*** A FRANÇA INCENTIVA O USO DA MADEIRA NA LUTA CONTRA O EFEITO ESTUFA ***

Construir com madeira é
trabalhar com o humano
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A madeira para um habitat cidadão
USAR MADEIRA NA CONSTRUÇAO É
LUTAR CONTRA O EFEITO ESTUFA.
Uma tonelada de madeira representa 1,4
tonelada de gás carbônico (CO2)
absorvido pelas árvores. Ora, são as
árvores jovens, em pleno crescimento,
que consomem mais carbono e liberam
mais oxigênio. Assim, quando se extrai
das florestas não as novas, mas aquelas
que chegaram à maturidade e se utiliza
essa madeira em construções perenes,
duplica-se a eficiência da cadeia de CO2
criada pela fotossíntese.
É por isso que, de acordo com os
compromissos da França no protocolo de
Kyoto, o Governo e os profissionais que
trabalham com madeira fixaram um
objetivo de aumentar em 25 % o uso da
madeira na construção, até o ano de
2010.
CONSTRUIR
COM
MADEIRA
É
PARTICIPAR DA VIDA DA FLORESTA
A vitalidade da floresta – sua capacidade
de se renovar – é favorecida pelas
extrações de madeiras provenientes de
uma seleção de árvores maduras e pelos
cortes daquelas pouco desenvolvidas que
liberam o espaço necessário para o
crescimento das mais belas entre as
jovens. Estas práticas fazem parte há
dois séculos de um contexto de gestão
sustentável das florestas. Dentro de um
quadro de 75 % privadas e 25 %
públicas,
nossas
florestas
são
efetivamente
submetidas
a
uma
regulamentação específica, fruto da
vontade firme do Governo de assegurar o
futuro do patrimônio florestal. Diferentes
órgãos – Office National des Forêts,
Centres Régionaux de la Propriété
Forestière, Inventaire Forestier National,
Institut pour le Developpement Forestier –
acompanham assim os proprietários na
gestão de seu patrimônio e na produção
de madeira. E mais de 40.000
profissionais contribuem diariamente para
preservar e conservar a vitalidade da
floresta. Ora, é a venda da madeira, na
França e na Europa, que constitui a base
dos recursos necessários para este
trabalho de manutenção.

CONSTRUIR COM MADEIRA É
UTILIZAR UM RECURSO EM GRANDE
CRESCIMENTO.

CONSTRUIR COM MADEIRA É
OPTAR PELA QUALIDADE DO MEIO
AMBIENTE EM TODOS OS
ASPECTOS.

Contrariamente às idéias que se
propagam, a floresta ganha terreno em
toda a Europa. Desde a Antiguidade, ela
sofre efetivamente um desbravamento
intensivo : conquista de terras cultiváveis,
construção de frotas navais ..., mas a
partir do século XIX, com a modernização
da agricultura e surgimento de novas
fontes de energia, as pressões sobre a
floresta cessaram. E assim a floresta
francesa mais do que dobrou sua área
em dois séculos.
Atualmente, ela continua a crescer.
Desde 1950, nossas reservas florestais
passaram de 12 para 16 milhões de
hectares e as extrações de madeira
representam apenas dois terços do
crescimento anual da madeira antes do
corte.

Primeira qualidade, ou pelo menos a
mais visível, o habitat em madeira
preserva a beleza de uma região
selvagem ou de um espaço rural e
serve para realçar a beleza que existe
numa paisagem urbana ou torná-la
mais harmoniosa. Atende ainda a
outras exigências.
A madeira não
apenas absorve o CO2 mas, por sua
baixa inércia térmica, permite o
aquecimento,
trazendo
as
conseqüentes economias de energia.
Outra vantagem, um canteiro de obra
em
madeira
–
“filão
seco”
diferentemente do concreto que
precisa de água – é um canteiro rápido
e limpo.
Quer se trate de preservar a beleza do
ambiente ou os recursos naturais, o
uso da madeira atende a estes dois
imperativos.

Natural e rapidamente renovável,
a madeira é o material do século XXI.
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Construir com beleza e em todos os lugares

Natural e tecnológica, bela e criativa,
a madeira dá sua dimensão humana à arquitetura.
A MADEIRA É FATOR
DE HARMONIA NA PAISAGEM
O habitat em madeira embeleza a cidade e se
funde maravilhosamente com a natureza.
No meio de prados, em área comercial ou numa
rua, um edifício em madeira, mesmo sem toque
estético, mesmo que se trate de um abrigo, não
ferirá seu olhar. Com outros materiais, pode
acontecer que as construções desfigurem um
bairro, um subúrbio, um centro histórico, um
litoral ... Mas a madeira, por sua “natureza” viva
e sensual, permanece sempre em harmonia com
o ambiente, qualquer que seja forma
arquitetônica que se dê a ela.
Tradicional ou contemporânea,
a arquitetura em madeira se integra a todos os
estilos do espaço urbano.
O habitat em madeira não se restringe,
evidentemente, ao chalé suíço ou às casas com
madeiramento aparente. O desenvolvimento das
tecnologias
de
madeira
propicia
o
desenvolvimento
de
uma
estética
contemporânea. Vários arquitetos, sensíveis à
dimensão humana do material, criaram então
um novo “urbanismo de madeira”.
Nas construções em concreto, vidro e aço, eles
também a utilizam com prazer. Não apenas a
madeira se coaduna com todos os outros
materiais, mas é ela que muitas vezes faz a
ligação estética entre os elementos formais.
Quer seja a construção de algo novo ou uma
reforma, a montagem de locais para a
comunidade ou a ampliação harmoniosa de um
habitat antigo, quer se pense na conciliação de
construções díspares ou humanizar um conjunto
imobiliário de materiais austeros e proporções
agressivas – a madeira é sempre o elemento de
integração da beleza.

A MADEIRA SE ADAPTA A TUDO

A MADEIRA É CRIATIVA

A madeira tem afinidade particular com os
locais difíceis.
Quando se gosta de um lugar que parece não
comportar nenhuma construção – terreno de
difícil acesso ou muito inclinado, um pedaço
exíguo como um “pico” urbano ... – a madeira
é
a
solução
:
flexível
e
segura,
espantosamente
modular.
Pode-se
na
realidade construir com madeira em todos os
tipos de terreno : úmidos, acidentados ou
pouco portantes. A técnica da casa sobre
pilotis, em cima de uma encosta ou de uma
superfície de água , representa uma das
melhores soluções de construção.
Além disso, como uma casa de madeira pesa
cinco vezes menos do que uma construção em
alvenaria,
suas
fundações
são
necessariamente mais leves, o que constitui
uma vantagem incontestável em relação a
terrenos pouco portantes como os arenosos,
em praias.

Sensual e tecnológica simultaneamente, a
madeira abre um leque formal ilimitado.
Por sua elasticidade e sua capacidade de
sustentação elevada diante de seu peso
baixo, pelas técnicas de laminado-colado e
de madeira maciça recuperada, graças as
quais atinge usos antes apenas reservados
ao aço, a madeira se submete a todos os
formatos. Com um trunfo extraordinário
frente os outros materiais : sua beleza
natural se acentua com o passar do tempo.
E como ela é bela em si como também
associada a outros materiais, vem
enriquecer as superfícies arquitetônicas num
jogo de alternâncias do polimento frio à
textura quente.

A madeira gosta das margens.
Mesmo na beira de rios, a umidade do
ambiente não modifica a madeira, uma vez
que se intercale sempre entre as fundações e
a madeira um tipo de material “barreira” contra
a subida da umidade por capilaridade – e isto
para qualquer tipo de terreno. Quanto ao
comportamento da madeira na água, este é
excepcional : o mar corrói as peças de aço
inox, mas não a madeira. Os pilotis sobre os
quais Veneza foi construída são uma prova
desse fato.

Uma estrutura em madeira se presta a
várias interpretações na fachada.
Patinada pelo sol ou pintada, a madeira
oferece total liberdade. O revestimento em
estado natural ficará com uma cor prata
envelhecida .... Mas não há apenas o
revestimento para cobrir uma construção em
madeira : tudo é considerado, o tijolo, a
placa asfáltica, as fibras de cimento
coloridas, as placas de estratificados, os
sanduíches isolantes com placa de aço
nervurada, a pedra e a pedra reconstituída,
as placas de cerâmica, a ardósia ou a
terracota.

A madeira desafia os séculos, mesmo em
áreas sísmicas.
Menos pesada e mais flexível que a casa em
alvenaria, a casa em madeira responde melhor
a eventuais movimentos do terreno. Se ela foi
planejada e construída com cuidado, se
mostrará extremamente segura durante e após
um abalo sísmico.
Lembremos que a Califórnia se destaca tanto
por suas casas em madeira como por seus
tremores de terra quotidianos e que no Japão,
em regiões onde acontece o fenômeno, os
templos em madeira continuam de pé há treze
séculos.
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Uma casa em
madeira para estar e viver bem
A MADEIRA OFERECE O CONFORTO
MAIS COMPLETO.

A CASA COMUNICANTE É EM
MADEIRA.

A madeira é o único material que traz
tranqüilidade e que respira.
Suave e envolvente, cria um ambiente
profundamente sereno. Nota-se que a
agressividade das crianças diminui num
prédio escolar em madeira e que elas não
têm vontade de pichá-lo. Viva, a madeira
respira : sua capacidade de absorver e
de restabelecer a umidade do ar
ambiente gera um clima bastante
saudável na habitação.

A madeira deixa passar as freqüências
dos aparelhos equipados com rádiostransmissores.
Como as freqüências são de 5 a 10
vezes menos amortizadas pela madeira
do que pelo concreto, a madeira garante,
a partir do cômodo
onde nos
encontramos, a boa gestão de todos os
aparelhos da casa : televisores,
caldeiras,
aquecedores
de
água,
equipamentos de segurança, iluminação,
abertura e fechamento das persianas etc.

A madeira, particularmente indicada
contra o frio, é também bastante
adequada para as regiões quentes.
A parede de madeira mais simples isola
melhor do que uma parede de alvenaria
com isolação reforçada. A baixa inércia
térmica da madeira regula rapidamente
as mudanças de temperatura, qualidade
bastante apreciada nas residências de
férias. E como a estrutura de madeira se
caracteriza pela ausência de pontes
térmicas – que representam mais de 30
% do desperdício de uma casa em
alvenaria – a casa em madeira se situa
na vanguarda dos sistemas de redução
do consumo de energia.
Famosas há muito tempo no Norte, as
casas em madeira também têm o mesmo
prestígio no Sul. A madeira não armazena
o calor e o principio da casa rústica se
baseia na ventilação. De fato, as soluções
e técnicas implantadas no Sul – aeração,
veneziana com toldo, laje ou parede
interna de alvenaria para a inércia
térmica, terraços cobertos, isolantes finos
refletores etc. – se integram naturalmente
à construção em madeira.

A madeira é confiável para as
comunicações a distância com o grupo
de
equipamentos
chamados
“inteligentes”.
Computador, televisor, eletrodomésticos
do futuro, câmera ... a comunicação se
faz sem problemas através de uma
ligação telefônica pela Internet. Assim,
do outro lado do mundo, pode-se
administrar uma casa. Por exemplo,
controlá-la por uma câmera após um
eventual alerta do sistema de segurança
ou simular uma presença pela abertura e
fechamento das luzes e das venezianas.

A construção em madeira oferece uma
excelente isolação acústica.
Numa casa com estrutura de madeira, a
justaposição de materiais que formam as
paredes externas (placas de gesso,
placas asfálticas, placas de madeiracimento, pedras de revestimento etc.) e
de materiais ditos “elásticos” (lãs e fibras
isolantes) isola totalmente os barulhos
externos.

Quietude, suavidade e tranqüilidade,
uma vida feliz transcorre na madeira.
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Uma construção inventiva
e de ótimo desempenho
A MADEIRA, UMA TECNOLOGIA
MODULAR E FLEXÍVEL.

QUATRO TÉCNICAS PARA CONSTRUIR
BEM.

Habitat tradicional ou contemporâneo, a
madeira é o material high tec por excelência.
Na maior parte dos países industrializados,
principalmente Estados Unidos e na Europa do
Norte, a porcentagem de casas de madeira
ultrapassa os 90%!.
Por meio de quatro
grandes técnicas de construção aprovadas, a
madeira se revela notável para modular e
conciliar livremente a escolha estética, o estilo
de vida, as restrições econômicas e do terreno.
Sem contar suas qualidades mecânicas ! Num
outro aspecto, o da construção de pontes, por
exemplo, permite atingir vãos de 100 metros ou
mais.

Madeira empilhada : força do material bruto.
Esta técnica de construção se baseia no
principio da isba ou do velho chalé.
Empilhamento horizontal ou ajuste vertical de
peças de madeira espessas que se encaixam
umas nas outras, este sistema obedece
geralmente a um partido estético tradicional :
fachadas que apresentam poucas aberturas,
articulações visíveis, acabamentos interiores
que deixam passar o ar, mantidos em madeira
natural. Como as peças de madeira são
perfiladas e reunidas com precisão, a água da
chuva corre sem penetrar no conjunto.
Quanto às paredes, elas serão ao mesmo
tempo portantes e naturalmente isolantes.

Qualidades mecânicas
e rapidez de montagem,
a madeira é excepcional.

Pilares e vigas:
liberdade de criação e
arquitetura da luz.
Principio de construção : os pilares dispostos
de 2,5 a 5 metros são juntados às vigas.
Preparado em oficina, o esqueleto da casa se
monta em alguns dias. Esta estrutura firme fica
totalmente visível e se integra à decoração
interior. Pode-se enfeitá-la com pilares de
formato redondo.
A dissociação técnica entre a estrutura pilares
e vigas e o enchimento traz por outro lado uma
verdadeira liberdade de concepção : grandes
aberturas envidraçadas ou estrutura-painéis
com isolante espesso, paredes de alvenaria
com tijolos ou de concreto celular, barro de
construção
ou
terra-palha,
pranchões
empilhados ... todas as soluções de
enchimento são possíveis.

Estruturas painéis : expressividade das
fachadas e dos volumes.
Este sistema construtivo, aperfeiçoado há
mais de um século nos Estados Unidos, é o
mais divulgado no mundo. Painéis de
contraplacado ou de grandes partículas
orientadas (OSB) são fixados em montantes
em madeira com espaçamento de 40 a 60
cm. O isolante térmico se integra ao interior
da estrutura.
O canteiro dura apenas algumas semanas.
As paredes, fabricadas no local ou numa
oficina, são juntadas no local. Além da
rapidez, esta técnica apresenta a vantagem
da leveza, interessante para terrenos com
baixa capacidade de suportar pesos.,
fundamental em áreas sísmicas.
Oferece ainda numerosos recursos : podese associá-la aos elementos pilares e vigas
para criar volumes arquitetônicos maiores,
uma parede de alvenaria para a inércia
térmica, uma fachada em vidro para ampla
iluminação ... pode-se também se fazer
paredes curvas.
Painéis maciços : construções de grande
porte.
Painéis
de
estrutura
em
chapas
contracoladas, são utilizados tanto como
elementos para as paredes externas, como
paredes interiores, soalhos, suportes de
cobertura e ainda para casas individuais
assim
como
construções
coletivas,
industriais e comerciais.
Suas qualidades mecânicas são superiores
ao da madeira maciça, pois podem trabalhar
em todos os sentidos. Fabricados em
grandes
dimensões,
permitem
uma
construção rápida e limpa. Constituem
paredes maciças indeformáveis que, por sua
capacidade de acumulação de calor e de
vapor de água, trazem o máximo de
conforto.
Pode-se
associá-los
–
prioritariamente pelo exterior – a todos os
materiais isolantes e de revestimento
atualmente existentes no mercado.
Revestimentos de madeira,
uma tecnologia bastante segura.,
Revestimento de proteção, a “pele dupla”
que protege das intempéries.
De fato, todos os revestimentos da fachada,
quaisquer que sejam, são colocados sobre
uma estrutura independente da estrutura
principal. No que diz respeito ao
revestimento de proteção em madeira
maciça ou em produtos derivados da
madeira, oferece um amplo leque de opções
estéticas. As lâminas ou ripas podem ser
juntadas verticalmente, horizontalmente ou
de formas obliqua, plana ou curva. Elas
podem ser pintadas, receber veladura ou
ficar naturalmente prateadas pela ação do
sol.
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A madeira se conserva facilmente
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Week-ends despreocupados, a madeira libera tempo.
A ESTRUTURA PORTANTE
DE UMA CASA NÃO PEDE
NENHUMA MANUTENÇÃO
Ela é protegida de forma durável no
momento da construção.
Todos os revestimentos de fachada das
casas com estrutura de madeira, sendo
colocados como uma “dupla pele” , sua
deterioração eventual (se a manutenção
for feita tardiamente) não atinge a
estrutura portante pois eles são
separados por uma camada de ar para
assegurar a ventilação e por uma tela que
apara a chuva.

IDEAL : O REVESTIMENTO DE
PROTEÇÃO EM MADEIRA:
Nenhuma manutenção, quando o sol
patina a madeira natural.
Esta fina camada de pátina protege a
madeira, que permanece perfeitamente
saudável. Seu aspecto grisalho se funde
naturalmente com o ambiente. Variando
do preto ao cinza prateado, passando
pelo marrom conforme os climas, a
altitude e as espécies de árvores
utilizadas, estabiliza-se após alguns
anos.
Pode-se
entretanto
renovar
facilmente a cor original da madeira, seja
aplicando com pincel diferentes produtos,
seja por um jato de água de alta pressão,
que
provoca
a
erosão
dos
microorganismos da superfície. Nestes
dois casos, o polimento é inútil.
Se se prefere a madeira colorida, as
veladuras são notáveis.
A manutenção de um revestimento com
veladura não leva mais do que dois dias,
a cada ... cinco ou sete anos –
nitidamente menos do que refazer o
reboco na alvenaria! E quando ela é
conservada regularmente, a decapagem
“para que fique branca” é inútil pois os
produtos com veladura se degradam por
esfarelamento e não por escamação.

RECEITAS PARA UMA
MANUTENÇÃO EXTERIOR
LIMITADA.
Decida-se – madeira natural ou
colorida – antes da construção.
É na realidade a solução longa
duração, dez anos ou anos, para as
pinturas : tratadas em todas as faces
na fábrica, as lâminas do revestimento
de proteção em madeira maciça
oferecem uma melhor resistência ao
sol, sobretudo se a opção for por
produtos
microporosos,
como
veladuras e de cor clara. As lâminas do
revestimento de proteção com arestas
arredondadas
se
casam
particularmente com tintas que cobrem
totalmente e que se depositam mais
facilmente
nos
arredondados
e
resistem por mais tempo que nas
arestas vivas. A manutenção é ainda
reduzida por um revestimento de
proteção vertical : colocadas nesta
direção, as lâminas eliminam mais
rapidamente as águas de escoamento
que na horizontal ou no formato obliquo
: os acabamentos são portanto menos
sujeitos
à
erosão.
Notar-se-á
igualmente que um produto de
acabamento adere mais sobre lâminas
brutas do que sobre lâminas polidas.
Informação útil : as últimas gerações
de revestimentos de proteção oferecem
lâminas em fibras duras moldadas ou
revestidas de estratificado de alta
pressão, para as quais a manutenção é
quase inexistente.

O habitat em madeira é econômico
Bem colocada,
a madeira representa economias duradouras.
ECONOMIAS
NA CONSTRUÇÃO.
As vantagens do filão seco.
O filão seco – construir com madeira e /
ou com aço – é bem mais rápido que o
filão úmido (o concreto necessita de
água). O tempo de existência de um
canteiro sendo diminuído faz com que os
encargos financeiros dos financiamentos
sejam mais baixos.
A estrutura portante em madeira
representa por outro lado menos de 20 %
dos custos de construção. E como o peso
de uma casa em madeira é mais leve do
que o de uma feita em alvenaria, em
terrenos pouco portantes, os trabalhos de
fundação ficam mais em conta.
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Os benefícios que se consegue com uma
boa coordenação de um canteiro.
Com a condição de coordenação efetiva
dos diferentes órgãos do Governo, as
obras de acabamento não são mais
onerosas com estrutura em madeira. Ao
contrário, as perfurações são facilitadas.
E se for decidido um partido arquitetônico
excepcional aliado à escolha de materiais
e de equipamentos interiores de alto
nível, pode se chegar a um orçamento de
construção elevado, e neste aspecto o
custo financeiro é o mesmo para
qualquer tipo de construção. Mas, muito
freqüentemente, é o arquiteto que
possibilita aos clientes reduzirem os
custos.
Devido a sua atividade –
explorar todos os recursos criativos
dentro de um determinado orçamento –
ele traz soluções inéditas e funcionais no
momento da criação. Em seguida,
assegurando o acompanhamento do
canteiro em conjunto com o construtor
especializado em madeira,
evita as
dificuldades entre os órgãos do Governo
das atividades secundárias, fonte notória
de superação dos valores orçados.

ECONOMIAS NO USO
A madeira é o material de qualidades
térmicas.
A
casa
em
madeira,
sendo
naturalmente mais isolada do que uma
feita em alvenaria, permite uma
economia de 20 % no aquecimento, até
muito
mais.
Num
período
de
financiamento de 15 a 20 anos, a soma
economizada alcança milhares de
euros. E como os desempenhos da
estrutura de madeira se inserem
naturalmente nas normas fixadas pela
Regulamentação Térmica 2000 (RT
2000) – e melhor ainda – estão em
conformidade
com
as
novas
regulamentações não redundam em
nenhuma despesa suplementar.
A madeira limita as despesas de
manutenção.
Os tratamentos protetores são feitos
antes da construção e conforme as
normas em vigor :
inseticidas e
fungicidas são aplicados uma vez só.
Quanto à resistência à umidade, está
fundamentalmente ligada à concepção
arquitetônica, respeitando técnicas de
construção em madeira : revestimentos
colocados
numa
estrutura
independente
que
assegura
a
ventilação, e à escolha das espécies de
árvores. Geralmente, as despesas de
manutenção se limitam à renovação
das pinturas ou veladuras externas.
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Como a pedra,
a madeira dura muito tempo
A MADEIRA SE INSERE NA HISTÓRIA
DA ARQUITETURA.

A MADEIRA É UM PATRIMÔNIO
SÓLIDO.

Numerosas construções comprovam,
através dos séculos, a perenidade da
madeira.
Igrejas
finlandesas
e
russas
particularmente, expostas às intempéries,
templos japoneses construídos há vários
séculos numa terra de abalos sísmicos,
casas que datam da Antiguidade ... um
grande número de edifícios históricos
prova
que
a
madeira
resiste
admiravelmente ao tempo.
Podemos observar também que a
catedral de Notre Dame de Paris foi
construída sobre pilotis, que datam da
Idade Média, que as estruturas em
madeira dos túmulos egípcios com mais
de 3.500 anos ainda estão intactos.... e
que as casas com madeiramento
aparente passam de geração em
geração.
Quanto à arquitetura contemporânea,
mostrou a diversidade de perspectivas
oferecidas por ocasião das últimas
exposições universais : em Sevilha em
1992, em Lisboa em 96, em Hanover em
2000, onde a maioria dos pavilhões era
em madeira. No final do século XIX
exaltava-se a arquitetura metálica,
enquanto que o terceiro milênio se volta
para a arquitetura em madeira.

A casa em madeira é uma bela herança.
As casas individuais de estrutura em
madeira são concebidas para durar, para
atravessar os séculos. Sendo assim, as
estimativas de valor, feitas pelos seus
negociantes, não sofrem reduções. É o
mau estado que causa a perda de valor
de um bem imóvel, qualquer que seja o
material utilizado.
Quando se trata de uma herança, a
avaliação de uma casa em madeira se
faz com base nas transações recentes do
mercado local. E como os trabalhos de
manutenção comum não custam mais do
que os de uma casa de alvenaria, as
gerações futuras não herdam um fardo.

A estética de uma casa em madeira
representa um forte valor agregado.
A qualidade da arquitetura representa a
boa singularidade. Ora, por sua
flexibilidade estrutural, a madeira permite
aos
arquitetos
criarem
casas
excepcionais. Muitas delas são modelos
únicos, o que lhes confere uma cotação
elevada. Elas concretizam os sonhos dos
compradores que as visitam : morar na
madeira é também optar por uma arte de
viver singular e pessoal.

A revenda é facilitada.
Regra geral, hoje em dia, o valor de uma
casa depende sobretudo de suas
condições e do local em que está situada
(proximidade de escolas, de meios de
transporte etc.).
Sua técnica de construção tem pequena
influência sobre o preço de revenda. Mas
as casas em madeira escapam bastante
desta regra : oferecem tantos benefícios
em termos de estética e de qualidade de
vida, que antigas ou contemporâneas,
são bem avaliadas.
Outra vantagem especial das casas em
madeira : o comprador pode facilmente
alterar sua arquitetura, retirar uma
divisória, substituir uma escada, abrir um
espaço
envidraçado,
mudar
de
revestimento de proteção, ampliar ....

Perenidade, modularidade, conforto e beleza,
a casa em madeira é um patrimônio apreciado.
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Excepcional, a madeira resiste a tudo.
Uma casa em madeira, segurança total.
RESISTE AO FOGO ... E MUITO MAIS
DO QUE OUTROS MATERIAIS.
Contrariamente à idéia difundida ...
A madeira oferece uma excelente resistência
ao fogo. Há três razões para isto : sua má
condutividade térmica, seu teor de água e a
crosta carbonizada que se forma, criando
rapidamente uma camada isolante que freia a
combustão até impedi-la. Além disso, num
incêndio, uma estrutura de madeira perde
menos rapidamente sua capacidade portante
que uma estrutura de aço ou de concreto
armado. A madeira transmite 10 vezes menos
rapidamente o calor que o concreto e 250
vezes menos que o aço. O que há de bom
também é que a madeira não libera gases
nocivos quando queima.
Os bombeiros e os responsáveis pelo seguro
sabem que a madeira é segura.
Na Suíça, o corpo de bombeiros autoriza o uso
da madeira nas portas corta-fogo ! Quanto às
companhias de seguro, jamais registraram
aumento dos índices de sinistros por incêndio
no caso de casas individuais em madeira. As
estatísticas sendo pois favoráveis fazem com
que não haja nenhuma exigência quanto a um
prêmio suplementar de seguro.
Uma casa em madeira com achas na chaminé
...
Instalar uma chaminé numa lareira aberta
numa casa em madeira não é uma heresia!
Basta que a posição do local do fogo esteja
de acordo com as normas de segurança e que
a instalação seja feita por um profissional. Em
toda chaminé de uma lareira aberta, o conduto
e a lareira ficam perfeitamente isolados da
madeira, da estrutura e das peças de
marcenaria. O piso sobre o qual é colocada a
chaminé (ou a estufa), assim como a parede
onde se encosta,
são incombustíveis.
Finalmente, o aparelho em si, quer seja em
lareira aberta ou fechada, é constituído de
materiais resistentes ao fogo e que atendem as
regras de segurança : normas que se impõem
a todos os tipos de construção.

A MADEIRA BEM PROTEGIDA
RESISTE PERFEITAMENTE AOS
ATAQUES BIOLÓGICOS.
Uma casa em madeira bem concebida não
sofre os ataques dos insetos xilófagos.
Quando todas as regras adequadas são
respeitadas – a escolha das madeiras,
tratamentos certificados pelos que produzem a
resina, adoção de cuidados de qualidade etc. a estrutura em madeira de uma casa individual
é perfeita e definitivamente protegida contra os
insetos com larvas xilófagas.
Quanto às térmitas, xilófagos que fogem da
luz, deslocam-se exclusivamente nos subsolos
e precisam de muita umidade, ameaçam
somente a madeira exposta à umidade em
contato com a terra. Nas regiões onde causam
estragos, faz-se a proteção através de um
tratamento do solo sob a casa antes de sua
construção. E para as fundações, utiliza-se
madeira cujas espécies de árvores são
naturalmente resistentes ou madeiras, tratadas
quimicamente e em profundidade (em
autoclave, sob vapor e sob pressão) . Sempre
tomar cuidados com a limpeza do terreno,
retirar os troncos velhos, queimar em cada
inverno os galhos caídos, estocar a madeira
para aquecimento sobre o concreto e durante
um ano no máximo.
No
que
se
refere
aos
cogumelos,
desenvolvem-se numa área de madeira
mantida a mais de 20 % de umidade e a uma
temperatura que oscila entre 20 e 30º. Uma
má aeração, a ausência de luz, um meio
alcalino e uma umidade permanente são
fatores agravantes. Os bons construtores
dispensam pois bastante atenção às técnicas
que favorecem o escoamento rápido da água.
Uma empresa especializada oferece uma
garantia segura.
Não se pode descobrir uma madeira tratada
pois a maior parte dos inseticidas não tem
cheiro,
sabor e cor. A entrega de um
certificado de tratamento é a melhor das
garantias. A marca de qualidade CTB B+,
colocada nas madeiras certificadas pelo
Centre
Technique
du
Bois
et
de
l’Ameublement (CTBA), traz também esta
garantia.

UMA OUTRA VIA, USAR ESPÉCIES
DE ÁRVORES PARTICULARES.
Espécies
de
árvores
naturalmente
resistentes.
Nenhuma necessidade de tratamento para o
carvalho, o castanheiro, o western red
cedar, o Douglas que resiste por natureza
aos insetos com larvas xilófagas e, limpas
de sua entrecasca, aos cogumelos.
Nenhuma espécie de árvore tropical é
atacada pelo inseto capricórnio da casa.
Além do mais, o doussié, a teca, o moabi, o
movingui, o ipê são inteiramente refratários
aos cogumelos. No que diz respeito ao
interior do habitat, as madeiras para
marcenaria de pequena espessura (lambris,
parquets) não precisam de nenhum
tratamento. Quanto aos painéis formados de
madeiras
derivadas,
sua
pequena
espessura e as colas utilizadas impedem o
desenvolvimento de qualquer inseto.

CONSTRUIR COM MADEIRA É TRABALHAR COM O HUMANO

Crédito das fotos : TOURNEBOEUF/ ATELIERS DE L’ENTRÉ / V. MOUTHIERS / V. CALDUCH / PALOU / R. DELAROCH – OBSERVER /
C. PICHARD ONF / V. TOURET – IDF / CNDB
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A madeira, um estoque de carbono com efeito de alavanca.
- 20 março 2003

1. A madeira, um poço de
carbono com efeito triplo.
A madeira consegue contribuir de várias maneiras
para limitar o aumento do gás carbônico na atmosfera,
estocando
carbono,
evitando emissões,
provendo
valorização energética; começamos assim, apenas a ter
uma idéia do seu impacto.

Estoque, fonte de carbono:

Para aprofundar seus
conhecimentos:

Consulta a outras
fontes
A floresta, a madeira e o
efeito estufa
Artigo de Alain CHAUDRON,
Encarregado de Projeto
"Assuntos Florestais
Internacionais" do Ministério da
Agricultura e da Pesca” e Cyril
LOISEL, Encarregado de Projeto
"Efeito EStufa" na ONF.

Um estoque de carbono representa uma massa do carbono
Download em PDF: 208 kb
capitalizada dentro de um ecossistema ou dentro de bens artificiais. É
de alguma maneira um reservatório. Esse pode encher-se ou esvaziar- clique aqui
se. Por comodidade de linguagem, usamos o nome estoque de carbono
para designar um reservatório que se enche. Diz-se fonte de carbono
quando ele se esvazia.No entanto, estoque e fonte de carbono não se
medem em função do tamanho do reservatório, mas sim em função da
variação do seu estoque: aumento ou diminuição. São portanto fluxos.
O tamanho de um estoque ou de uma fonte mede-se assim em função
da duração, em número de toneladas de carbono (ou de CO²) por ano.
Um estoque ou um reservatório mede-se independentemente do
tempo. Atenção, a noção de estoque de carbono não representa a
noção de fluxos que entram, mas sim a diferença positiva entre as
entradas e as saídas. Uma fonte de carbono é exatamente o inverso,
ela expressa uma diferença negativa entre a estocagem e a retirada.

Com a maturidade, as florestas antigas não estocam mais carbono
extra. O saldo carbono se anula. O efeito estoque de carbono é
portanto limitado no tempo. A idéia de rejuvenescer periodicamente a
floresta para permitir que ela continue a se desenvolver e a estocar
carbono ganha força. Este processo é bem conhecido: processo de
silvicultura. Em longo prazo, após o período de expansão florestal, o
verdadeiro estoque de carbono da floresta é portanto a madeira que
será estocada fora do ecossistema florestal. Ele permite que a floresta
continue a crescer e ele prolonga o seqüestro do carbono pelos
ecossistemas.

© Blvdr

O processo é de uma lógica implacável, no entanto, ele é
raramente divulgado pela imprensa. Deve-se dizer que os cientistas

estão apenas começando a se interessar pelo assunto. Tanto na França
quanto em outros países, os dados, são vagos e ainda parciais.
Contudo, alguns especialistas já trabalham nesta questão. É o caso
de Claude Roy, diretor de Agricultura e de bioenergias da Ademe
(Agence de l’environement de la maîtrise de l’énergie), de Cyril Loisiel,
encarregado da missão efeito estufa na ONF (Office National des
forêts) que publicou recentemente um livro: Floresta e Mudança
Climática e Serge Lochu, um economista do ramo da madeira que
trabalha em colaboração com a CTBA e o Engref (Ecole Nationale du
génie rural des eaux et des forêts).Serge Lochu realizou assim,
estudos prospectivos sobre a estocagem do carbono nos produtos
florestais para a Mission Interministérielle (Missão Interministerial)
sobre o efeito estufa.
Segundo dados publicados, a floresta francesa representa um
reservatório de aproximadamente 2 bilhões de toneladas de carbono,
860 milhões de toneladas de árvores e folhas, 120 milhões de
toneladas de camada de folhas, húmus e madeira mortos, 1.020
milhões de toneladas nos solos. (Jean-Luc e G. Pignard: alguns
problemas apresentados pela avaliação dos fluxos de carbono florestal
a nível nacional, revista FORESTIÈRE FRANÇAISE 3- 4- 2001).
Além dos 3 estoques de carbono do ecossistema florestal, a
madeira oferece outras 4 possibilidades de estocagem de carbono e
evita emissões de CO².
1- Os materiais provenientes da madeira
2- Impedimento de emissões
3- Valorização energética da madeira em fim do ciclo de vida
4- A madeira energia

Na França, a contribuição da madeira para lutar contra o aumento
da concentração de gás carbônico na atmosfera já é espetacular; além
disso, para limitar o aquecimento climático, isso seria provavelmente
muito mais eficaz nos países do sul, onde os fenômenos de aumento
do consumo serão inevitavelmente muito mais fortes nas próximas
décadas que nos países do norte.
Favorecer um desenvolvimento econômico baseado em uma forte
utilização da madeira aparece, entre outros caminhos, como uma
estratégia ao menos interessante, diz Rajendra Pachauri, o novo
presidente indiano do GIEC (Groupe internacional des experts sur
l’évolution climatique).

Emissões de carbono fóssil por habitante e por ano:

PAÍSES DO GRÁFICO EM ORDEM: Estados Unidos / Ex-União Soviética
/ Alemanha / União Européia / Japão / França / China / Índia
Fonte do Gráfico: ADEME
François Delaunay

VANTAGENS ENERGÉTICAS DA MADEIRA
Os sistemas de construção industrializada, especialmente os de madeira, destinados a edificações
residenciais, são pouco difundidos no Brasil. O ensino tradicional das universidades e escolas técnicas encontrase voltado ao sistema de construção em alvenaria e concreto, ficando o sistema construtivo em madeira relegado
a segundo plano.
Em parte, isso se deve á escassez em nosso país de literatura técnica sobre o processo de industrialização de
construção em madeira, somada a problemas decorrentes de nossa colonização. Entretanto, face à racionalização
dos sistemas construtivos existentes e às pesquisas em desenvolvimento em algumas instituições de ensino, este
panorama começa a mudar.
Acontecimentos ocorridos em décadas passadas, como a crise de energia e o rápido esgotamento
das reservas naturais de certos materiais (ferro, alumínio), despertaram uma nova consciência em relação ao uso
da madeira. Isto porque, se trata de um material renovável e que não é visto como um recurso proveniente de
atividades puramente extrativista como é o caso do minério de ferro e outras matérias-primas empregadas na
fabricação do concreto. A madeira requer um menor consumo energético em todas as fases de seu
processamento, portanto, apresenta-se perfeitamente compatível com a atual realidade na necessidade de
racionalidade no consumo de energia.
Tabela 1 – Consumo energético para produção de alguns materiais
Produto
Kg E.C. por tonelada
Alumínio
4.200
Cal
1.800
Aço
1.000
Cimento
260
Tijolo Cerâmico
140
Bloco de Concreto
25
Madeira
0.8
*kg E.C.: quilogramas equivalentes de carvão = 3.000 kcal

_______________________________________________________________________________________
PRADA, O. J. Pré-Fabricação e Comportamento de Vigas “I” em Madeira. Universidade Federal de Santa
Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Florianópolis, Santa Catarina, Dissertação de
Mestrado, 2003

Clareira na Amazônia executada pelo fazendeiro e não pelo madereiro

16/01/2009 12:29 A motosserra para salvar a Amazônia
Um holandês de 73 anos dirige uma escola que ensina a explorar a madeira sem devastar a floresta
Juliana Arini, de Paragominas (PA)
O holandês Johan Zweede é um pioneiro no ensino de técnicas para a exploração sustentável dos recursos florestais da
Amazônia. Zweede, de 73 anos, fundou em 1999 o Instituto Floresta Tropical (IFT), em Paragominas, no Pará. Para chegar
à sede do IFT, é preciso atravessar 300 quilômetros da última porção de floresta da região. As instalações são simples, e os
alunos têm origens variadas. Estudam no IFT desde engenheiros de universidades brasileiras até técnicos que precisam
aprender o uso correto de uma motosserra. Os alunos sentam em bancos rústicos, na “sala de aula” que tem como teto as
copas das árvores. Aprender a conviver com a floresta é o primeiro desafio dos 350 alunos que o IFT recebe anualmente.
O curso de manejo sustentável do IFT segue uma rotina rigorosa. Todos são despertados ao som de um sino, às 5 da manhã.
Após passar o dia caminhando por trilhas na mata, os alunos vão dormir em suas redes cobertas por mosquiteiros às 11 da
noite, depois da última palestra. Existem comunidades em um site de relacionamento que fazem referência ao dia a dia
puxado da instituição. Os títulos são sugestivos: “Sobrevivi ao IFT” ou “Odeio o sino do IFT”. Zweede justifica o rigor: “O
custo de trazer os alunos para a floresta é alto. Não temos tempo a perder, por isso os cursos são intensos”.
Apesar do rigor, as vagas na instituição são disputadas. O IFT é uma das poucas escolas, se não a única no Brasil, onde é
possível aprender na prática como selecionar, cortar e arrastar uma árvore sem destruir a floresta. Hoje, o manejo florestal é
a esperança de pesquisadores e do Serviço Florestal Brasileiro para gerar renda na floresta sem derrubar a Amazônia. “Até
2010, vamos oferecer 2 milhões de hectares de florestas nacionais para a exploração pelo manejo florestal”, diz Natalino
Silva, diretor do Serviço Florestal Brasileiro. “O IFT é muito importante na qualificação da mão de obra para concretizar
essa meta.”
Os ex-alunos de Zweede ganham destaque no mercado de trabalho. A grande maioria dos fundadores do Instituto do
Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), um dos principais centros de pesquisas da floresta, estudou com o
holandês. “Johan é o mestre do manejo florestal. É a pessoa que mais conhece a floresta”, diz Adalberto Veríssimo,
pesquisador do Imazon. “Ele foi meu grande professor na hora de aprender como explorar uma floresta sem destruí-la.”
Apesar da importância do IFT, a instituição é tão ameaçada quanto a floresta. “O apoio é pouco, grande parte do dinheiro
que mantém a instituição vem de empresas internacionais”, diz Veríssimo. “O governo precisa dar incentivos. O Johan
ainda não tem um substituto a sua altura. O desafio é o IFT sobreviver depois que Johan se aposentar.”
Até 2010, o governo oferecerá 2 milhões de hectares de
florestas para o manejo sustentável
Zweede não gosta de falar sobre aposentadoria. “Enquanto tiver saúde, vou trabalhar na floresta”, diz. Ele coloca um
capacete e nos convida a acompanhá-lo por uma das trilhas abertas nas matas que cercam o IFT. “Cheguei à Amazônia em
1965, quando grande parte da floresta ainda estava intacta”, diz, enquanto seguimos em direção à mata fechada, sob um
calor de 42 graus e o ataque incessante dos mosquitos. “Nasci em uma floresta tropical parecida com esta, na Indonésia (nos
anos 1930, a Indonésia era uma colônia holandesa). Mas estudei as práticas de manejo nos Estados Unidos”, afirma.
“Durante a Segunda Guerra Mundial, minha família foi levada para um campo de concentração japonês, na Ilha de Java. Eu
tinha 3 anos quando perdi meu pai naquele lugar. Minha mãe casou-se com outro sobrevivente da guerra, e fomos morar nos
Estados Unidos. Foi lá, na Universidade de Florestas de Nova York, que aprendi esta técnica de manejo florestal, usada há
500 anos na França e na Inglaterra.”
O IFT nasceu do desejo de Zweede de implantar esse manejo no Brasil. Há dez anos, ele fez uma aposta com os madeireiros
de Paragominas. Queria provar que o manejo florestal é mais rentável que a exploração tradicional. “No começo, eles riram.
Mas nós exploramos uma área parecida com a deles e, no final, provamos que nossa técnica era mais barata, retirava a
mesma quantidade de madeira e dava mais lucro – tudo isso sem destruir a floresta, como a extração tradicional.”
Zweede para de andar e aponta uma área de mata densa. “Para um leigo, é impossível perceber que já tiramos muita madeira
desta região”, afirma. “Vamos derrubar uma árvore para mostrar como é o manejo na prática.” Um funcionário do IFT com
uma motosserra nas mãos nos espera no final da trilha. “Meu trabalho na Amazônia começou no Suriname (outra ex-colônia
holandesa). Lá, o manejo é uma realidade há 40 anos. No Brasil, estamos começando a desmistificar o termo”, diz o
holandês, que faz um gesto positivo para o operador de motosserra. “Acho que é cultural. Por aqui, ainda se olha a floresta
como mato, não recurso natural.”

O barulho da motosserra silencia a conversa. Em cinco minutos ouve-se um estalo, seguido por um estrondo que faz o chão
tremer. Uma enorme maçaranduba de 30 metros tomba. A árvore cai sem levar nenhuma outra espécie de grande porte
junto, graças à medição do relevo e à forma escolhida para o corte da tora. “Em uma exploração tradicional, no mínimo
mais cinco árvores teriam caído”, diz Zweede. “Manejo é isso. Guardar as outras árvores para o futuro. É uma questão
econômica, não só ambiental.”
“O problema da destruição da Amazônia é cultural. É um estilo de vida. No sul da Europa, existiam grandes florestas, mas
cortaram tudo, como em parte da Amazônia e no Sudeste do Brasil”, diz Zweede. “Na Finlândia, nos Estados Unidos e no
Canadá ainda existem florestas, e eles exploram essa madeira há 200 anos graças ao manejo.”
A árvore que acabara de ser cortada estava identificada com um número de origem. Sua madeira tem o selo verde. Essa
certificação comprova ao consumidor do produto final que a árvore usada na fabricação de móveis ou na construção foi
retirada sem causar dano à floresta. “Precisamos aprender a usar a floresta como um ganha-pão. Como alguém que cria boi,
tem gente que cria árvores e vive de cortar árvores. É isso que ensinamos aqui.”

MANEJO SUSTENTÁVEL
1. Zweede e o selo de certificação. 2. Aulas de manejo na mata. 3. Árvore eleita para o abate. 4. O cuidado no uso da motosserra. 5. O tronco caído poupa a
mata ao redor. 6. Seu transporte não afeta o local

MANUAL DO USO SUSTENTÁVEL
DA MADEIRA

SINDIMASP – Sindicato do Comércio Atacadista
de Madeiras do Estado de São Paulo
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SINDIMASP – Sindicato do Comércio Atacadista
de Madeiras do Estado de São Paulo

GUIA REFERENCIAL DE COMPRA
DE MADEIRA LEGAL NO ESTADO
DE SÃO PAULO
O SINDIMASP – SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO, PREOCUPADO EM BEM ORIENTAR OS PROFISSIONAIS DO SETOR,
GOVERNOS, AUTARQUIAS, INSTITUIÇÕES, EMPRESAS EM GERAL, ENGENHEIROS,
ARQUITETOS, MARCENEIROS, BEM COMO, O CONSUMIDOR DE MADEIRA EM
GERAL, PREPAROU UM GUIA DENOMINADO GUIA REFERENCIAL DE COMPRA DE
MADEIRA LEGAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, ONDE FORNECE AS EMPRESAS QUE
OPERAM COM MADEIRA 100% LEGAL, ADQUIRIDAS DE FORMA CORRETA, OU SEJA,
RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EMITINDO OS DOCUMENTOS DE ORIGEM
FLORESTAL E TAMBÉM, QUE SE PREOCUPAM COM O DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS E PARCERIAS ENTRE A INICIATIVA PRIVADA E O GOVERNO EM
TODAS SUAS ESFERAS COM O INTUÍTO DE FAZER COM QUE CADA VEZ MAIS
TENHAMOS INSTRUMENTOS CAPAZES DE EFETIVAMENTE CONTROLAR TODA A
CADEIA PRODUTIVA DE MADEIRA EM NOSSO PAÍS, DE FORMA ORDENADA, JUSTA
E CORRETA.

O REFERIDO GUIA TRAZ EMPRESAS FILIADAS AO SINDIMASP E QUE, PORTANTO,
ASSUMEM ESSA POSTURA SÉRIA E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA
PRESERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA MADEIRA.

RELAÇÃO DE EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO PROTOCOLO MADEIRA É
LEGAL, PARTICIPANTES DO PROGRAMA QUALIMADEIRA, OPTANTES
PELO CADASTRO ESTADUAL CADMADEIRA E OPERADORAS DO
SISTEMA DOF - IBAMA

EMPRESAS

A.G. MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.
e-mail agmad@terra.com.br
CNPJ 00.299.725/0001-22
site www.agmadeiras.com.br
TEL. (11) 3327-6800
03004-001 - RUA DO GASÔMETRO, 545 – BRÁS – SÃO PAULO / SP
ALECRIM MADEIRAS LTDA.
e-mail alecrim.madeiras@bol.com.br
CNPJ 08.597.514/0001-88
site www.alecrimmadeiras.com.br
TELS. (11) 3609-5623 / 3608-4156
06172-000 – AV. JOSÉ BARBOSA DE SIQUEIRA, 1054 – VILA AUGUSTA - OSASCO/SP
ATAC COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
e-mail madatac@uol.com.br
CNPJ 02.024.490/0001-91
site www.atacadaomadeiras.com.br
TELS. (11) 4043-1436 / 4043-2028
09981-070 – RUA SITHA, 368 – JARDIM UNIÃO - DIADEMA / SP
BEIJA FLOR MADEIRAS LTDA.
e-mail beijaflormadeiras@beijaflormadeiras.com.br
CNPJ 01.648.748/0001-68
site www.beijaflormadeiras.com.br
TELS. (11) 3767-2800 / 3767-2809
05348-030 – AV. ONÓFRIO MILANO, 268 – JAGUARÉ - SÃO PAULO / SP
BLACK FOREST COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
CNPJ 05.894.653/0001-85
e-mail
TELS. (11) 4135-1636 / 4135-3758

blackforest@blackforest.com.br

06790-030 – RUA ANTÔNIO ANTENOR NOGUEIRA, 255 – JD. TRÊS MARIAS - TABOAO DA SERRA/SP

CAMPOS ALTOS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. – ME
CNPJ 09.187.134/0001-38
e-mail florestaverde@terra.com.br
TELS. (19) 3251-9495 / 3252-1409
13088-130 – MANSÕES SANTO ANTONIO – CAMPINAS / SP
CARROCERIAS E CHARETES CANDIANI LTDA. – ME
CNPJ 06.234.211/0001-75
e-mail candiani@candianicarrocerias.com.br
TELS. (19) 3935-8141 / 3936-5677
site www.candianicarrocerias.com.br
13347-510 – ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ RUBIM, 51 - CALDEIRA - INDAIATUBA/SP
CDM CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA.- EPP
CNPJ 74.665.043/0001-22
e-mail madeiras-cdm@madeiras-cdm.com.br
TELS. (11) 4612-2900 / 4702-3200
site www.madeirascdm.com.br
06707-050 – ESTRADA DOS ESTUDANTES, 359 – MOINHO VELHO - COTIA / SP

EMPRESAS

CENTRAL FORTE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
CNPJ 05.417.391/0001-68
e-mail centralfortevendas@yahoo.com.br
TELS. (11) 5562-1888 / 5565-7502
site www.centralforte.com.br
04366-000 – AV. CUPECE, 2546 – CIDADE ADEMAR - SÃO PAULO / SP
COMERCIAL CENTRAL SUL LTDA.
CNPJ 00.318.377/0001-93
TELS. (11) 5536-0099 / 5543-5333

e-mail

contato@centralsul.com

04613-001 – RUA OTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUZA, 455 – CAMPO BELO - SÃO PAULO/SP

COMERCIAL DE MADEIRAS JOSÉ MOTTA LTDA.
e-mail madjosemota@uol.com.br
CNPJ 61.008.447/0001-00
site www.pinusaparelhados.com.br
TELS. (11) 3329-9999 / 3313-2369
03004-001 – RUA DO GASÔMETRO, 145 / 151 – BRÁS - SÃO PAULO / SP
COMERCIAL DE MADEIRAS RISSO LTDA.
CNPJ 54.793.963/0001-19
TELS. (11) 2402-2814 / 2405-1788

e-mail
site

madrisso@sti.com.br
www.madriso.com.br

07191-000 – AV. OTÁVIO BRAGA DE MESQUITA, 2500 – VL. FLÓRIDA – GUARULHOS / SP

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TORINA LTDA.
CNPJ 56.056.070/0001-16
TELS. (19) 3468-5223 / 3478-2446
13478-720 – RUA DOS METALÚRGICOS, 155 – JD. WERNER PLAAS – AMERICANA / SP
COMERCIAL ZCT LTDA.
e-mail vendas@zanchet.com.br
CNPJ 00.559.907/0001-95
site www.zanchet.com.br
TELS. (11) 3782-4299 / 3781-0355
05546-200 – RUA ALBERTO ARRUDA FONTES, 100 – JD. BATALHA - SÃO PAULO / SP
COMÉRCIO DE MADEIRA OITENTA LTDA. – ME
CNPJ 04.016.115/0001-25
TEL. (11) 4684-1066
06950-000 – RUA FRANCISCO S GODINHO, 30 A – BARNABÉS - JUQUITIBA / SP
COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATS. P/CONSTR. CAMPO VERDE LTDA.
CNPJ 60.231.305/0001-36
e-mail madverde@terra.com.br
TELS. (11) 2412-6540 / 2412-6752
site www.madeireiracampoverde.com.br
07232-050 – RUA CONCRETEX, 15 - CUMBICA - GUARULHOS / SP
COMPENSADOS LANE LTDA.
e-mail gilson@madeiraslane.com.br
CNPJ 61.546.131/0001-63
site www.madeiraslane.com.br
TELS. (11) 3327-0099 / 3327-0088
03004-000 – RUA DO GASÔMETRO, 206 – BRÁS - SÃO PAULO / SP
DEPÓSITO SÃO FRANCISCO MADEIRAS E MATERIAIS P/CONSTRUCÃO LTDA.
CNPJ 96.170.485/0001-30
e-mail contato@depositosaofrancisco.com.br
TEL. (19) 3406-5917
site www.depositosaofrancisco.com.br
13469-720 – RUA HEITOR SANTON, 243 – SÃO JERÔNIMO - AMERICANA / SP

EMPRESAS

DIDI ANTÔNIO SCANAGATTA – ME
CNPJ 04.573.040/0001-83
TEL. (19) 3426-5248
13425-090 - RUA SANTA CATARINA, 2248 - PIRACICABA / SP
DISQUE MADE COMERCIAL MADEIREIRA LTDA. - EPP
CNPJ 09.225.159/0001-89
e-mail cláudio.possacos@terra.com.br / site www.diskmadmadeiras.com.br
TELS. (11) 3463-8744 / 3463-8700
05319-020 – RUA BLUMENAU, 426 – VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO / SP
DISTRIPLAC COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
e-mail distriplac@distriplac.com.br
CNPJ 48.109.805/0001-02
site www.distriplac.com.br
TELS. (11) 2137-6952 / 2137-6955
05424-010 – RUA PAES LEME, 88 /90 /100 E 104 – PINHEIROS - SÃO PAULO / SP
EDGAR COMÉRCIO DE MADEIRAS, PORTAS E JANELAS LTDA.- ME
CNPJ 07.566.804/0001-00
e-mail edgarmadeiras@terra.com.br
TELS. (19) 3871-5175 / 3876-3643
site www.edgarmadeiras.com.br
13280-000 – ESTRADA DA BOIADA, 2344 – NOVA VINHEDO - VINHEDO / SP
EDUARDO APARECIDO BELGINI ITATIBA – ME
CNPJ 03.192.540/0001-02
TELS. (11) 4538-8250 / 4524-1739

e-mail madeireirabelgini@uol.com.br
site www.madeireirabelgini.com.br

13251-800 – ROD. DAS ESTÂNCIAS, 1001 – KM. 01 – NOSSA SRA.DAS GRAÇAS – ITATIBA / SP

ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE – ME (Madeireira Baia)
CNPJ 05.039.538/0001-23
TEL. (19) 3935-7345
13346-400 – AV. ARIO BARNABÉ, 1780 – JARDIM MORADA DO SOL INDAIATUBA / SP
EMBRAMADEM EMPRESA BRASILEIRA DE MADEIRAS LTDA.
CNPJ 59.340.547/0001-89
e-mail embramadem@embramadem.com.br
TELS. (11) 5621-0922 / 5679-9378
04424-000 - AV. ÂNGELO CRISTIANNINI, 1800 – SÃO PAULO / SP
EMPÓRIO DA MADEIRA LTDA.
e-mail emporiodamadeira@terra.com.br
CNPJ 06.072.487/0001-02
site www.espaco.com.br
TELS. (11) 3608-6776 / 3608-5257
06194-060 – AV. DOS AUTONOMISTAS, 5172 – VILA QUITAUNA - OSASCO / SP
ESTORIL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.- EPP
CNPJ 51.294.486/0001-59
e-mail estorilmadeiras@hotmail.com.br
TEL. (11) 4411-1202
12944-410 – RUA GUARACI, 857 – RECREIO ESTORIL - ATIBAIA / SP
EXPO GRAV IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.- EPP
CNPJ 03.480.828/0001-82
e-mail liviacarlos@expograv.com.br
TEL. (19) 3881-1200
site www.expograv.com.br
13278-074 – RUA LUIZ CARLOS BRUNELLO, 520 – CHÁCARA SÃO BENTO - VALINHOS/SP

EMPRESAS

FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO–ME (MADEMAR MADEIRAS)
CNPJ 05.117.639/0001-75
e-mail mademar_d@terra.com.br
TELS. (11) 4811-5623 / 4488-4692
07902-095 – PRAÇA POMPILHO BESSA, 26 – FRANCISCO MORATO / SP
FERRAGENS FLORESTA LTDA.
e-mail alexandre.pereira@ferragensfloresta.com.br
CNPJ 51.580.934/0005-04
site www.ferragensfloresta.com.br
TEL. (11) 3322-2299
03004-001 – RUA DO GASÔMETRO, 367 – BRÁS - SÃO PAULO / SP
FIEL MADEIRAS LTDA.
e-mail rgraneiro@uol.com.br
CNPJ 03.349.328/0001-06
site www.fielmadeiras.com.br
TELS. (11) 2076-7620 / 2076-7623
03181-100 – RUA DO ACRE, 229 – ALTO DA MOOCA - SÃO PAULO / SP
GROCCO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.–ME (Madeireira Santo Antonio)

CNPJ 09.337.677/0001-94
e-mail madeireirasantoantonio@uol.com.br
TELS. (19) 3848-1016 / 3848-3428
13290-000 – AV. RICIERI CHIQUETTO, 490 – SANTO ANTÔNIO - LOUVEIRA / SP
GUSTAVO COSTA CARVALHO – EPP
e-mail gtonhe@yahoo.com
CNPJ 04.026.085/0001-38
site www.madeireira.madenobre.site.uol.com.br
TELS. (19) 3871-1597 / 3871-5576
13273-000 – RODOVIA FLÁVIO DE CARVALHO, 1141 - VALINHOS / SP
JAMBO MADEIRAS E LAMINADOS LTDA.
e-mail jamboplac@uol.com.br
CNPJ 73.172.710/0001-72
TEL. (11) 3815-9444
05424-150 – RUA PAES LEME, 377 / 379 – PINHEIROS - SÃO PAULO / SP
LAMISYSTEM COM. DE MADEIRAS LTDA.
e-mail diretoria@lamisystem.com.br
CNPJ 06.895.257/0001-35
site www.lamisystem.com.br
TEL. (11) 3815-2726
05424-010 – RUA PAES LEME, 114 / 116 – PINHEIROS - SÃO PAULO / SP
LÉO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA.
CNPJ 61.069.373/0001-03
e-mail jose_roberto@leomadeiras.com.br
TELS. (11) 3838-2141 / 3838-2152
site leomadeiras.com.br
05092-000 – RUA BARTOLOMEU PAES, 136 – VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO / SP
MAD MAIS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA. e-mail madmaismadeiras@terra.com.br
CNPJ 08.619.038/0001-59
TEL. (11) 2905-0505
02064-050 – RUA AMADEU, 277 – VILA GUILHERME - SÃO PAULO / SP
MADBEL MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.
CNPJ 04.045.561/0001-68
TEL. (11) 4781-4001

beroaldo@madbel.com.br

site

www.madbel.com.br

RUA JOSÉ DEMIÃO RODRIGUES AGOSTINHO, 700 – ÁGUAS ESPRAIADAS

06833-300 – EMBÚ DAS ARTES / SP

EMPRESAS
MADECHAMI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
e-mail madechami@terra.com.br
CNPJ 69.350.015/0001-86
TEL. (11) 2955-7572
02121-020 – RUA DA GÁVEA, 94 – VILA MARIA - SÃO PAULO / SP
MADEIRAS BR LTDA.
e-mail madeirasbr@madeirasbr.com.br
CNPJ 68.174.077/0001-11
site www.madeirasbr.com.br
TEL. (11) 3326-6655
03008-000 – RUA MONSENHOR ANDRADE, 370 – BRÁS - SÃO PAULO / SP
MADEIRAS OSASCO LTDA.
CNPJ 53.121.356/0001-40
TELS. (11) 3695-8000 / 3608-2800

e-mail

madeirasosasco@madeirasosasco.com.br
site www.madeirasosasco.com.br

06194-060 – AV. DOS AUTONOMISTAS, 5972 / 6000 – VILA QUITAUNA - OSASCO/SP

MADEIRAS PAU BRASIL LTDA.
e-mail madeiraspaubrasil@uol.com.br
CNPJ 43.046.176/0001-97
site www.madeiraspaubrasil.com.br
TEL. (11) 3229-1300
03004-001 – RUA DO GASÔMETRO, 197 / 223 – BRÁS - SÃO PAULO / SP
MADEIRAS PINHEIRO LTDA.
e-mail madeiraspinheiro@madeiraspinheiro.com.br
CNPJ 60.859.766/0001-58
site www.madeiraspinheiro.com.br
TEL. (11) 3032-9333 / 3030-0800
05424-010 – RUA PAES LEME, 136 – PINHEIROS - SÃO PAULO / SP
MADEIRASA COMÉRCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 68.433.739/0001-20
e-mail madeirasa@terra.com.br
TELS. (19) 3869-2550 / 3869-2545
13277-000 – AV. INDEPENDÊNCIA, 2140 – SANTA ECOLÁSTICA - VALINHOS / SP
MADEIREIRA ALIANÇA PIRACICABA LTDA. – ME
CNPJ 03.598.881/0001-82
e-mail madereiraalianca@terra.com.br
TEL. (19) 3425-1927
13411- 093 – RUA LUIZ CLÁUDIO, 315 – SANTA TEREZINHA - PIRACICABA / SP
MADEIREIRA ALTO DA CASTELO LTDA.
e-mail madeirasbr@madeirasbr.com.br
CNPJ 03.480.149/0001-03
site www.madeirasbr.com.br
TELS. (11) 3326-6655 / 3277-2015
13308-200 – RODOVIA WALDOMIRO CORREIA CAMARGO, 7030 – VAREJÃO - ITU / SP
MADEIREIRA BOM PAU LTDA.- ME
CNPJ 56.472.566/0001-70
TELS. (19) 3895-1993 / 3895-2481
13960-000 – RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 85 - SOCORRO / SP
MADEIREIRA BRAZÂO LTDA.
e-mail brazao@mpcnet.com.br
CNPJ 46.069.399/0001-68
TELS. (19) 3278-0244 / 3278-2644
13030-020 – RUA SALTO GRANDE, 611 – JARDIM DO TREVO - CAMPINAS / SP

EMPRESAS
MADEIREIRA CARVALHO LTDA.
e-mail vendas@madeireiracarvalho.com.br
CNPJ 50.076.769/0001-61
site www.madeireiracarvalho.com.br
TELS. (19) 3269-3311 / 3249-1148
13050-400 – RUA GASTÃO DA ROCHA LEÃO, 1033 – CIDADE JARDIM - CAMPINAS/SP
MADEIREIRA CASA REAL LTDA.
e-mail casareal@casarealmadeireira.com.br
CNPJ 55.968.325/0001-54
site www.casarealmadeireira.com.br
TEL. (11) 4654-1230
07400-000 – ESTRADA DE SANTA ISABEL, 2020 – KM. 42 - CAPUTERA – ARUJÁ / SP
MADEIREIRA DO GRANDE ABC LTDA.
CNPJ 57.610.610/0001-24
TELS. (11) 4436-9311 / 4436-9897

site

e-mail madgrand@terra.com.br
www.madeireiragrandeabc.com.br

09015-610 – RUA 24 DE FEVEREIRO, 202 / 252 – CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ / SP

MADEIREIRA DORATIOTTO LTDA.- ME
e-mail claudoratiotto@uol.com.br
CNPJ 55.861.926/0001-63
TEL. (11) 4012-7732
12955-000 – AV. SANTOS DUMONT, 315 – CENTRO - BOM JESUS DOS PERDÕES / SP
MADEIREIRA FLORESTA VERDE LTDA.
e-mail florestaverde@terra.com.br
CNPJ 67.276.600/0001-58
TELS. (19) 3251-9495 / 3252-1409
13076-000 – AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 740 - CAMPINAS / SP
MADEIREIRA JAPY LTDA.
e-mail madjapy@madjapy.com.br
CNPJ 50.926.872/0001-53
site www.madjapy.com.br
TELS. (11) 4582-8436 / 4815-7075
13211-770 – AV. ANTÔNIO PINCINATO, 21 – RECANTO IV CENTENÁRIO - JUNDIAÍ / SP
MADEIREIRA M. A. LTDA. – ME (MADEIREIRA SANTO ANTÔNIO)
CNPJ 51.317.816/0001-84
e-mail soaresmauro@hotmail.com
TEL. (18) 3862-1487
17860-000 – RUA AMADOR RODRIGUES, 942 – CENTRO - PACAEMBÚ / SP
MADEIREIRA MACPAN LTDA.
e-mail macpan@uol.com.br
CNPJ 47.671.441/0001-89
TELS. (11) 3315-0433 / 3313-0214
03004-001 – RUA DO GASÔMETRO, 285 / 293 – BRÁS - SÃO PAULO / SP
MADEIREIRA MADE CAMP LTDA.
CNPJ 43.647.650/0001-36
TELS. (11) 3816-2822 / 3031-0150
05425-000 – RUA EUGENIO DE MEDEIROS, 345 – PINHEIROS - SÃO PAULO / SP
MADEIREIRA NICOLA LTDA.
e-mail osasmadnicola@bol.com.br
CNPJ 61.969.812/0001-34
site www.madeireiranicola.com.br
TEL. (11) 3681-1888
06018-180 – RUA SALEM BECHARA, 232 – VILA OSASCO - OSASCO / SP

EMPRESAS
MADEIREDIRA NORTESUL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. – EPP
CNPJ 05.914.595/0001-04
e-mail mad_nortesul@yahoo.com.br
TELS. (11) 4576-5246 / 4511-1615
09330-150 – AV. BARÃO DE MAUÁ, 4417 – JARDIM ITAPEVA - MAUÁ / SP
MADEIREIRA NOVA FLORESTA LTDA.
e-mail novafloresta@uol.com.br
CNPJ 00.438.392/0001-75
TELS. (11) 5565-6655 / 5565-2000
RUA FRANKLIN MAGALHÃES, 817 / 819 – VILA SANTA CATARINA - SÃO PAULO / SP
MADEIREIRA PINHÃO LTDA.
e-mail pinhao@terra.com.br
CNPJ 43.834.852/0001-97
TELS. (11) 3228-6720 / 3229-1559
03003-021 – RUA MARIA DOMITILA, 294 / 302 – BRÁS - SÃO PAULO / SP
MADEIREIRA PORTAL KIT, PORTAS E JANELAS LTDA.
CNPJ 02.719.484/0001-59
e-mail portalkit@portalkit.com.br / site www.portalkit.com.br
TELS. (13) 3311-9611 / 3311-9613
11250-000 – AV. CENTRAL, 122 – VISTA LINDA - BERTIOGA / SP
MADEIREIRA RODRIGHERO LTDA.- EPP
CNPJ 44.045.706/0001-45
TELS. (11) 4421-8407 / 4421-0310
09070-580 – RUA CONSELHEIRO JUSTINO, 1161 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ / SP
MADEIREIRA RODRIGUES & CABRINE LTDA. e-mail madeireiracabrine@terra.com.br
CNPJ 62.687.082/0001-41
TELS. (11) 5031-5152 / 5031-8005
04378-001 – AV. SANTA CATARINA, 806 - JABAQUARA - SÃO PAULO / SP
MADEIREIRA RUME LTDA.
e-mail madeireirarume@terra.com.br
CNPJ 71.844.534/0001-42
site www.rume.com.br
TEL. (11) 3313-1780
03005-020 – RUA ASSUNÇÃO, 232 / 236 – BRÁS - SÃO PAULO / SP
MADEIREIRA SÃO JOSÉ DE VÁRZEA PAULISTA LTDA.
CNPJ 04.490.212/0001-55
e-mail madeireirasaojose@hotmail.com
TELS. (11) 4595-6221 / 4522-5164
13224-531 – RUA ARAUNA, 30 – JARDIM MIRANTE - VÁRZEA PAULISTA / SP
MADEIREIRA TREVISAN LTDA.- ME
e-mail madeireiratrevisan@terra.com.br
CNPJ 05.579.647/0001-33
TELS. (19) 3425-5999 / 3425-6605
13405-970 – CAIXA POSTAL 1335 – JARDIM BRASÍLIA - PIRACICABA / SP
MADEIREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA.- EPP
e-mail madeireiratrevo@terracom.br
CNPJ 64.053.507/0001-96
TELS. (19) 3876-4368 / 3876-4777
13280-000 – RUA FLUMINENSE, 428 – SÃO JOAQUIM - VINHEDO / SP

EMPRESAS
MADEIREIRA YPE BRASIL LTDA.
e-mail madypebrasil@uol.com.br
CNPJ 00.531.100/0001-44
TELS. (11) 4607-9203 / 4607-8058
13202-284 – RUA BRASIL, 1980 – VILA MAFALDA - JUNDIAÍ / SP
MADELÂMINAS MADEIRAS LTDA. – ME
e-mail carlosmabe@uol.com.br
CNPJ 58.337.833/0001-22
site www.madelaminas.com.br
TELS. (11) 3813-3477 / 3034-4057
05427-100 – RUA PADRE DE CARVALHO, 721 / 725 – PINHEIROS - SÃO PAULO / SP
MADENOVA MADEIRAS LTDA.
e-mail madenova@madenova.com.br
CNPJ 68.293.877/0001-51
site www.madenova.com.br
TELS. (11) 3740-6666 / 3742-6022
AV. MINISTRO LAUDO FERREIRA DE CAMARGO, 389 – JARDIM PERI PERI
05537-001 – SÃO PAULO / SP
MADESYSTEM COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
e-mail madesystem@uol.com.br
CNPJ 02.638.828/0001-03
site www.madesystem.com.br
TEL. (11) 3031-3535
05428-002 – RUA FERREIRA DE ARAÚJO, 1042 - PINHEIROS - SÃO PAULO / SP
MARCELO R.R. DE OLIVEIRA - EPP (GARCIA MADEIRAS)
CNPJ 00.008.907/0001-05
e-mail marcelor@garciamadeiras.com.br
TEL. (19) 3266-5566
site www.garciamadeiras.com.br
13056-464 – AV. ARYMANA, 45 - CAMPINAS / SP
MART MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 03.636.539/0001-20
e-mail vendas@martmadeiras.com.br
TELS. (11) 4053-9200 / 4053-9201
site www.martmadeiras.com.br
09980-720 – RUA GUARANI, 1032 – VILA CONCEIÇÃO - DIADEMA / SP
MOITAL MADEIRAS & TELHAS LTDA. – ME
e-mail ricardomoital@ig.com.br
CNPJ 09.044.156/0001-49
TELS. (11) 4529-3879 / 7110-5379
13318-000 – AV. ALBERTO PERATELLO, 368 - JACARÉ - CABREUVA / SP
PAULINO NASCIMENTO FILHO & CIA. LTDA.
CNPJ 53.961.983/0001-99
e-mail compras@nascimentoconstrucao.com.br
TEL. (11) 4616-9333
site www.nascimentoconstrucao.com.br
06720-480 – ESTRADA DE CAUCAIA, 800 – BAIRRO DAS PEDRAS - COTIA / SP
PORMAX ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
e-mail pormax@uol.com.br
CNPJ 52.915.691/0001-57
site www.pormax.com.br
TELS. (11) 4587-7431 / 4587-7993
13201-750 – RUA LACERDA FRANCO, 106 – VILA ARENS - JUNDIAÍ / SP
PORTO BRASIL MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA. – ME
CNPJ 07.652.678/0001-06
e-mail portobr@terra.com.br
TELS. (11) 4457-9884 / 4972-6754
AV. VALENTIM MAGALHÃES, 1637 / 1747 – CONDOMÍNIO MARACANÃ
09121-410 – SANTO ANDRÉ / SP

EMPRESAS

PUPO MADEIRAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ 52.296.779/0001-38
e-mail pupomadeiras@terra.com.br / site www.pupomadeiras.com.br
TEL. (11) 4538-2598
13255-180 – AV. ANTÔNIO GALVÃO DE CAMARGO, 860 – JD. DE LUCCA - ITATIBA/SP
QUALIMAD COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
e-mail qualimad@terra.com.br
CNPJ 03.538.864/0001-50
site www.qualimad.com.br
TELS. (11) 2346-5131 / 2918-7425
03151-060 – RUA AMPARO, 120 – VILA PRUDENTE - SÃO PAULO / SP
RADIANTE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
e-mail radianteonline@terra.com.br
CNPJ 59.871.780/0001-98
TEL. (11) 2956-3316
08060-380 – RUA AMÉRICO SUGAI, 514 – VILA JACUÍ - SÃO PAULO / SP
RAMUTH & RAMUTH LTDA.
e-mail elcio@madeirasgasometro.com.br
CNPJ 50.763.606/0001-57
site www.madeirasgasometro.com.br
TELS. (12) 3946-4466 / 3227-4155
12231-200 – RUA DINAMARCA, 69 – VILA NAIR - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP
RECOMA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ 51.212.348/0001-83
e-mail andrea@recoma.com.br / site www.recoma.com.br
TELS. (11) 3882-8111 / 3887-3860
04503-001 – RUA BENTO DE ANDRADE, 412 – JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO / SP
REI DO COMPENSADO LTDA.
e-mail reiodocompensado@bol.com.br
CNPJ 46.106.266/0001-14
TEL. (19) 3234-5024
AV. ENGENHEIRO ANTÔNIO FRANCISCO PAULA SOUZA, 184 – VILA PARAÍSO
13043-540 – CAMPINAS / SP
RIO PRETO COMERCIAL LTDA.
e-mail vendas@rpreto.com.br
CNPJ 56.146.160/0001-06
TELS. (11) 3694-0087 / 3694-0087
06124-080 - RUA ANTÔNIO JOSÉ NURCHIS, 50 – JARDIM CALIFÓRNIA - OSASCO / SP
ROBERTO OGALHA GONZALEZ – ME
CNPJ 56.233.745/0001-55
TELS. (11) 2951-2611 / 2989-4335
08210-040 – AV. MANOEL ANTÔNIO GONÇALVES, 436 - SÃO PAULO / SP
SILFER COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.
CNPJ 01.852.583/0001-41
e-mail silfermadeira@terra.com.br
TELS. (11) 3228-6579 / 3313-4461
site www.silfermadeiras.com.br
03003-010 – RUA MARIA DOMITILA, 188 – BRÁS - SÃO PAULO / SP

EMPRESAS

SILVIO ALVES MADEIRAS (RUDGEFORM)
e-mail gruposilvioalves@ig.com.br
CNPJ 03.365.762/0001-80
TEL. (11) 4367-1499
09635-080 – RUA MAURICIO JACQUEY, 164 – VILA HELENA – S.B. DO CAMPO / SP
SUPERMAD WOOD CENTER LTDA.
e-mail loja1@supermad.com.br
CNPJ 59.107.078/0001-52
site www.supermad.com.br
TELS. (11) 4367-8888 / 4362-2788
09731-210 – AV. CAMINHO DO MAR, 2333 – RUDGE RAMOS – S.B. DO CAMPO / SP
SUSSUARAMA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.
e-mail pollymolduras@ig.com.br
CNPJ 03.221.525/0001-45
site www.pollymolduras.com.br
TELS. (11) 2722-3861 / 2721-4294
03452-200 – AV. RIO DAS PEDRAS, 2688 – JD. ARICANDUVA - SÃO PAULO / SP
TERBA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
e-mail mdterba@terra.com.br
CNPJ 58.235.037/0001-89
site terba.com.br
TEL. (13) 3233-4190 / 3472-1977
11015-504 – AV. SENADOR FEIJÓ, 656 – VILA MATHIAS - SANTOS / SP
TORA TORA MADEIRAS LTDA.- EPP
e-mail tora_tora@terra.com.br
CNPJ 05.282.870/0001-14
TEL. (11) 4492-2535 / 4492-2603
13212-210 – AV. LUIZ JOSÉ SERENO, 1280 – JARDIM ERMIDA - JUNDIAÍ / SP
TORINA MADEIRAS LTDA.
e-mail compras@torinamadeiras.com.br
CNPJ 45.160.850/0001-95
site www.torinamadeiras.com.br
TEL. (19) 3468-2090 / 3296-6597
13478-720 - RUA DOS METALÚRGICOS, 135 – JD. WERNER PLAAS – AMERICANA / SP
UNIMARQ MOLDURAS E MÓVEIS LTDA. – ME
CNPJ 01.323.990/0001-61
TELS. (11) 2211-6102 / 2721-4294
03918-090 – RUA DOS CORRENTISTAS, 460 – VILA BANCÁRIA - SÃO PAULO / SP
W.D. COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA. – ME
CNPJ 03.846.857/0001-15
e-mail contato@wdmadeiras.com.br
TEL. (11) 2731-8153
site www.wdmadeiras.com.br
09360-120 – RUA CAPITÃO JOÃO, 1211 – CENTRO - MAUÁ / SP
W. PACK EMBALAGENS LTDA.
e-mail wpack@uol.com.br
CNPJ 00.630.382/0001-37
TEL. (11) 4016-4224
13240-000 – RUA TURIM, 255 – VILA NOVA TRIESTE - JARINÚ / SP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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