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Falta de especialistas em espécies
tropicais dificulta uso sustentado
Universidades e cursos técnicos favorecem outros materiais; espécies provenientes da Amazônia são pouco aproveitadas

Tanto as empresas de construção
civil como as entidades do setor
consideram fundamental a for-
mação de pessoal técnico espe-
cializado capaz de identificar as
espécies de madeira e estabelecer
quais as diferenças entre o uso de
um tipo ou de outro. “A formação
ainda é falha, tanto no nível su-
perior como no médio”, afirma
Estevão Braga, da WWF-Brasil.

A falta de capacitação, se-
gundo ele, se aplica tanto na
área de manejo na Amazônia
como na profissionalização no
Sudeste. “Precisamos de mais
mão de obra nesse setor”, diz.
“O problema começa nas uni-
versidades que não ensinam os
profissionais em formação a

usar madeira, favorecendo o
aço, o plástico e o vidro. Per-
deu-se o hábito de ver esse pro-
duto como um recurso interes-
sante na construção.”

Acrescente-se a isso que
existem centenas de espécies de
madeira na Amazônia, a maioria
desperdiçada no corte por falta
de informação sobre o seu uso.
Só agora, entidades como a In-
ternational Wood Products As-
sociation (IWPA), ligada aos
compradores de outros países,
apostam na ampliação das espé-
cies de madeira tropical a serem
utilizadas. Começam a fazer tes-
tes para verificar a resistência,
os predadores biológicos, a cor e
a viabilidade das espécies menos

conhecidas para estabelecer
suas possíveis aplicações.

“O mercado vai ter que se
adaptar, uma vez que o volume
exigido não comporta o uso de
poucas espécies em extinção”,
afirma Braga, da WWF. As
principais aplicações são para
estrutura de telhados de casas
(42%), andaimes e formas para
concreto (28%), móveis (15%),
além de forros, pisos e esqua-
drias (11%). Segundo Braga, é
importante divulgar informa-
ções na mídia e nas redes so-
ciais sobre uso de madeira nati-
va para que o consumidor final
também se sinta engajado.

Entre as sugestões do Pro-
grama Madeira é Legal está a

ideia de criar uma espécie de
selo da madeira que declare
por meio de uma etiqueta as
características técnicas e as
indicações para sua aplicação.
Esta etiqueta seria desenvol-
vida para as diversas espécies
de madeiras nativas disponí-
veis no mercado.

O selo, semelhante ao do
Programa Procel da Eletrobrás,
permitiria ao consumidor, na
hora de adquirir um produto,
escolher tendo como base in-
formações do tipo “uso reco-
mendado” (pisos, janelas etc),
“resistência e durabilidade”
(importante para elaboração
dos projetos e especificações
dos produtos). ■ M.F.

Compradores
internacionais
começam a testar
possíveis aplicações
de árvores que
até agora eram
desperdiçadas
no corte

A Rede Amigos da Amazônia
propõe que o governo dê o
exemplo, criando um movimento
de legalidade e responsabilidade
em toda a cadeia produtiva da
madeira. O objetivo é fomentar
uma nova tendência de consumo
exigindo dos prestadores de
serviço que apresentem provas
de utilização legal da madeira.

AÇÕES DO PODER PÚBLICO

1.
Rede prioriza movimento de
legalidade em compras públicas

A Caixa Econômica Federal
incorporou a exigência de uso
de madeira legal em novos
contratos de financiamento dos
empreendimentos habitacionai,
especialmente do Minha Casa,
Minha Vida. Entre os documentos,
é obrigatória a apresentação
do DOF, comprovando volume
e destinação do produto na obra.

2.
CEF exige madeira legal
para financiamento de obras

A lei estadual 10.780 de 2001,
que determina às empresas que
plantem um número de árvores
equivalente ao retirado para
suas atividades comerciais
é outro grande incentivo ao
reflorestamento em São Paulo.
Em 2009, foram repostas
3,4 milhões de árvores. No ano
passado, foram 4,8 milhões.

3.
Lei paulista exige reposição
de árvores pelas empresas

Marcela Beltrão

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 7.
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