
 

 

 

 

Capítulo 7 
ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE COMPONENTES 

PARA VEDAÇÃO VERTICAL UTILIZANDO MADEIRA DE TERCEIRA DE PINUS 
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De acordo com a análise realizada no capítulo 4 da presente dissertação, o 

componente desenvolvido nesta pesquisa deve atender basicamente a duas 

exigências principais: qualidade e economia.  

No que se refere às exigências de qualidade do componente, incluem-se as 

questões relacionadas à durabilidade e, principalmente, à segurança estrutural. 

Contudo, como colocado no item 4.4.3, a questão da durabilidade é um assunto 

bastante específico e que está sendo tratado por outro pesquisador do grupo 

HABIS. Já a avaliação do comportamento estrutural por sua vez, encontra-se no 

item 6.7.2, que descreve e apresenta os resultados obtidos a partir de ensaios 

exploratórios de resistência à flexão. 

A respeito das exigências de economia, conforme foi colocado no item 4.3.2.3, 

estas estão estreitamente ligadas aos aspectos socioeconômicos dos usuários e 

às características do lugar e devem ser consideradas em todas as etapas da 

produção. O tipo, qualidade e a disponibilidade do material construtivo, a 

capacidade e a qualidade da mão de obra, a possibilidade de se produzir 

localmente e a oferta local da matéria prima foram colocados como alguns dos 

fatores que vão interferir diretamente nos custos de produção dos componentes 

propostos. 

Em relação a esses fatores, pudemos apreender da análise apresentada no 

capítulo 2, que a Região de Itapeva, apesar de ser detentora dos maiores e mais 

antigos plantios florestais do Estado de São Paulo, apresenta alguns entraves 

para a utilização da madeira proveniente desses plantios, especialmente no que 

se refere à produção de madeira serrada e de componentes para habitação. 

Somente em relação ao pinus, são 61.660ha de plantios, dos quais 34.513ha, 

ou seja 56% possuem idades acima de 15 anos, mas que no entanto, são 

subutilizados, uma vez que a maior parte da madeira obtida destina-se ou à 

produção de celulose e papel, ou à obtenção de produtos de baixo valor 

agregado. Ao mesmo tempo, dadas as características de planejamento e manejo 
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adotadas na fase de plantio, essa madeira é considerada de baixa qualidade 

para a produção de peças serradas e para a construção civil. 

Ainda de acordo com a mesma avaliação, a maior parte desses plantios não está 

disponível para serraria, já que pertence às empresas do setor celulósico-

papeleiro ou destina-se às atividades de resinagem. Além disso, menos de 10% 

pertencem a organismos governamentais o que representa muito pouco, se 

pensarmos na produção de moradia pelo poder público. 

O capítulo 2 trata ainda das condições precárias das pequenas e médias 

serrarias, que representam a maior parte dos empreendimentos do setor 

madeireiro na região. Essas empresas operam com equipamentos obsoletos e 

com mão-de-obra pouco capacitada, o que, juntamente com a baixa qualidade 

da madeira, proporciona índices inadequados de rendimento em madeira por 

tora, dificultando a sobrevivência de tais empreendimentos. 

Outra questão que foi abordada e que também interfere na produção dos 

componentes estudados nesta pesquisa trata-se da dinâmica de comercialização 

da madeira. Embora tenha sido mostrado no capítulo 2 que os valores de venda 

da madeira serrada de pinus, pesquisados em março de 2004, não eram 

suficientes para cobrir os custos de produção das serrarias, a tabela 15  a seguir 

mostra que, ao mesmo tempo, esses valores também não são suficientes para 

que os componentes para habitação social que estamos propondo na presente 

pesquisa, sejam competitivos quando comparados aos custos de produção de 

uma parede em alvenaria estrutural, utilizando tijolos cerâmicos e que são 

apresentados na tabela 16. 

Para essa comparação considerou-se o consumo de material necessário para a 

confecção de 1m² de parede revestida, pronta para receber o acabamento final 

(pintura). Visto que a proposta é direcionada para a produção de habitação em 

regime de mutirão, os custos referentes à mão-de-obra não foram computados.  

No cálculo dos valores da alvenaria de tijolo cerâmico, foram adotados os 

índices fornecidos pela TCPO (2003) enquanto que, para a parede em painel 

portante de madeira laminada cavilhada (figura 93), os mesmos foram obtidos a 

partir dos dados coletados durante a produção experimental, bem como numa 

oficina de capacitação de um grupo de cinco assentados, que se realizou no 
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laboratório de madeiras da ESALQ, em Piracicaba, SP, como parte das 

atividades da pesquisa desenvolvida pelo Grupo HABIS. 

Em relação ao custo dos materiais, adotou-se como referência o menor preço 

obtido a partir de levantamento realizado junto às lojas de materiais de 

construção na região de Itapeva, sendo que para cada tipo de material foram 

consultados no mínimo dois e, no máximo, quatro fornecedores. No caso da 

madeira para a confecção dos componentes, foi considerado o menor valor 

obtido a partir do levantamento realizado em março de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93 - Esquema do painel portante em madeira laminada cavilhada 
com revestimento do tipo deck de madeira, considerado para análise. 

 

Tabela 15 – Composição do custo de materiais necessários à produção de 1m² de parede em 
painel portante em Madeira Laminada Cavilhada (7,5x30cmxhvar), utilizando madeira de terceira 

de pinus, sem tratamento, revestida externamente com painel do tipo deck de madeira. 

Vedação em Painel portante em Madeira Laminada Cavilhada, com madeira de terceira de 
pinus (2x7,5cm) 

Vlr. unitário* Valor total 
Material Un. Quant. 

R$ U$D R$ U$D 

Madeira de terceira de pinus – seção 
2x7,5cm 

m³ 0,10** 170,00 58,4 17,00 5,84 

Cavilha em eucalipto Ø1” m³ 0,0008 120,00 41,2 0,10 0,03 

Sub-total 1 17,10 5,87 
 
Revestimento em deck de madeira  

Papelit*** m² 1,00 1,50 0,52 1,50 0,52 

Madeira de terceira de pinus – seção 
2x7,5cm 

m³ 0,02** 170,00 58,4 3,40 1,16 

Pregos diversos kg 0,20 2,57 0,88 0,51 0,18 

Sub-total 2 5,41 1,86 

 
Total geral 22,51 7,73 

* Valores referentes a março de 2004. 
** Valores obtidos considerando-se uma perda de 33,20%, estimada com base na produção experimental realizada  no 

Laboratório de Madeiras da ESALQ, em Piracicaba, em janeiro de 2004 durante uma oficina de capacitação de um 
grupo de assentados, como parte das atividades de pesquisa do Grupo HABIS.  

*** Nome comumente utilizado para designar as chapas provenientes do refugo da produção de embalagens do tipo 
“tetra-pak” e que são utilizadas como material impermeabilizante. 
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Tabela 16 – Composição do custo de materiais necessários à produção de 1m² de parede em 
alvenaria com bloco cerâmico 8 furos (9x14x24cm), revestida com argamassa mista de cimento, 

areia e cal. 

Alvenaria com bloco cerâmico 8 furos (9x14x24cm), assentados com argamassa traço 
1:2:8 (cimento:cal:areia) com junta horizontal de 12mm 

Vlr unitário* Valor total 
Material Un. Quant. 

R$ U$D R$ U$D 

Areia Lavada média m³ 0,016 26,90 9,18 0,43 0,15 

Cal hidratada CH III Kg 2,200 0,18 0,06 0,40 0,13 

Cimento Portland CPII E 32 Kg 2,200 0,34 0,12 0,75 0,26 

Bloco cerâmico 9x14x24 cm (furado) un 26,67 0,14 0,05 3,73 1,33 

Aço CA 60  Ø5mm m 1,17 0,42 0,14 0,49 0,16 

Aço CA 50  Ø6,3mm m 0,31 0,55 0,19 0,17 0,06 

Sub-total 1 5,97 2,09 

Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem 
peneirar no traço 1:4 

Areia Lavada média m³ 0,0081 26,90 9,18 0,22 0,07 

Cimento Portland CPII E 32 Kg 4,86 0,34 0,12 1,65 0,58 

Sub-total 2 1,87 0,65 

Argamassa mista de cimento, cal e areia sem peneirar no traço 1:2:11 

Areia Lavada média M³ 0,036 26,90 9,18 0,97 0,33 

Cal hidratada CH III kg 3,99 0,18 0,06 0,72 0,24 

Cimento Portland CPII E 32 kg 3,99 0,34 0,12 1,36 0,48 

Sub-total 3 3,05 1,05 

 
Total geral 10,89 3,79 

* Valores referentes a fevereiro de 2004. 
Fonte: adaptado de TCPO (2003) 

 

Conforme apresentado acima, o custo de materiais para a produção de uma 

parede em Painel Portante de Madeira Laminada Cavilhada, é cerca de 100% 

maior do que numa parede executada com tijolos cerâmicos.  Se considerarmos 

que a madeira necessita também de tratamento preservativo, essa diferença 

aumenta ainda mais.  

Além disso, o processo de produção dos painéis, ainda bastante rudimentar e 

necessitando ser aprimorado, juntamente com a questão do preconceito em 

relação à casa de madeira, provavelmente são fatores que dificultarão a 

aceitação e a utilização do painel proposto como componente construtivo para 

habitação social. Somente os argumentos relativos à segurança estrutural e aos 

benefícios sócio-ambientais não são suficientes para sensibilizar os possíveis 

usuários. 



 

 

201

Em vista disso, buscou-se no presente capítulo, estudar algumas alternativas 

que possam viabilizar a produção dos componentes, no sentido de torná-lo 

economicamente mais competitivo em relação ao tijolo cerâmico. Os fatores a 

serem considerados na análise deverão contemplar, não somente os itens 

relacionados ao custo de produção,  mas também à contribuição para a geração 

oportunidades de trabalho e ampliação da renda e à contribuição para o 

desenvolvimento local. 

A produção dos componentes, por si só já seria suficiente para atender estes 

últimos requisitos, uma vez que utiliza recursos renováveis e produzidos 

localmente, no caso a madeira, ao contrário da parede executada com tijolos 

cerâmicos que, muito embora possa se verificar a existência de olarias na 

região, boa parte dos materiais utilizados, como o cimento, areia e brita, são 

provenientes de fontes não renováveis ou de difícil reposição pela natureza. Além 

disso, a aquisição de tais materiais beneficia, na maioria das vezes, a grandes 

grupos empresariais, localizados em regiões mais distantes e noutras, empresas 

nas quais prevalecem relações de trabalho injustas.  

Mesmo assim, o custo de produção dos componentes ainda é um fator de suma 

importância visto que provavelmente terá maior peso no momento da opção por 

este ou aquele material construtivo. 

7.1 ALTERNATIVA 1: REDUÇÃO DO VOLUME DE MADEIRA UTILIZADO NA 

PRODUÇÃO DOS COMPONENTES. 

Uma das alternativas possíveis para diminuir os custos de produção do Painel 

Portante em Madeira Laminada Cavilhada, seria a redução do volume de 

madeira consumido na confecção dos painéis, o que poderia ser viabilizado 

tanto pela redução da espessura do painel como pelo emprego de outra técnica, 

que não a laminação vertical. 

Contudo, como pode ser verificado a partir da tabela 17 abaixo, mesmo se 

reduzirmos a espessura da parede de 7,5 para 5cm, ainda assim o custo de 

produção do painel laminado cavilhado seria 60% superior ao custo de produção 

da parede de tijolo cerâmico. Além disso, essa redução implicaria em perda na 

qualidade do componente que provavelmente, dentre outros fatores, teria sua 

inércia térmica reduzida.  
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Tabela 17 – Composição do custo materiais necessários à produção de 1m² de parede em painel 
portante em Madeira Laminada Cavilhada, (5x30cmxhvar), utilizando madeira de terceira de 

pinus, sem tratamento, revestida externamente com um deck de madeira. 

Painel portante em Madeira Laminada Cavilhada, com madeira de terceira de pinus (2x7,5cm) 

Vlr unitário* (R$) Valor total (R$) 
Material Un. Quant. 

R$ U$D R$ U$D 

Madeira de terceira de pinus – seção 
2x5cm 

m³ 0,07** 170,00 58,42 11,90 4,09 

Cavilha em eucalipto Ø1” m³ 0,0008 120,00 41,24 0,10 0,03 

Sub-total 1 12,00 4,12 

Revestimento em deck de madeira  

Papelit m² 1,00 1,50 0,52 1,50 0,52 

Madeira de terceira de pinus seção 
2x7,5cm 

m³ 0,02** 170,00 58,42 3,40 1,17 

Pregos diversos kg 0,20 2,57 0,88 0,51 0,18 

Sub-total 2 2,35 1,87 

 
Total geral 14,35 5,99 

* Valores referentes a março de 2004. 
** Valores obtidos considerando-se uma perda de 33,20%, estimada com base na produção experimental realizada  no 

Laboratório de Madeiras da ESALQ, em Piracicaba, em janeiro de 2004 durante uma oficina de capacitação de um 
grupo de assentados, como parte das atividades de pesquisa do Grupo HABIS.  

 

Para que o custo de produção de uma parede utilizando madeira de pinus de 

terceira possa, no mínimo, se equiparar ao custo de uma parede de tijolos 

cerâmicos, seria necessária uma redução de 68% do volume de madeira 

consumido, inviabilizando assim o emprego da técnica de Laminação Vertical. 

Tornar-se-ia necessário então experimentar outras possibilidades de utilização 

da madeira de terceira de pinus o que, juntamente com a avaliação do 

comportamento em uso do componente, especialmente no que se refere ao 

conforto térmico, acústico, visual, dentre outros itens que lhe conferem 

qualidade, além da verificação da segurança estrutural, demandaria a realização 

de novos estudos, mais específicos e com uma abordagem mais aprofundada, 

que poderão ser objeto de futuras pesquisas.  

7.2 ALTERNATIVA 2: REDUÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MADEIRA 

Visto que a aquisição de madeira no mercado formal, inviabiliza 

economicamente a produção dos componentes, a oportunidade que se pode 

vislumbrar é a articulação de parcerias com os diferentes agentes da cadeia 

produtiva da habitação em madeira, configurando diferentes cenários para a 

produção. 
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Para a análise de tais cenários, tomou-se então, como parâmetro, a experiência 

desenvolvida pelos pesquisadores do grupo HABIS no Assentamento Rural da 

Fazenda Pirituba, na qual estão sendo construídas atualmente 49 unidades 

habitacionais para um grupo de assentados, organizados em regime de 

construção  por ajuda mútua.  

Esta mesma experiência prevê ainda que os componentes em madeira que serão 

utilizados na construção das unidades, tais como cobertura e esquadrias, 

deverão ser produzidos a partir de uma pequena marcenaria implantada no 

local, idealizada como um empreendimento coletivo autogestionário que deverá 

continuar em atividade mesmo depois da construção das unidades 

habitacionais. Assim, a presente análise deverá avaliar não somente a viabiliade 

da produção dos componentes inseridos no contexto de produção por ajuda 

mútua, como também a possibilidade de comercialização a preços mais 

acessíveis, de forma a garantir a continuidade do empreendimento. 

Desse modo, consideramos como padrão de Unidade Habitacional (UH), o 

modelo de habitação apresentado no capítulo 4 (figura 43 na página 127), com 

base no qual foi desenvolvido o componente estudado. Tal projeto contempla 

uma edificação com 97,04m² de área, contendo três quartos, onde está prevista 

a utilização dos componentes estudados além de uma sala, cozinha, banheiro e 

varanda. 

Neste mesmo contexto, consideraremos também a produção anual de 50 

unidades habitacionais, apontado por HABIS (2004) como sendo um número 

adequado para o acompanhamento por uma equipe formada por no mínimo dois 

profissionais, sendo um engenheiro ou arquiteto com experiência em canteiro de 

obras e organização coletiva, e um mestre de obras. 

O quadro 28 a seguir, apresenta os fatores de produtividade necessários à 

construção das 50 unidades habitacionais anuais. Para efeito de comparação, 

foram colocados no quadro dois casos: um que considera o projeto tal como 

apresentado e outro, que considera a casa totalmente construída em madeira, à 

exceção das paredes hidráulicas conforme o esquema da figura 94. Sendo 

assim, teremos:  
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Figura 94  Planta baixa e corte esquemático dos modelos de unidade habitacional considerados 

 

Necessidade Casa Modelo 
Casa Modelo 

100% madeira 

Serraria 

Volume de madeira seca e usinada / UH 7,61m³ 11,94m³ 

Volume de madeira seca / UH, considerando uma 
perda de 33,2%* na usinagem 

11,39m³ 17,87m³ 

Volume de madeira de 3ª serrada / UH, considerando 
uma perda de 3% na secagem 

11,74m³ 18,42m³ 

Volume de madeira de 3ª serrada para 50UH,  587,11m³ 921,13m³ 

Volume total de madeira serrada (1ª, 2ª e 3ª) para 
50UH, considerando que madeira de 3ª corresponde a 
cerca de 25% do total produzido pelas serrarias 

2.348,44m³ 3.684,52m³ 

Volume de madeira em tora** 
5.166,57m³/ano 

ou 
430,54m³/mês 

8.105,95m³/ano 
ou  

675,5mst/mês 

Floresta 

Área de plantio necessária para a produção de 
50UH/ano*** 

6,26ha/ano 9,8ha/ano 

Unidade de pré-fabricação 

Número de painéis por UH 96 137 

Número de painéis para 50UH/ano 4.800 6.850 

Produção mínima necessária por dia 20 29 

*índice medido na produção experimental e na oficina de capacitação realizada em Piracicaba. 

**rendimento médio verificado nas serrarias entrevistadas em março de 2004 (ver nota 11, na página 60).  

***calculo efetuado considerando-se um índice de Incremento Médio Anual (IMA) de 25m³/ha/ano, para 
plantios com ciclos de corte, em geral, da ordem de 15 anos (VOISON E CASTAGNÉ, 1998; ARRUDA, 2000) 

Quadro 28 – Fatores de produtividade para a floresta, serraria e unidade de pré-fabricação, 
necessários à produção de 50UH/ano. 

Casa Modelo 

Planta Baixa 

Corte 
Esquemático 

Planta Baixa 

Corte 
Esquemático 

Casa 100% madeira 
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Com esses dados, buscou-se então avaliar alguns dos cenários de produção 

passíveis de serem configurados a partir da articulação de parcerias com os 

agentes da cadeia produtiva da habitação em madeira, partindo do 

imediatamente mais próximo, traçando um percurso de retorno, que tem como 

ponto de partida o usuário final.  

Desse modo, considerando que, de uma maneira bem geral, a cadeia produtiva 

da habitação em madeira pode ser representada segundo o esquema da figura 

95 abaixo, o primeiro agente a partir do qual se poderia estudar diferentes 

formas de parceria, seria a unidade de pré-fabricação. 

  

 

Figura 95 - Esquema geral da cadeia produtiva da habitação em madeira 

 

No entanto, como no caso estudado a mesma se insere como parte das 

atividades de produção por mutirão, o que faz com que a viabilidade econômica 

da produção dos componentes esteja diretamente relacionada ao custo do 

material, especialmente da madeira serrada, optamos por iniciar tais estudos a 

partir da análise das possíveis formas de articulação de parceria para a 

produção juntamente com as serrarias, tendo como panorama atual o 

levantamento realizado em março de 2004, apresentado no capítulo 2. 

Contudo, como poderemos verificar mais adiante que justamente pelo fato das 

serrarias estarem operando em condições já precárias, foi necessário avançar 

com os estudos a fim de identificar também, alternativas mais favoráveis junto 

aos proprietários da floresta, buscando a condição ideal que é o estabelecimento 

de parcerias nas quais prevaleçam formas de trocas mais justas entre os 

diferentes agentes. 

Somente após a avaliação das possibilidades junto aos detentores da floresta, é 

que então retornamos aos estudos relativos às alternativas de produção 

referentes à unidade de pré-fabricação, visando, não somente à produção por 

mutirão, como também a possibilidade de comercialização dos componentes de 

forma a viabilizar a continuidade do empreendimento.  

Floresta Serraria Un. de pré-fabricação Usuário 
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7.2.1 Parceria com as serrarias 

Inicialmente poderia se pensar numa parceria diretamente com as pequenas 

serrarias, contudo, como foi possível verificar com a análise do capítulo 1, dadas 

as condições precárias em que elas operam, qualquer redução de preço dos 

seus produtos acarretaria prejuízos ainda maiores. Apresentamos então a 

seguir, o estudo de duas alternativas nas quais as serrarias forneceriam a 

madeira de terceira a um custo considerado como limite máximo que garanta a 

competitividade dos componentes.  

7.2.1.1 Cenário 1: Aquisição da madeira a um custo limite que garanta a 
competitividade dos componentes 

Para que o custo de produção do componente estudado pudesse, no mínimo, 

ser equiparado ao custo de produção da parede em alvenaria, de forma a tornar-

se competitivo, seria necessário que a madeira de terceira fosse adquirida, no 

máximo, ao preço de R$53,80/m³ (U$D18,48/m³), que corresponde à diferença 

entre os custos de produção dos dois sistemas construtivos. O quadro 29 a 

seguir apresenta uma simulação da situação proposta, na qual a madeira de 

terceira seria comercializada pela serraria ao custo acima calculado.  

Item Valor 

Volume de madeira em tora /ano (A) 5.166,67m³ 

Volume total serrado 2.348,48m³ 

Volume de madeira de 1ª (B) 1.761,36m³ 

Volume de madeira de 2ª e 3ª (C) 587,12m³ 

Volume de resíduos (D) 2.348,48m³ 

Custo de aquisição das toras (A) x R$75,00 (U$D25,77) = (E) 
R$387.500,00 

(U$D133.161,51) 

Custo de produção da serraria R$7.000,00 (U$D2.405,50) x 12meses = (F) 
R$84.000,00 

(U$D28.865,98) 

Valor de venda da madeira de 2ª e 3ª (C) x R$53,80 (U$D18,48) = (G) 
R$31.587,06 

(U$D10.854,66) 

Valor de venda dos resíduos (D) x R$10,00 (U$D3,44) = (H) 
R$23.484,80 

(U$D8.078,77) 

Possível valor de venda da madeira de 1ª (E + F – G – H ) / (B) 
R$236,42/m³ 

(U$D81,25/m³) 

Ou 

Valor de venda da madeira de 1ª (B) x R$210,00 (U$D72,16) = (I) 
R$369.885,60 

(U$D127.108,45) 

Possível valor de venda dos resíduos (E + F – G – I ) / (D) 
R$29,82/m³ 
(U$D10,25) 

Obs.: Valores referentes a março de 2004 

Quadro 29 - Estudo dos valores possíveis para comercialização da madeira de 1ª e/ou resíduos, no 
caso da venda da madeira ao preço máximo que viabilize a produção dos componentes. 
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Como se pode verificar, para que a serraria possa manter os mesmos níveis 

atuais de rendimento ou, como no caso apresentado, consiga no mínimo cobrir 

os custos de produção, seria necessário elevar o preço de venda da madeira de 

primeira, de R$210,00 (U$D72,16) para R$236,42 (U$D81,25), que 

corresponde a um aumento de 12,6%, ou do resíduo de R$10,00 (U$D3,44) 

para R$29,87 (U$D10,25), correspondente a 198,0%. Isso implicaria na perda 

do mercado destes produtos para as serrarias não parceiras que, 

provavelmente, manteriam os valores em níveis mais baixos. 

7.2.1.2 Cenário 2: Aquisição de volume de toras equivalente ao custo limite do 
total de madeira serrada de terceira necessária à produção das 50UH.  

Uma outra possibilidade seria a aquisição por parte dos usuários do volume de 

toras equivalente ao valor máximo referente ao custo da madeira para a 

produção dos painéis, apresentado no item anterior. Assim, montante a ser pago 

pela madeira serrada, necessária à construção das 50UH seriam convertidos em 

toras e disponibilizado para a serraria, como uma forma de empréstimo a ser 

amortizado, não em espécie, mas volume de madeira de terceira. Dessa forma, 

a serraria deveria utilizar o montante obtido com a venda da madeira de 

primeira e dos resíduos proveniente do desdobro do volume inicial, para uma 

nova aquisição de toras. Esse procedimento seria repetido sucessivas vezes, até 

que se atingisse o total de madeira de terceira necessário, calculado em 

587,12m³/ano, conforme demonstrado no quadro 30. 
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M
ê
s 

Vol. 
Mad. 
em 

toras 
(m³) 

(F/75,0) 

Total 
serra
-do 
(m³) 

Mad 
1ª 

(m³) 
(A) 

Mad 
2ª e 
3ª 

(m³) 

Res 
(m³) 
(B) 

Vlr obtido c/ 
mad 1ª 

(Ax210,0) (C) 

Vlr residuos 
(Bx10,0) (D) 

Custo de 
prod.  (E) 

Total líquido 
(C+D-E) (F) 

1 421,2* 191,4 143,6 47,9 191,4 R$30.151,2 
(U$D10.361,2) 

R$1.914,4 
(U$D657,9) 

R$7.000,0 
(U$D2.405,5) 

R$25.065,6 
(U$D8.613,6) 

2 334,2 151,9 113,9 38,0 151,9 R$23.926,3 
(U$D8.222,1) 

R$1.519,1 
(U$D522,0) 

R$7.000,0 
(U$D2.405,5) 

R$18.445,4 
(U$D6.338,6) 

3 245,9 111,8 83,8 28,0 111,8 R$17.607,0 
(U$D6.050,5) 

R$1.117,9 
(U$D384,2) 

R$7.000,0 
(U$D2.405,5) 

R$11.724,9 
(U$D4.029,2) 

4 156,3 71,1 53,3 17,8 71,1 R$11.191,9 
(U$D3.846,0) 

R$710,6 
(U$D244,2) 

R$7.000,0 
(U$D2.405,5) 

R$4.902,5 
(U$D1.684,7) 

5 65,4 29,7 22,3 7,4 29,7 R$4.679,7 
(U$D1.608,1) 

R$297,1 
(U$D102,1) 

R$7.000,0 
(U$D2.405,5) 

R$-2.023,2 
(U$D-695,3) 

T O T A I S 

T 1.223,0 555,9 416,9 139,1 555,9 R$87.556,1 
(U$D30.088,0) 

R$5.559,1 
(U$D1.910,4) 

R$35.000,0 
(U$D12.027,5) 

R$58.115,2 
(U$D19.970,8) 

* O volume inicial de toras foi calculado em função do montante necessário para a aquisição da madeira para a 
construção das 50UH, segundo o seguinte cálculo: 587,12m³ x R$53,80/m³ (U$D18,49/m³) = R$31.587,06 
(U$D10.854,66) ÷ R$75,00/m³ (U$D25,77/m³) = 421,16m³ de madeira em toras. 
Obs.: Valores referentes a março de 2004 

Quadro 30 -Simulação do cenário de produção onde os usuários adquirem o equivalente em 
volume de toras, referente ao limite total do custo da madeira serrada de terceira, necessária à 

construção das 50UH, com acordo de desdobro por parte da serraria. 

 

Neste caso, o montante obtido com a comercialização da madeira de primeira e 

dos resíduos obtidos a partir do desdobro do volume inicial de toras, reduz-se de 

maneira progressiva a cada mês, reduzindo, por conseqüência, o volume de tora 

adquirido a cada nova compra. Desse modo, para garantir o cumprimento do 

acordo, seria necessário que, já partir do quinto mês a serraria investisse capital 

próprio, já que o total produzido no somatório dos meses, seria inferior ao 

necessário. A serraria começaria então a acumular prejuízos, aumentando 

assim, o risco de quebra do acordo proposto inicialmente.  

Mesmo assim, em ambos os casos, a produção dos componentes com a 

madeira de terceira sendo adquirida a um custo limite de competitividade, 

somente seria viável no caso de produção por mutirão, em que os trabalhos da 

unidade de pré-fabricação estejam inseridos no cômputo das atividades 

coletivas, no qual há uma troca de horas de trabalho entre os mutirantes. Caso 

contrário, seria necessário incluir na composição de custo dos componentes, os 

valores referentes à mão-de-obra e à manutenção da unidade de pré-fabricação, 

de maneira a viabilizar sua sobrevivência enquanto empreendimento. Isso 

acabaria elevando o preço do componente tornando-o inviável, se comparado ao 

custo de produção da alvenaria de tijolo cerâmico, que além de tudo, conta com 

uma aceitação prévia por parte do usuário. 
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7.2.2 Parceria com as florestas 

De acordo com o que vimos até o momento, os cenários de produção que 

contemplam parcerias entre usuários, unidade de pré-fabricação e serrarias, não 

são suficientes para tornar viável a produção dos componentes, uma vez que 

nenhuma das opções estudadas proporciona ganhos para todos os agentes da 

cadeia de forma eqüitativa, configurando um cenário de troca mais justo. Além 

disso o  maior entrave percebido até o momento, reside no custo da madeira 

serrada. 

Sendo assim, num contexto em que se busca minimizar o custo de produção 

dos componentes, a saída então, é buscar articulação de parcerias desde início 

da cadeia produtiva da habitação em madeira, ou seja, da floresta até a serraria 

para obter uma madeira serrada a um custo mais compatível com a produção 

de habitação destinada às famílias de baixa renda. 

Neste item buscamos estudar alternativas de parcerias junto aos proprietários 

das florestas, com a finalidade de reduzir o custo de aquisição de toras de pinus 

a um limite de valor a partir do qual possa se tornar viável a produção dos 

componentes. Conforme o demonstrativo de calculo apresentado no quadro 31 a 

seguir, tal valor deveria ser igual ou situar-se abaixo de R$65,99/m³, ou seja, 

cerca de 13% abaixo do preço de mercado. 

 

Item Valor 

Volume de madeira em tora (m³/ano) (A) 5.166,67m³ 

Volume total serrado 2.348,48m³ 

Volume de madeira de 1ª (B) 1.761,36m³ 

Volume de madeira de 2ª e 3ª (C) 587,12m³ 

Volume de resíduos (D) 2.348,48m³ 

Valor de venda da madeira de 1ª (B) x R$210,00 (U$D72,16) = (E) 
R$369.885,60 

(U$D127.108,45) 

Valor de venda da madeira de 2ª e 3ª (C) x R$53,80 (U$D18,49) = (F) 
R$49.552,93 

(U$D10.854,66) 

Valor de venda dos resíduos (D) x R$10,00 (U$D3,44) = (G) 
R$23.484,80 

(U$D8.078,77) 

Custo de produção R$7.000,00 (U$D2.405,50) x 12meses = (H) 
R$84.000,00 

(U$D28.865,98) 

Máximo valor a ser pago no mst de tora (E + F + G – H) / (A) 
R$65,99/m³ 

(U$D22,67/m³) 

Obs.: Valores referentes a março de 2004 

Quadro 31 - Demonstrativo de cálculo do valor máximo a ser pago pela tora de pinus, colocada no 
pátio da serraria, para viabilizar a produção dos componentes. 
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A partir do cálculo acima, foi possível simular as possibilidades de parceria junto 

aos detentores das florestas existentes na região. 

7.2.2.1  Cenário 3: Parcerias com os detentores das florestas  

De acordo com os dados apresentados no item 2.1.2, os principais detentores 

de florestas de pinus no pólo de reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / 

Buri, são as empresas reflorestadoras, com 23.964ha (41,2%), seguidas pelas 

empresas do setor celulósico-papeleiro, chapas e matéria prima para energia 

com 25.388ha (38,9%), pelos pequenos proprietários, com cerca de 10% do 

total e, por último, pelos organismos governamentais, que detém 6.615ha 

(9,2%) de área de plantio. 

A articulação com tais agentes, pode ser viabilizada tanto a partir da negociação 

direta visando o fornecimento de toras a um preço de parceria para a produção 

de habitação social, como pela proposta de aquisição da árvore em pé. Neste 

último caso, há que se considerar ainda, os serviços de abate e transporte até a 

serraria para desdobro, que serão de responsabilidade do demandante. Em 

qualquer um dos casos, é necessário também que a articulação esteja associada 

à parceria com a serraria para beneficiamento da madeira a preço de custo.  

A possibilidade de adquirir as toras de pinus a um custo mais baixo, pode ser 

um cenário favorável, visto que permite favorecer a todos os agentes da cadeia 

de maneira mais eqüitativa. 

Ao concordar com uma margem de lucro menor, o proprietário da floresta estará 

beneficiando não somente os futuros usuários da habitação que terão um 

componente a um custo mais acessível, como também as serrarias que poderão 

operar em condições mais favoráveis e, em muitos casos, até mesmo eliminar a 

figura do atravessador, que algumas vezes aparece como intermediário entre o 

proprietário da floresta e a serraria. 

Ao mesmo tempo, considerando que o sistema construtivo proposto utiliza para 

cada unidade habitacional cerca de 0,13ha, somente as áreas de plantios de 

pinus pertencentes aos organismos governamentais, existentes neste pólo, já 

seriam suficientes para suprir o déficit habitacional rural do Estado de São 

Paulo, estimado por FJP (2002) em 45.580 unidades. No entanto, consideramos 

que este tipo de articulação não estaria contribuindo para o desenvolvimento 

econômico local, visto que ao se esgotarem as reservas do Estado, tanto as 
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serrarias como a unidade de pré-fabricação, teriam sua sobrevivência 

comprometida, já que certamente recairiam nos cenários de produção 

apresentados nos itens anteriores, ou voltariam a ficar a mercê da dinâmica do 

mercado estabelecida pelos detentores privados da floresta, a qual apresenta 

atualmente, uma demanda bastante superior à oferta conforme apresentado no 

capítulo 2. 

7.2.2.2 Cenário 4: Produção dos Componentes a Partir de Madeira Oriunda de 
Reposição Florestal em Pequenas Propriedades Rurais 

O alto custo da madeira de pinus, colocado aqui como principal entrave à 

viabilidade econômica da produção dos painéis portantes em madeira laminada 

cavilhada utilizando madeira de terceira de pinus é, na verdade, uma das 

principais conseqüências da baixa taxa de reposição florestal. 

No capítulo 2 da presente pesquisa foram apresentados diversos autores que já 

alertavam para os efeitos do descompasso entre a oferta e a demanda por 

madeira no Brasil e para a necessidade políticas de incentivo à ampliação das 

áreas de plantio. Contudo, este mesmo capítulo também apresentou as 

dificuldades que o setor enfrenta para obter financiamentos para investir em 

reposição florestal. 

Com isso, os estoques reduzidos de madeira, frente à demanda crescente, 

permite que aqueles que detém a floresta tenham domínio sobre o mercado e 

determinem os valores que os demandantes deverão pagar pela madeira, 

mantendo-os em níveis elevados e inviabilizando, desse modo, a produção dos 

componentes para habitação social, como pudemos verificar até o momento.  

Ao mesmo tempo, a análise do capítulo 2 mostrou também que, nos sistemas 

integrados em que o proprietário da serraria é também proprietário da floresta, 

não se verifica esta relação de submissão  e os valores referentes ao custo de 

aquisição das toras, computados no custo da madeira serrada, provavelmente 

são inferiores, num indicativo de verticalização da produção.    

Desse modo, num contexto em que se busca reduzir os custos de produção dos 

componentes, tornando-se economicamente viável para a produção de habitação 

social e, ao mesmo tempo ampliar as oportunidades de geração de trabalho e 

renda para agricultores familiares, a reposição florestal a partir de pequenas 

propriedades rurais pode ser uma alternativa bastante favorável. 
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Neves, et al (2001) num estudo sobre a viabilidade econômico-financeira da 

implantação de floresta de pinus em pequenos módulos rurais, a partir de 20ha, 

para a exploração de goma resina e produção de toras para serraria e laminação 

na região de Itapeva, concluem que a atividade de reflorestamento em pequenas 

propriedades rurais é amplamente viável e atrativa, uma vez que requerem 

baixos investimentos e oferecem altas taxas de retorno financeiro. Além disso, 

os pequenos produtores podem ainda obter rentabilidade já a partir dos 

primeiros anos por meio de atividades consorciadas como agricultura e 

pecuária, a partir da implantação de sistemas agrossilvopastoris e também a 

partir dos primeiros desbastes, por volta do sétimo ou oitavo ano. 

Segundo os autores, a produção florestal em pequenas áreas é, muitas vezes, 

feita com baixos custos por não ser considerada o único investimento no imóvel, 

além do quê, utiliza solos de baixa aptidão agrícola, áreas de pouco valor no 

mercado e de baixa fertilidade, não concorrendo, portanto, com outras 

atividades pelo recurso da terra. 

Consideram ainda que o estabelecimento de plantações florestais na pequena 

propriedade rural é uma excelente forma de utilizar a terra e, dentre os 

benefícios diretos e indiretos da atividade, destacam: 

 a produção de madeira para uso na própria propriedade rural; 

 melhor uso das terras e do potencial produtivo da propriedade com 

conseqüente aumento da renda das pequenas propriedades, evitando o 

êxodo rural; 

 Proteção dos solos contra a erosão; 

 Proteção dos mananciais e dos cursos d`água de assoreamento; 

 Redução da pressão sobre florestas nativas; 

 Utilização de mão-de-obra familiar, ou contratada, quando ociosa.  

Neste mesmo sentido, a experiência relatada por HABIS (2004) indica a 

viabilidade da reposição florestal de pinus e/ou eucalipto para agricultores 

familiares em áreas com baixa aptidão para cultivos agrícolas e de difícil acesso. 

Esta experiência foi desenvolvida a partir de um projeto de extensão florestal do 

Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP que tem como objetivo 

difundir o conhecimento sobre eucaliptocultura e/ou pinocultura aos pequenos e 
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médios produtores rurais e prevê a implantação do projeto TUME – Testes de 

Usos Múltiplos do Eucalipto, ou TUMP – Testes de Usos Múltiplos do Pinus. Tais 

testes consistem na implantação, em módulos de 1ha, de diversas espécies com 

potenciais diferenciados. No caso do TUME, trabalha-se com 18 espécies com 

potenciais diferenciados para: serraria, poste, mourões, lenha, carvão, mel, 

ornamentação, renque e óleo essencial, sendo plantados após vistoria que 

comprove a adequação do local para implantação, divididas em dois módulos 

possuindo cada uma 9 espécies e 1ha de área, conforme folder explicativo. 

Segundo HABIS (2004) com a implantação de TUME’s ou TUMP’s nas pequenas 

propriedades rurais, verifica-se a oportunidade de oferta de produtos de base 

florestal tanto para a região como consumo próprio, com a perspectiva de 

fornecimento de toras adequadas para serrarias, contrapondo-se desse modo, à 

situação atual de verticalização do setor florestal e madeireiro. 

Contrariamente à afirmação de Couto apud Neves et al (2001) de que a 

atividade florestal torna-se rentável acima de 20ha, as experiências já realizadas 

com os TUME’s e TUMP’s já implantados, indicam que é possível se obter 

rentabilidade com apenas 1ha de plantio. 

O estudo de Neves et al (2001) apontava um custo inicial de R$556,78/ha, para 

implantação de uma floresta de pinus resinífero em pequenos módulos com 

espaçamento de 3,30 x 2,80 metros, e população inicial de 1.080 plantas, 

imputados os custos de mecanização, insumos e despesas com mão de obra. Os 

custos apurados para a condução e manutenção dos plantios foram de 

R$156,10/ha no segundo ano (ano 1) e R$96,21/ha no terceiro ano (ano 2). Do 

quarto ano em diante, os custos de manutenção já não são mais computados, 

visto que são incorporados nas atividades marginais à floresta.  

Já para implantar um TUME era necessário, em maio de 2003, além dos custos 

com o preparo da terra, um investimento inicial de apenas R$200,00 

(U$D67,80) por módulo, destinado à aquisição das mudas e ao deslocamento 

dos técnicos e estudantes até o local de implantação para monitoramento do 

projeto, conforme folder explicativo apresentado em HABIS (2004). 

Considerando os dados apresentados por Neves et al (2001) e atualizando-os 

para março de 2004, teremos os seguintes valores: 
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Ano 
R$/ha         
(2001)* 

IPCA             
(jan.01 a mar.04)** 

R$/ha       
(mar.04) 

U$D/ha 
(mar.04)*** 

0 556,78 750,25 257,82 

1 156,10 210,34 72,28 

2 96,21 129,64 44,55 

Total 809,09 

34,75% 

1.090,23 374,65 

*Neves et al (2001) 

**IBGE (2001); IBGE (2004b) 

***Banco Central do Brasil (2004) 

Quadro 32 – Custos por hectare para implantação / manutenção de uma 
floresta de pinus resinífero em pequenos módulos rurais com espaçamento 

de 3,30 x 2,80 metros, e população inicial de 1.080 plantas. 

 

De acordo com Voison e Castagné (1998) e Arruda (2000) os plantios brasileiros 

de pinus, com ciclos de corte da ordem de 15 anos, suficientes para fornecer 

madeira para serrarias, apresentam um índice de Incremento Médio Anual - IMA 

de 25m³/ha/ano. Desse modo, em 1ha de plantio teremos, no final de 15 anos o 

equivalente a: 

25m³ x 1ha x 15 anos = 375m³ 

 

De acordo com os dados do quadro 32 acima, o custo de produção de 1,0m³ de 

madeira em tora terá sido: 

 

R$1.090,23 ÷ 375,00m³ = R$2,90/m³ (~U$D1,00/m³) 

 

Neves et al (2001) colocam que,  em se tratando de pequenos lotes os valores 

de venda apurados são em regime de matagem, ou seja, preço da árvore “em 

pé”, de modo que no custo da madeira para as serrarias, há que se acrescentar 

ainda os valores referentes ao abate e transporte das toras.  

De qualquer forma, ainda que o proprietário da floresta venha apurar um lucro 

de 163%, conforme apresentado em Neves et al (2001), o valor de venda das 

toras na floresta seria de R$7,63/m³ (U$D2,62/m³), bastante inferior aos 
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R$60,00/m³ (U$D20,62/m³) da árvore em pé, apresentados por Informativo 

CEPEA (2002-.) para o mesmo período30. 

Mesmo se considerarmos os custos atuais, obtidos junto a uma empresa da 

região para implantação e manutenção de uma floresta de pinus, com 1660 

árvores por hectare, manejada para usos múltiplos, dado pelo quadro 33 abaixo, 

adotando-se o mesmo cálculo, veremos que o custo de produção de 1m³ seria de 

R$4,13 (U$D1,54). Imputando-se um ganho de 100% sobre o custo de 

produção, o valor de venda das toras na floresta seria de R$8,26/m³ (U$D3,07). 

Atualmente o valor médio da tora para serraria em pé, de acordo com os dados 

do CEPEA para janeiro de 2005 é de R$81,89/m³ (U$D30,44/m³), para a região 

de Itapeva. 

 

Ano R$/ha* U$D/ha* 

0 900,00 334,57 

1 350,00 130,11 

2 200,00 74,35 

3 100,00 37,17 

Total 1.550,00 576,20 

*valores referentes a janeiro de 2005 

Quadro 33 – Custos por hectare para implantação / manutenção de uma 
floresta de pinus para usos múltiplos 

 

Mesmo com o fato de que o proprietário pode auferir lucros não somente com a 

madeira, mas também com outros produtos da floresta, bem como com outras 

atividades consorciadas, consideraremos, mesmo assim, o fator de rentabilidade 

supracitado para a simulação da produção de componentes construtivos para 

habitação social. 

Consideraremos ainda, para efeito de avaliação da possibilidade de redução dos 

custos de produção da madeira serrada, os dados indicados no quadro 32, visto 

que os valores de implantação de manutenção da floresta apresentados por 

                                            
30 Segundo o INFORMATIVO CEPEA, o valor da tora de pinus em pé, para a região de Itapeva, em 

março de 2004 era de R$40,00/st (~U$D13,75/st). Considerando-se que 1,5st correspondem a 

1m³ de madeira em tora, teremos então que o valor do m³ seria equivalente a 1,5 x R$40,00 = 

R$60,00/m³ (~U$D20,62/m³) 
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Neves et al (2001) comparados aos dados atuais coletados no local, mantém as 

mesmas proporções, resguardadas as diferenças de atualização monetária. 

O quadro 34 a seguir apresenta um estudo sobre os possíveis valores de venda 

dos produtos obtidos com o desdobro das toras de pinus provenientes de 

reposição florestal em pequenas propriedades. Buscou-se, a partir dos custos de 

produção da madeira serrada, identificar as possibilidades de redução em 

relação ao preço de mercado, do valor a ser cobrado não somente pela madeira 

de terceira como também pela madeira de primeira e resíduos. 

Tal redução deverá assegurar uma remuneração mínima para o proprietário da 

serraria, num valor de parceria estimado em R$1.500,00 (U$D515,46) por mês, 

e ao mesmo tempo, o fornecimento de madeira de terceira a um custo que 

viabilize a produção do componentes, calculado em, no máximo, R$53,80 

(U$D18,48), conforme apontado no item  7.2.1.1. Os percentuais apresentados 

referem-se às taxas de redução aplicadas sobre os valores de mercado da 

madeira de primeira e resíduos, apurados em março de 2004.  

Item Quantidade Unidade Valor Unitário Total/ano 

Toras de pinus 5.166,67 m³ 
R$7,63  

(U$D2,62) 
R$39.421,7 

(U$D13.546,97) 

M.Obra + manut. serraria 12 mês 
R$7.000,00 

(U$D2.405,50) 
R$84.000,0 

(U$D28.866,0) 

Sub-total 
R$123.421,7 

(U$D42.412,96) 

Ganho serraria (R$1.500,00/mês)  

(U$D515,46/mês) 
R$18.000,0 

(U$D6.185.57) 

Total 
R$141.421,7 

(U$D48.598,53) 

Desconto sobre o valor de mercado da madeira de 1ª e dos resíduos 

70% 65% Prod. 
Volume 

(m³) 
Vlr Unit Total Vlr Unit Total 

Madeira 1ª 1.761,4 
R$63,0 

(U$D21,6) 
R$110.965,7 

(U$D38.129,92) 
R$73,5 

(U$D25,26) 
R$129.460,0 

(U$D44.484,9) 

Madeira 2ª/3ª 587,1 
R$39,8 

(U$D13,7) 
R$23.410,6 

(U$D8.052,0) 
R$6,4  

(U$D2,2) 
R$3.742,1 

(U$D1.294,3) 

Resíduos 2.348,5 
R$3,0  

(U$D1,03) 
R$7.045,4 

(U$D2.416,6) 
R$3,5  

(U$D1,2) 
R$8.219,7 

(U$D2.819,4) 

Total 
R$141.421,7  

(U$D48.598,53) 

R$141.421,7  

(U$D48.598,53) 

Quadro 34 - Estudo sobre possíveis valores para os produtos do desdobro de toras de pinus 
provenientes de reposição florestal em pequenas propriedades rurais. 

 

Verificou-se assim que para que se obtenha a madeira de terceira a um custo 

viável para a produção dos painéis portantes em madeira laminada cavilhada, 

considerando um custo de aquisição da tora de pinus no valor de R$7,63/m³ 
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(U$D2,62), a redução do preço da madeira de primeira e do resíduo, em relação 

ao mercado formal, deve situar-se entre 65 e 70%.   

O estudo permitiu verificar que para reduções inferiores a 65%, o montante 

obtido somente com a venda da madeira de primeira e dos resíduos, já seriam 

suficientes para cobrir os custos de produção da madeira serrada e garantir 

rentabilidade para a serraria, permitindo inclusive, que a madeira de terceira 

seja fornecida a custo zero, o que no entanto, não consideramos interessante 

visto que configuraria uma atitude assistencialista.  

Por outro lado, para descontos superiores a 70%, o valor de comercialização da 

madeira de terceira deveria ser superior ao valor da madeira de primeira, 

apresentando uma distorção de valores. 

Ainda de acordo com a simulação acima, para um desconto de 65% obtivemos 

um valor de R$6,37/m³ (U$D2,20) para a comercialização da madeira de 

terceira. Aplicando-se este valor na tabela 15 da página 199, teremos que o 

custo total referente aos materiais utilizados para a produção dos componentes 

seria então, de R$2,87/m² (U$D0,99/m²), isto é, cerca de 87% inferior ao custo 

inicialmente calculado.  

Esta simulação indica que a adoção de um cenário de produção a partir de 

plantios florestais em pequenas propriedades rurais é amplamente favorável, de 

modo que deveria ser incentivada a implantação de projetos como o 

TUME/TUMP para realidades semelhantes ao caso estudado. 

Visto que para garantir a produção de 50UH/ano, são necessários 6,26ha anuais 

de plantio, com ciclos de corte de 15 anos, num total de 94ha, a implantação 

dos TUMP’s poderia ser feita segundo a programação apresentada no quadro 

35. 

Supondo que cada família participe com um módulo de 1ha, seriam 94 famílias 

beneficiadas com uma renda extra de aproximadamente R$190,00/ha/ano 

(U$D65,55/ha/ano) somente com a venda da madeira. Se considerarmos os 

demais produtos da floresta, tais como carvão, lenha, resinagem, dentre outros, 

a partir dos quais o proprietário pode obter rendimentos, além das atividades 

paralelas, podemos considerar que esse rendimento é ainda maior e, além disso 

contribui para a tão necessária reposição florestal e para o estabelecimento de 

uma dinâmica de mercado mais justa para os produtos florestais e madeireiros. 
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Quadro 35 - Programação para implantação de TUMP's, com ciclos de corte de 15 anos, visando a 
produção de 50UH/ano 

 

Mesmo assim, haja vista o início da produção de madeira para serraria a partir 

destes plantios se dar somente após 15 anos, durante este período, o Estado 

poderia fornecer madeira a um preço subsidiado, garantindo a construção de 

750UH. Este número provavelmente já seria suficiente para suprir a demanda 

habitacional de um ou mais assentamentos rurais semelhante ao caso estudado, 

que, a partir de então estaria apto a fornecer madeira e/ou produzir os 

componentes para a construção de habitação em outros locais ou até mesmo 

para outros fins, reduzindo assim o ônus do déficit habitacional sobre o Estado. 

O quadro 36 a seguir apresenta quatro simulações que mostram a viabilidade da 

produção dos componentes em uma marcenaria coletiva autogestionária, 

garantindo-se remuneração mínima para a mão-de-obra, direitos trabalhistas 

básicos e a formação de um fundo coletivo destinado à manutenção da 

marcenaria e à aquisição de novos equipamentos. 

Para a composição das simulações, foi considerada uma equipe de 6 

marceneiros, capazes de produzir 20 painéis por dia, número mínimo necessário 

para garantir a construção de 50UH/ano; com dimensões de 0,30m de largura e 

comprimento médio de 2,85m, totalizando uma área de 0,855m². Esta 

produtividade baseou-se nos dados obtidos a partir da  oficina de capacitação 

realizada na ESALQ. Porém considera-se que após algum tempo de repetição da 

atividade e com o aprimoramento do processo de produção, a tendência é que 

esse índice aumente. 

Os cálculos dos valores, por sua vez, basearam-se numa remuneração mínima a 

ser percebida pelos trabalhadores, tendo como referência o Salário Mínimo 

oficial do País e o piso salarial da categoria31, em valores de março de 2004. 

 

                                            
31 Informação obtida junto ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do 

Mobiliário, Cimento, Cal, Gesso e Montagens Industriais de Itapeva. 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Área de plantio 
(ha) 7 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 

Área Total (ha) 7 13 19 26 32 38 44 51 57 63 69 76 82 88 94 
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1 6 
R$240,0 
U$D82,5 

R$240,0 
U$D82,5 

R$240,0 
U$D82,5 

R$4.320,0 
U$D1.484,5 

R$2,45 
U$D0,8 

400 
R$5.300,0 

U$D1.821,3 
R$13,25 
U$D4,55 

R$15,5 
U$D5,3 

R$10,9 
U$D3,2 

569 

2 6 
R$240,0 
U$D82,5 

R$240,0 
U$D82,5 

R$120,0 
U$D41,2 

R$3.600,0 
U$D1.237,1 

R$2,45 
U$D0,8 

400 
R$4.580,0 

U$D1.573,9 
R$11,45 
U$D3,93 

R$13,4 
U$D4,6 

R$10,9 
U$D3,2 

491 

3 6 
R$450,0 

U$D154,6 
R$450,0 

U$D154,6 
R$450,0 

U$D154,6 
R$8.100,0 

U$D2.783,5 
R$2,45 
U$D0,8 

400 
R$9.080,0 

U$D3.120,3 
R$22,7 

U$D7,80 
R$26,6 
U$D9,1 

R$10,9 
U$D3,2 

974 

4 6 
R$450,0 

U$D154,6 
R$450,0 

U$D154,6 
R$225,0 
U$D77,3 

R$6.750,0 
U$D2.319,6 

R$2,45 
U$D0,8 

400 
R$7.730,0 

U$D2.656,4 
R$19,33 
U$D6,64 

R$22,6 
U$D7,8 

R$10,9 
U$D3,2 

829 

Quadro 36 - Síntese do custo dos paineis para diferentes simulações 

 

As simulações mostram que neste cenário é possível produzir componentes a 

um preço competitivo em relação à alvenaria de tijolo cerâmico, contudo ainda é 

preciso aprimorar o processo de fabricação dos componentes, principalmente 

para que se possa disponibilizá-los a um custo especial para projetos  de 

mutirão, visto que a produção para projetos convencionais é amplamente 

favorável, conforme se verifica ao se comparar as tabelas 18 e 19. 

 

Tabela 18 – Composição do custo de de 1m² de parede em painel portante em Madeira Laminada 
Cavilhada (7,5x30cmxhvar), utilizando madeira de terceira de pinus, sem tratamento, revestida 

externamente com painel do tipo deck de madeira. 

Vedação em Painel portante em Madeira Laminada Cavilhada com revestimento em deck com 
madeira de terceira de pinus (2x7,5cm),  

Vlr unitário*  Valor total  
Material Un. Quant. 

R$ U$D R$ U$D 

Painel laminado cavilhado em 
madeira de pinus de terceira com 
revestimento em deck de madeira 

m² 1,0 26,60 9,14 26,60 9,14 

Carpinteiro** h 0,19 5,12 1,76 0,97 0,33 

Ajudante** h 0,19 3,97 1,36 0,75 0,26 

Sub-total 1 28,32 9,73 

Revestimento em deck de madeira  

Carpinteiro** h 0,44 5,12 1,75 2,25 0,77 

Ajudante** h 0,44 3,97 1,36 1,75 0,60 

Sub-total 2 4,00 1,37 

 
Total geral 32,32 11,10 

* Valores referentes a março de 2004. 
**valores estimados com base  no estudo de Navarro (1999) 
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Tabela 19 – Composição do custo de produção de 1m² de parede em alvenaria com bloco 
cerâmico 8 furos (9x14x24cm), revestida com argamassa mista de cimento, areia e cal. 

Alvenaria com bloco cerâmico 8 furos (9x14x24cm), assentados com argamassa traço 
1:2:8 (cimento:cal:areia) com junta horizontal de 12mm 

Vlr unitário* Valor total 
Material Un. Quant. 

R$ U$D R$ U$D 

Areia Lavada média m³ 0,016 26,90 9,24 0,43 0,15 

Cal hidratada CH III kg 2,200 0,18 0,06 0,40 0,14 

Cimento Portland CPII E 32 kg 2,200 0,34 0,12 0,75 0,25 

Bloco cerâmico 9x14x24 cm (furado) un 26,67 0,14 0,05 3,73 1,28 

Aço CA 60  Ø5mm m 1,17 0,42 0,14 0,49 0,17 

Aço CA 50  Ø6,3mm m 0,31 0,55 0,18 0,17 0,06 

Pedreiro h 1,00 5,04 1,73 5,04 1,73 

Ajudante h 1,12 3,97 1,36 4,45 1,53 

Sub-total 1 15,46 5,31 

Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem 
peneirar no traço 1:4 

Areia Lavada média m³ 0,008 26,90 9,24 0,22 0,08 

Cimento Portland CPII E 32 kg 4,86 0,34 0,12 1,65 0,57 

Pedreiro h 0,40 5,04 1,73 2,02 0,69 

Ajudante h 0,50 3,97 1,36 1,99 0,68 

Sub-total 2 5,88 2,02 

Argamassa mista de cimento, cal e areia sem peneirar no traço 1:2:11 

Areia Lavada média m³ 0,036 26,90 9,24 0,97 0,33 

Cal hidratada CH III kg 3,99 0,18 0,06 0,72 0,25 

Cimento Portland CPII E 32 kg 3,99 0,34 0,12 1,36 0,47 

Pedreiro h 1,00 5,04 1,73 5,04 1,73 

Ajudante h 1,28 3,97 1,36 5,08 1,75 

Sub-total 3 13,17 4,53 

 
Total geral 34,51 11,86 

* Valores referentes a fevereiro de 2004. 
Fonte: adaptado de TCPO (2003) 

 

A produção dos painéis portantes em madeira laminada cavilhada, em 

marcenaria coletiva e utilizando madeira de terceira de pinus, proveniente de 

plantios florestais em pequenas propriedades rurais além de favorecer a redução 

dos custos, contribui para o desenvolvimento local, na medida em que aproveita 

o potencial florestal e madeireiro da região, cria novos postos de trabalho e/ou 

contribui para a manutenção de postos já existentes, contribuindo para ampliar 

as oportunidades de trabalho e geração de renda. 
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7.2.3 Comentários Adicionais 

Os estudos apresentados neste capítulo indicam que, sem que haja uma 

articulação de parcerias entre todos os agentes da cadeia produtiva da 

habitação em madeira, é baixa a probabilidade de se viabilizar a produção dos 

componentes para vedação vertical em madeira de terceira de pinus para 

habitação social.  

Contudo esta articulação muitas vezes é dificultada por parte dos próprios 

agentes.  A experiência relatada por HABIS 2004 demonstrou que num 

panorama de mercado em que a demanda é superior à oferta, há pouco 

interesse por parte de quem detém os principais recursos, em reduzir custos. 

Dessa maneira percebemos que, além dos ganhos, é necessário que haja uma 

pré-disposição dos agentes em favor da articulação de parcerias na perspectiva 

de se viabilizar projetos de cunho social, ficando o sucesso do projeto na 

dependência da sensibilidade da iniciativa privada. Ao mesmo tempo, na 

articulação com organismos governamentais, onde se esperava obter mais 

sucesso, vimos também que, o fornecimento de toras a preços subsidiados para 

a produção de habitação social, sofre diversos entraves políticos e burocráticos. 

O quadro 37 a seguir apresenta uma síntese dos cenários estudados neste 

capítulo e ressalta os ganhos e prejuízos de cada um dos agentes envolvidos na 

produção dos componentes. Destacamos com as cores verde, amarelo e 

vermelho, indicando os cenários favoráveis, indiferentes e desfavoráveis, 

respectivamente. 

Segundo a análise, somente nas simulações em que as parcerias são 

estabelecidas desde a etapa de plantio florestal, é que os cenários mostram-se 

favoráveis a todos os agentes da cadeia ao mesmo tempo 

 



 

 

 Floresta Serraria Un. de pré-fabricação Usuário 

M
er

ca
d
o 

Fo
rm

al
 O proprietário da floresta é 

beneficiado  pois continua 
comercializando a madeira com a 
mesma margem de lucro. 

Não há alterações no cenário das serrarias, 
colocado no capítulo 1, no qual,se não há 
perdas, também não são computados 
ganhos 

Os valores de aquisição da madeira inviabilizam a 
produção dos componentes 

Custo de aquisição dos 
componentes não são 
competitivos, frente aos custos 
do tijolo cerâmico 

S
er

ra
ri

a O proprietário da floresta é 
beneficiado pois continua 
comercializando a madeira com a 
mesma margem de lucro 

Probabilidade de perda de mercado para a 
serraria parceira pois para que possa 
fornecer a madeira de 2ª e 3ª ao custo 
máximo que favoreça a competitividade do 
componente e, ao mesmo tempo, manter 
os níveis de rendimento atuais, seria 
necessário elevar o preço dos outros 
produtos, enquanto que as demais serrarias 
manteriam os valores atuais. 

A madeira é adquirida a um custo competitivo e 
favorece a produção por mutirão, desde que os 
trabalhos da unidade de pré-fabricação estejam 
inseridos no computo das atividades  coletivas. No 
caso de produção para comercialização ou para 
outros projetos de habitação social, seja por mutirão, 
seja no sistema convencional, o valor de 
comercialização do componente,  não seria suficiente 
para cobrir os custos de produção e, ao mesmo 
tempo garantir uma remuneração mínima da equipe 
produtora e a manutenção da unidade de pré-
fabricação como empreendimento. Seria necessário 
então, computar tais custos, o que elevaria o preço a 
ser cobrado por componente, tornando-o inviável.    

Neste tipo de parceria a 
utilização do componente 
proposto só é viável se os 
trabalhos da unidade de pré-
fabricação estiverem inseridos no 
computo das atividades  
coletivas. Caso contrário, os 
custos de aquisição seriam 
certamente  bastante superiores, 
de forma a perder 
competitividade face ao custo da 
parede em alvenaria de tijolo 
cerâmico. 

Fo
rn

ec
ed

or
 

O proprietário da floresta é 
beneficiado pois continua 
comercializando a madeira com a 
mesma margem de lucro 

A serraria perde pois para atingir o volume 
necessário, é preciso que invista capital 
próprio, de forma a garantir o fornecimento 
da madeira de terceira ao custo máximo 
que viabilize sua produção.  

Não há garantias de fornecimento contínuo de 
madeira, nem tampouco em volume suficiente para a 
produção dos componentes, criando um cenário de 
incerteza para o projeto como um todo 

Num cenário de incerteza em 
relação à produção do 
componente, no caso de 
descumprimento do acordo de 
fornecimento, o principal 
prejudicado seria o usuário que 
não teria sua casa construída.  

Fl
or

es
ta

 

Neste cenário o proprietário não 
terá perdas, mas sim obterá uma 
margem de lucro menor. Ao mesmo 
tempo, pode ter ganhos sociais para 
a empresa, ao contribuir para o 
desenvolvimento local.  

A aquisição de toras de pinus a um custo 
inferior aos atuais, permite que a serraria 
opere em condições mais favoráveis e 
permite a redução de preço da madeira de 
terceira 

O custo reduzido da madeira de terceira confere 
competitividade em relação ao custo de produção do 
componente. 

O usuário é beneficiado ao 
utilizar um componente com 
custo igual ou inferior ao tijolo 
cerâmico, produzido a partir de 
recursos locais renováveis e que 
contribui para o desenvolvimento 
econômico e social local. 

R
ep

. 
Fl

or
es

ta
l 

em
 P

eq
. 

P
ro

rp
. Este cenário beneficia o pequeno 

produtor rural que pode utilizar 
áreas com baixa aptidão agrícola 
para plantios florestais e obter 
nessas mesmas áreas, ganhos com 
as atividades florestais e 
agropastoris. 

Este cenário permite que a serraria não só 
opere em condições mais favoráveis, como 
também permite que possa se programar 
parar investir na aquisição de 
equipamentos mais eficientes, aumentando 
índice de aproveitamento e beneficiando a 
produção dos componentes 

É o cenário que mais favorece a produção na unidade 
de pré-fabricação, visto que oferece uma perspectiva 
de continuidade do empreendimento. 

O usuário é beneficiado ao 
utilizar um componente com 
custo igual ou inferior ao tijolo 
cerâmico, produzido a partir de 
recursos locais renováveis e que 
contribui para o desenvolvimento 
econômico e social local 

Quadro 37 - Síntese dos cenários de produção dos componentes construtivos para vedação vertical em madeira de terceira de pinus sp, avaliados de acordo com 
os ganhos e prejuízos de cada um dos agentes envolvidos. 


