
Madeira É Legal  
Arq. Roberto Lecomte, M.Sc. 



Brasília: uma 

cidade de 

madeira 









Sérgio  

Bernarde

s 



Sérgio 

Rodrigues 



Zanin

e 



Programa Madeira É Legal 
 

 iniciativa de empresas e entidades do setor madeireiro e da construção 

civil, da sociedade civil e de órgãos governamentais, visando incentivar 

e promover o uso da madeira de origem legal e certificada na construção 

civil; 

 WWF-Brasil é uma organização não-governamental brasileira dedicada à 

conservação da natureza com os objetivos de harmonizar a atividade 

humana com a conservação da biodiversidade e promover o uso racional 

dos recursos naturais. Dentro dessa filosofia, a instituição é uma das 

responsáveis pela implementação do Programa “Madeira É Legal”; 

 Com suas atividades inicialmente concentradas em São Paulo e visando 

expandir essas iniciativas, o Programa realizou inúmeras atividades em 

Brasília com apoio da sede nacional do WWF Brasil, ali localizada; 

 Nos últimos dois anos foram realizados eventos diversos relacionados 

ao uso da madeira na construção civil, destacando-se ciclos de palestras 

com profissionais renomados do Brasil, visitas técnicas a obras em 

madeira referenciais no Distrito Federal e a construção de duas 

estruturas em madeira laminada colada na capital federal, a fachada do 

Casacor Brasília 2016 e o Espaço WWF em um shopping da cidade.  



Eventos WWF - Casapark 



Ciclo de Palestras WWF - 

Casapark 
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Ciclo de Palestras WWF - 

Casapark 

Cerratense 



Construído em um ponto 

panorâmico do jardim botânico de 

Brasília, com forma em espiral 

inspirada em ninhos de pássaros, 

possui estrutura em eucalipto 

autoclavado com peças de até 

19,50 m de comprimento 
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Iate Clube de Brasília 



Parque de Exposições 





Possui duas estruturas em MLC, Tribuna Coberta com balanço de 12 m, e 

Picadeiro com vão de 48 m, um dos maiores vãos para uma estrutura de 

madeira no Brasil 



Cenaflor 



Centro Nacional de Apoio ao Manejo Florestal – 

vinculado ao Serviço Florestal Brasileiro, foi 

concebido e construído como uma vitrine 

tecnológica de uso do principal recurso da 

floresta – a madeira 







Sede do INCRA em Marabá, sul do Pará, 

com estruturas treliçadas em madeira 

tropical dura para vãos de até 20 m 
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Obrigado pela atenção! 
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