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evestimentos feitos de madeira são naturalmen-
te belos e aconchegantes, mas produtos de má
qualidade podem causar uma enorme dor de
cabeça para o consumidor.

PROJETO NATURAL PROPORCIONA A UNIÃO DA BELEZA DA MADEIRA DE BOA
QUALIDADE COM A CONSCIÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

R
Como comprar revestimentos de madeira de boa qualida-
de, e que ao mesmo tempo respeitem o meio-ambiente?
São essas as perguntas que inspiram a matéria a seguir.
Para obter tais respostas fomos con-
versar com 3 empreendedores que
estão inaugurando em Londrina a
empresa Projeto Natural pisos e re-
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vestimentos, e  com representantes da Cikel Brasil Verde,
maior fabricante brasileiro de produtos a base de madeira
nativa com selo verde. Revestimentos de madeira podem
ser divididos em internos e externos, de acordo com seu uso.
Para os ambientes internos os mais procurados são os pi-
sos e revestimentos de parede. Segundo Wagner Kronbau-
er, um dos sócios da Projeto Natural, o melhor neste caso é

utilizar produtos com o sistema de en-
caixe conhecido como macho e fêmea,
pois isso garante um melhor encaixe e
consequentemente mais praticidade

“Eu adoro madeira, é um
produto que realmente faz a

diferença em um ambiente”

“Deck em área externa: é preciso escolher a espécie e o produto correto.”
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Esse panorama começa a mudar com o boom da construção
civil, pois além de aumentar a demanda tem aumentado
também o grau de exigência dos consumidores que come-
çam a valorizar bons produtos. “Nossa empresa lançou este
ano uma linha para o mercado nacional de pisos estrutura-

dos feitos 100%  de madeira
sólida. Trata-se do que há de
mais moderno no mundo em ter-
mos de piso de madeira para
ambientes internos”, diz Rober-
to Nejm Jr.
Algumas vantagens desse tipo
de produto são: Ambientalmen-

te correto, maior estabilidade, facilidade de instalação, e
como já vem de fábrica com 8 a 9 camadas de verniz não
deixa sujeira na obra após sua instalação, é mais resisten-
te a riscos, e tem excelente acabamento. Para ambientes
externos, deck é o produto mais utilizado. “Neste caso o
consumidor deve se preocupar em ter espécies resistentes,
bem aplainadas e secas”, revela Fausto Ventura da Projeto
Natural.
Mas, porque secar um produto que vai molhar com a chuva?
Para tirar a umidade interna das peças, pois a chuva vai
apenas molhar a superfície e escorrer. O uso de um bom
impermeabilizante é muito importante para ajudar nesse

para manutenção e limpeza. O problema é que não
é fácil achar bons assoalhos no mercado nacional,
este tipo de produto tem que ser muito bem feito, a
tecnologia para tal evoluiu muito na última déca-
da, mas só as empresas que investiram muitos re-
cursos na aquisição de máqui-
nas importadas e treinamento
dos colaboradores conseguiram
acompanhar tal evolução.
Estufas e plainas de última ge-
ração garantem estabilidade e
encaixes milimétricos. A Cikel
Brasil Verde, que tem 500.000
hectares de floresta nativa no Pará, produzindo em
sistema de manejo sustentável com certificação
FSC, mais conhecida no mercado como selo verde, é
uma das poucas empresas brasileiras a conseguir
acompanhar tal evolução tecnológica e consegue
assim produzir o que há de mais moderno no mun-
do em pisos e produtos de madeira. Segundo Ro-
berto Nejm Jr., Flooring Business Manager da Ci-
kel, o mercado nacional sofre com a concorrência
desleal de produtos mal feitos, e também com os
ilegais, e por isso as empresas que fazem os melho-
res produtos acabam focando o mercado externo.

“Marcelo, Fausto e Wagner sócios da Projeto Natural pisos e revestimentos”

“O mercado nacional sofre com
a concorrência desleal de

produtos mal feitos, e também
com os ilegais”
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processo iniciado com a secagem do produto, e garantir a
qualidade visual e estrutural da obra. “Eu adoro madeira, é
um produto que realmente faz a diferença em um ambien-
te, mas tive uma grande decepção ao usar deck na área
externa de um empreendimento. No começo ficou lindo, mas
meses depois a madeira começou a apodrecer e empenar!”,
relembra Marcelo Yamasita, também sócio da Projeto Na-
tural.
“Eu gostava, mas não entendia a parte técnica de usar
madeira, foi quando o Wagner e o Fausto visitaram o em-
preendimento e me disseram que eu teria problemas, pois
o produto usado não era de qualidade. E não deu outra!”,
complementa.
Dessa conversa nasceu a idéia de trazer para Londrina pro-
dutos a base de madeira com qualidade de exportação, e

“Ambiente decorado com piso
estruturado da Cikel Brasil Verde”

assim esses três empreendedores inauguraram no último
mês de março a Projeto Natual pisos e revestimentos. 
“Além da qualidade queríamos fornecedores com compro-
misso de respeito ao meio-ambiente”, enfatiza Marcelo
Yamasita. Selecionar fornecedores com produtos de quali-
dade e que ao mesmo tempo respeitem a floresta só foi
possível porque dois dos sócios, Fausto Ventura e Wagner
Kronbauer, têm anos de experiência trabalhando com ex-
portação de produtos florestais. Wagner inclusive morou
por 16 anos na Amazônia, e nesse período sempre traba-
lhou com produtos de madeira, seja na produção ou expor-
tação. “Essa experiência é muito importante, pois nos per-
mite saber as novidades e exigências dos mais rigorosos e
avançados mercados mundiais, e aos mesmo saber quem
no Brasil consegue atendê-los”, finaliza Fausto Ventura. 
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