de origem 

legal, extraída de maneira responsável e não predatória, o que é um dos princípios 
preconizados pelo Protocolo Madeira é Legal. 
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