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RESUMO 

 

A madeira é um dos recursos naturais mais abundantes no planeta e um dos mais utilizados 

pelo ser humano, para diversos fins. Com o passar dos anos, e aumento da demanda, teve 

início o reflorestamento de espécies, preferencialmente, de crescimento rápido para 

exploração comercial, além do beneficiamento e tratamento das madeiras para prolongar sua 

vida útil. Neste processo, são gerados resíduos com potencial poluidor que devem ser geridos 

de forma correta. Por este motivo, no presente estudo objetivou-se analisar o gerenciamento 

dos resíduos sólidos de uma serraria no beneficiamento de madeiras de reflorestamento. Este 

estudo foi realizado em uma serraria no município de Três Passos/RS, onde foi realizada a 

separação dos resíduos por setor da serraria, sendo eles escritório, refeitório, desdobramento e 

tratamento da madeira. A classificação dos resíduos foi realizada conforme a NBR 10.004, e a 

quantificação dos resíduos gerados em cada setor foi realizada por pesagem. Por fim, 

analisou-se o gerenciamento e a disposição final dos resíduos. Como resultado, verificou-se 

que a serraria gera resíduos Classe I, IIA e IIB em diferentes setores. A maior quantidade de 

resíduos gerados pertence à Classe IIA e são provenientes do setor de desdobramento da 

madeira, como serragem (41,56%), maravalha (28,00%), retalhos (24,12%) e cascas (5,56%). 

Os resíduos perigosos (Classe I), são gerados em pequenas quantidades (<1 kg ao mês) no 

setor de escritório, como cartuchos de tintas, e no refeitório, como bitucas de cigarro, e a 

maior quantidade (75 kg ao mês) compõe o produto químico (Tanalith 60%CCA-C) utilizado 

no setor de tratamento da madeira. O restante são resíduos sólidos urbanos comuns, gerados, 

principalmente, no escritório e refeitório. Na análise do gerenciamento, verificou-se que os 

resíduos provenientes do desdobramento da madeira são comercializados, agregando valor ao 

processo produtivo, enquanto que os resíduos perigosos (Classe I) são recolhidos pela mesma 

empresa que fornece o produto químico para o tratamento da madeira. Por sua vez, os 

resíduos sólidos comuns são recolhidos pela coleta pública e destinados à usina de reciclagem 

e aterro sanitário. Para esses resíduos recomenda-se a instalação de lixeiras empregadas na 

coleta seletiva, para otimizar a segregação e o aproveitamento de resíduos recicláveis. Logo a 

empresa realiza o gerenciamento responsável dos seus resíduos sólidos.  

 

Palavras-chave: Gestão ambiental. Madeiras reflorestadas. Comercialização de resíduos de 

madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Wood is one of the most abundant natural resources on the planet and one of the most used by 

humans, for various purposes. Over the years, and increased demand, reforestation of species 

began, preferably with rapid growth for commercial exploitation, in addition to the processing 

and treatment of wood to prolong its useful life. In this process, waste with potential pollutant 

is generated and must be managed correctly. For this reason, the present study aimed to 

analyze the management of solid waste from a sawmill in the processing of reforestation 

wood. This study was carried out in a sawmill in the city of Três Passos/RS, where the 

separation of residues in each sector of the sawmill was carried out, namely office, cafeteria, 

split and wood treatment. The classification of waste was carried out according to NBR 

10,004, and the quantification of waste generated in each sector was carried out by weighing. 

Finally, the management and final disposal of waste was analyzed. As a result, it was found 

that the sawmill generates Class I, IIA and IIB waste in different sectors. The largest amount 

of waste generated belongs to Class IIA and comes from the wood splitting sector, such as 

sawdust (41.56%), shavings (28.00%), scraps (24.12%) and barks (5.56 %). Hazardous waste 

(Class I) is generated in small quantities (<1 kg per month) in the office sector, such as ink 

cartridges, and in the cafeteria, as cigarette butts, and the largest amount (75 kg per month) 

comprises the chemical product (Tanalith 60% CCA-C) used in the wood treatment sector. 

The rest are common solid urban waste, generated mainly in the office and cafeteria. In the 

management analysis, it was found that the residues from the splitting of the wood are 

commercialized, adding value to the production process, while the hazardous residues (Class 

I) are collected by the same company that supplies the chemical product for the treatment of 

the wood. In turn, common solid waste is collected by public collection and sent to the 

recycling plant and landfill. For these residues it is recommended to install garbage bins used 

in selective collection, to optimize the segregation and the use of recyclable residues. Soon 

the company performs responsible management of its solid waste. 

 

Keywords: Environmental management. Reforested woods. Marketing of wood waste.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A madeira é um dos principais recursos naturais biológicos explorados pelo homem, 

desde as civilizações mais remotas, com vasta aplicação mundial (LONGUE JÚNIOR; 

COLODETTE, 2013). De acordo com a classificação do Programa Nacional de Florestas 

(PNF), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), os produtos originários das indústrias de 

base florestal são diversos, e estão ganhando papel importante na vida do consumidor. Estes 

produtos são divididos em oito cadeias produtivas principais, como: óleos e resinas; 

cosméticos; chapadas e compensados; alimentos; fármacos; papel e celulose; carvão, lenha e 

energia; madeira e móveis (MMA, 2017).  

Conforme Fagundes (2005), diante da potencialidade de usos da madeira a demanda 

por este recurso é crescente. No entanto, com o passar dos anos, a maioria das indústrias de 

produtos à base de madeira teve que rever suas fontes de abastecimento de matéria-prima, 

devido ao aumento da fiscalização em serrarias. A partir desse momento, inicia-se a produção 

de madeiras de fontes reflorestadas, com certificação florestal, que apresenta inúmeras 

vantagens, tais como, preservação dos recursos naturais e de espécies nativas, diminuição de 

cortes ilegais, contínuo abastecimento, aproveitamento de madeiras em ciclos longos, 

recuperação de ecossistemas degradados, redução da erosão do solo, geração de empregos 

diretos e indiretos, entre outros (PONCE, 2015). 

A região de maior cultivo e extração de madeiras reflorestadas no Brasil é a região 

Sudeste, com 54,2% da área total, enquanto que a região Norte apresenta o menor percentual 

de área plantada, apenas 5,5%, segundo a Associação Brasileira de Produtores de Florestas 

Plantadas (ABRAF, 2014). Ademais, segundo a Associação Gaúcha de Empresas Florestais 

(AGEFLOR, 2017), no Rio Grande do Sul (RS), as plantações florestais correspondem a 

aproximadamente 780,9 mil hectares cultivados, o que equivale a 2,7% dos 28,2 milhões de 

hectares do território gaúcho (AGEFLOR, 2017), cultivados desde a agricultura familiar até 

os grandes projetos e indústrias de móveis e de construção. 

Andrae (2018) relata que a produção brasileira de madeira industrial está 

essencialmente baseada em plantações florestais, sendo que no RS os principais gêneros 

cultivados em reflorestamentos são Eucalyptus, Acacia e Pinus (AGEFLOR, 2017). Estas 

florestas plantadas no RS são geradoras de empregos e renda para as famílias, além dos 

demais benefícios ambientais descritos por Ponce (2015), porém, ainda existem, de forma 

legal, serrarias que utilizam a madeira de florestas nativas (ABRAF, 2014). 
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A qualidade da produção de madeira serrada depende principalmente de pesquisas em 

laboratórios e de campo, que objetivam estabelecer métodos de espaçamento, propagação e 

manejo visando a maior produtividade (SILVA, 2014). Contudo, após o corte, as indústrias de 

transformações primárias, como as serrarias, apresentam baixo rendimento e geram grandes 

quantidades de resíduos no processo (BARBOSA, 2014).  

A geração excessiva de resíduos em serrarias pode resultar em danos ambientais, além 

de uma significativa perda de oportunidades para indústrias, comunidades locais, governos e 

sociedade em geral, mas, quando bem geridos, esses resíduos podem ser processados como 

matéria-prima para outros fins, como fonte energética, possibilitando agregação de valor aos 

mesmos (WIECHETECK, 2009).  

Na extração da madeira existem dois diferentes tipos de resíduos, os resíduos 

industriais que contemplam o processamento, industrialização e beneficiamento da madeira, e 

os resíduos urbanos, estes últimos gerados, normalmente, nos escritórios e refeitórios das 

serrarias. Por sua vez, os resíduos industriais da madeira são subdivididos em serragem, 

fragmentos de madeira, cepilho, cascas, e são gerados desde o transporte da tora da madeira, 

até o manuseio com o processamento, e finalização do produto (WIECHETECK, 2009). 

De acordo com Gomes e Sampaio (2004), os resíduos gerados em serrarias podem 

representar uma fonte secundária de renda às empresas quando bem gerenciados, ou do 

contrário, tornarem-se um problema ambiental quando ignorados. Por esse motivo, neste 

estudo, propõe-se o desenvolvimento de uma análise do gerenciamento de resíduos de uma 

serraria de madeiras reflorestadas com vistas a potencializar o melhor aproveitamento e a 

destinação correta dos resíduos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o gerenciamento dos resíduos sólidos de uma serraria no beneficiamento de 

madeiras reflorestadas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Identificar e classificar os resíduos sólidos gerados na madeireira. 

 Quantificar a geração de resíduos. 

 Analisar as medidas de gerenciamento e disposição final dos resíduos. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

 O presente estudo foi realizado entre os meses de agosto a novembro de 2020 na 

Madeireira Larssen, localizada no município de Três Passos, RS/Brasil. A matriz da 

Madeireira Larssen está situada na área urbana do município, onde possui um escritório para 

vendas e administração da empresa. No local trabalham 10 colaboradores. Além do escritório, 

também há um setor de corte e preparação da madeira para móveis e casas planejadas, onde a 

madeira é selecionada de acordo com o pedido do cliente. 

A filial da Madeireira está localizada no Distrito de Padre Gonzales, município de Três 

Passos. Na filial trabalham 20 colaboradores, responsáveis desde a extração da madeira na 

floresta, até o tratamento e distribuição do produto. A filial conta com máquinas de corte, 

processamento e também tratamento da madeira, além de máquinas de afiamento de serras, 15 

caminhões que transportam madeira, cavacos, maravalha e serragem para outras cidades. No 

local há, ainda, outros oito veículos, entre tratores e empilhadeiras, que são utilizados na 

própria madeireira para empilhamento e locomoção das toras, internamente. 

A empresa utiliza como sua principal fonte de matéria-prima a madeira do eucalipto, 

sendo a maior parte plantada e manejada pela própria empresa, e o restante proveniente de 

plantações de outras regiões do Rio Grande do Sul, e estado como Mato Grosso e São Paulo. 

O principal produto fabricado pela empresa é o dormente, sendo comercializados em média 

11.250 unidades por mês. 

Das florestas são extraídas em média 120 árvores por dia. Após a extração, os 

eucaliptos são medidos, cortados, e transportados em caminhões para a madeireira, os quais 

são transformados em dormentes, tábuas, ripas entre outros, conforme pedido dos clientes.  

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA 

MADEIREIRA 

 

 A classificação dos resíduos sólidos gerados na empresa, quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, foi realizada conforme a NBR 10.004 (ABNT, 

2004), ou seja, foram divididos entre Resíduos Classe I – Perigosos, que possuem uma ou 

mais das seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade; e Classe II - Não perigosos, os quais são subdivididos em Classe II A – Não 

inertes, que contenham propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou 
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solubilidade em água, e Classe II B – Inertes, que não tenham nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.  

Para esta classificação elaborou-se uma planilha com o intuito de melhorar a análise 

dos resíduos, contendo os quatro setores que compõem a madeireira, a saber, escritório (1), 

refeitório (2), desdobramento da madeira (3) e tratamento da madeira (4). 

 Para quantificação dos resíduos, ao término de cada expediente, ou sempre que havia 

recolhimento de material, foi quantificada a geração de resíduos por meio da mensuração da 

massa de material acumulado. 

 Para melhor avaliação e confirmação desses dados, complementarmente, foi verificado 

com os responsáveis de cada setor, informações como: tipos de materiais e equipamentos 

utilizados; origem dos produtos e matérias-primas; quantidade média de resíduos gerados, e 

destinação final dos resíduos.  

  

3.3 ANÁLISE DO GERENCIAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

A análise do gerenciamento dos resíduos foi realizada com base na conduta atual 

adotada pela empresa. Na qual, verificou-se a forma de controle e a existência de registros de 

quantidade gerada, do armazenamento temporário, e identificação dos resíduos, bem como os 

critérios empregados pela empresa para a destinação dada aos resíduos gerados no processo 

de corte, beneficiamento e nas atividades administrativas da madeireira. Dessa forma, foi 

possível analisar e propor melhorias ao gerenciamento dos resíduos estudados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

GERADOS NA MADEIREIRA 

 

 A empresa possui quatro setores distintos que foram considerados no levantamento 

dos resíduos sólidos: sendo eles escritório (1), refeitório (2), desdobramento da madeira (3) e 

tratamento da madeira (4). A Tabela 1 apresenta os tipos de resíduos e os setores em que são 

gerados.  

 

Tabela 1 - Identificação e classificação dos resíduos sólidos gerados nos diferentes setores da 

madeireira em Três Passos/RS, ano de 2020 

Tipologia do resíduo Setor(es) de geração Classificação NBR 10.004 

Papel Escritório/Refeitório Classe II B 

Papelão Escritório/Refeitório Classe II B 

Plástico Escritório/Refeitório Classe II B 

Metais Escritório/Refeitório Classe II B 

Vidros Refeitório Classe II B 

Cartucho de tintas Escritório Classe I 

Resíduos orgânicos Refeitório Classe II A 

Bitucas de cigarro Refeitório Classe I 

Cascas de madeira 
Desdobramento da 

madeira 
Classe II A 

Retalhos de madeira 
Desdobramento da 

madeira 
Classe II A 

Serragem 
Desdobramento da 

madeira 
Classe II A 

Maravalha 
Desdobramento da 

madeira 
Classe II A 

Embalagem de produto 

químico 

Tratamento da 

madeira 
Classe I 

Produto químico (Tanalith 

60% CCA-C) 

Tratamento da 

madeira 
Classe I 

 

De acordo com a tipologia dos resíduos, verifica-se que os resíduos como papel, 

papelão, plástico e metais são comuns nos setores de escritório e refeitório. No entanto, os 

resíduos de papel no escritório são originários de documentos e impressões, enquanto que o 

papel produzido no refeitório é proveniente da lista de compras para o supermercado, das 

embalagens de alimentos e notas fiscais de produtos. O papelão produzido tanto no escritório 

como no refeitório é gerado pelo descarte de caixas e embalagens que envolvem os materiais 

de consumo (escritório), e as caixas utilizadas para o transporte dos alimentos, que são 
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comprados em grande quantidade. Por sua vez, o plástico utilizado no escritório contempla 

desde tampas de canetas a embalagens de balas, e no refeitório é oriundo de embalagens 

alimentícias, como por exemplo, de azeite (óleo de cozinha), sacos de arroz, feijão, massa, 

bolacha, entre outros. 

O resíduo de vidro é originado no refeitório pela quebra acidental de pratos e copos. 

Bitucas de cigarro e resíduos orgânicos, como restos de alimentos, também são gerados, 

principalmente, no refeitório, tendo em vista que é proibido fumar em outro setor da empresa. 

A maior parte da madeira processada no setor de desdobramento é transformada em 

dormente, já que este é o principal produto fabricado na madeireira. Os resíduos deste corte da 

madeira, como cascas, retalhos, serragem e maravalha, são classificados como Classe II A em 

virtude da biodegradabilidade e combustibilidade desses materiais.  

Os resíduos gerados nos diferentes setores da madeireira são predominantemente 

pertencentes a Classe II, alguns à subdivisão A, como aqueles provenientes do desdobramento 

de madeiras e outros à subdivisão B, conforme Tabela 1. Apesar dos cartuchos de tinta/tonner 

gerados no escritório e das bitucas de cigarro geradas no refeitório não serem citadas na NBR 

10.004 (ABNT, 2004), ambos foram enquadrados como perigosos, considerando sua 

composição, como sugere o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do 

Ministério Público do Estado do Paraná (CURITIBA, 2008) para os cartuchos de impressão e 

Rios e Oliveira (2018) para as bitucas de cigarro, uma vez que estas últimas contêm 

contaminantes de cigarros e substâncias químicas produzidas durante a combustão, podendo 

atingir o meio ambiente. 

Outros dois resíduos enquadrados como perigosos (Classe I), devido suas 

características de corrosividade, inflamabilidade e toxicidade, foram os contêineres plásticos 

de 1000 litros que armazenam o produto químico empregado no setor de tratamento da 

madeira e o próprio produto (Tanalith 60% CCA-C), que é um fungicida e inseticida a base de 

Arseniato de cobre cromatado (CCA), destinado ao tratamento de madeiras em autoclave, e 

fornecido pela empresa Montana Produtos Químicos.  

Para a quantificação dos resíduos, realizou-se o levantamento considerando os 

diferentes tipos e os setores de geração. Na Tabela 2 estão apresentados os principais resíduos 

gerados na madeireira, com suas respectivas quantidades por setor.  
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Tabela 2 - Quantificação dos resíduos sólidos gerados nos diferentes setores da madeireira em 

Três Passos/RS, ano de 2020 

Tipologia do resíduo Setor(es) de geração 
Quantidade  

(kg p/mês) 
Porcentagem (%) 

Papel 
Escritório 6 0,03 

Refeitório 5 0,02 

Papelão 
Escritório 8 0,04 

Refeitório 10 0,05 

Plástico 
Escritório 3 0,01 

Refeitório 5 0,02 

Metais 
Escritório 1 0,00* 

Refeitório 3 0,01 

Vidros Refeitório 2 0,01 

Cartucho de tintas Escritório <1 0,00* 

Resíduos orgânicos Refeitório 30 0,14 

Bitucas de cigarro Refeitório <1 0,00* 

Cascas de madeira 
Desdobramento da 

madeira 
1.230 5,56 

Retalhos de madeira 
Desdobramento da 

madeira 
5.340 24,12 

Serragem 
Desdobramento da 

madeira 
9.200 41,56 

Maravalha 
Desdobramento da 

madeira 
6.200 28,00 

Embalagem de produto 

químico 

Tratamento da 

madeira 
21 0,09 

Produto químico 

(Tanalith 60% CCA-C) 

Tratamento da 

madeira 
75 0,34 

Total 22.139 100,00 

*Valor zero em função do arrendamento pelo número de casas decimais adotadas 

 

 Dentre os resíduos de Classe II B, a maior geração é de papelão no refeitório, 

enquanto à de menor geração desta classe é a de vidros no refeitório e a de metais no 

escritório. O papelão no refeitório é mais utilizado em embalagens de alimentos, como por 

exemplo, embalagens de ovo, caixas de frutas, além de ser bastante utilizado também para 

embalar os produtos em caixas que saem do mercado.  

O vidro tende a ser um dos resíduos com menor geração, pois está ligado 

principalmente ao refeitório, e é gerado eventualmente com a quebra de pratos, copos, e/ou 

travessas. Outro tipo de resíduo pouco gerado é o metal no escritório, que é proveniente do 

descarte de embalagens de alumínio de bebidas não alcoólicas, clipes, grampos, artefatos 

descartados por clientes e até peças de canetas.  
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  Dentre os resíduos Classe I (perigosos) é gerado o Tanalith (60% CCA-C), oriundo 

da fração não absorvida pela madeira, que representa em média 75 kg por mês (0,34%). Este 

resíduo é filtrado e reutilizado posteriormente no tratamento da madeia. São consumidos 1000 

L do produto ao mês, o que corresponde a geração mensal de 21 kg (0,09%) de resíduos da 

embalagem, ou seja, o peso de um reservatório de polietileno gradeado.  

Outros resíduos também pertencentes à Classe I são as bitucas de cigarros encontradas 

no refeitório, por ser o único lugar permitido para fumar, e os cartuchos de tintas, encontrados 

no escritório. Ambos são gerados em quantidades inferiores a 1 kg ao mês, pois menos da 

metade dos colaboradores são fumantes, enquanto que um cartucho de tinta dura em média 

três meses, dependendo do quanto é impresso de documentos, listas, notas fiscais.   

De acordo com Nascimento et al. (2005) os resíduos mais encontrados em madeireiras 

são caracterizados em três tipos distintos, a saber: serragem - definidos como resíduos 

originados principalmente na operação de serras; maravalha – gerados pelas plainas em 

serrarias, no qual indústrias adquirem a madeira já transformada e processam em 

componentes para móveis; e por último a lenha – resíduos de maiores dimensões destinados, 

principalmente, a uso residencial e industrial. 

As maiores quantidades de resíduos gerados na madeireira (Classe II A) estão no setor 

de desdobramento, como serragem (41,56%), maravalha (28,00%), retalhos (24,12%) e cascas 

(5,56%).  

Segundo Fagundes (2003), a serragem é produzida através da passagem da madeira 

nas serras de redução, formando pequenas partículas. Já a maravalha é proveniente do 

aplainamento das peças de madeira após seu desdobramento. Mais comum em indústrias de 

beneficiamento de madeira, onde geralmente a madeira tende a estar seca, a maravalha pode 

se misturar com a serragem. No desdobramento de toras com cascas, os resíduos são 

considerados sujos, pois tem grande quantidade de impurezas com as cascas. 

A maioria dos estudos de gerenciamento de resíduos em serrarias está focado na 

análise restrita dos resíduos gerados na atividade fim, ou seja, aqueles provenientes do corte e 

beneficiamento da madeira, sem considerar os demais resíduos gerados nos setores de apoio 

ao funcionamento da empresa, como realizado no presente estudo.  

Para efeito de comparação, Cerqueira et al. (2012) ao estudar os resíduos madeireiros 

gerados pelas serrarias no Munícipio de Eunápolis – BA, verificaram que os principais 

resíduos gerados são serragem (36,17%), lenha/retalhos de madeira (25,53%), maravalha 

(23,40%) e cavaco (12,77%). As serrarias localizadas na cidade de Eunápolis têm como 

principal produto fabricado caixas para embalagens de frutas, uma vez que a fonte de renda 
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predominante na cidade é proveniente da exportação de frutas, como o mamão. Assim como o 

presente estudo, evidencia-se que o principal resíduo gerado é a serragem, e os demais podem 

variar conforme o produto produzido, ao uso que se destinam e o tipo de madeira. 

 

4.2 GERENCIAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Verificou-se que os resíduos de Classe IIB gerados principalmente no escritório e 

refeitório são constituídos predominantemente por plásticos, papéis, alumínio, papelão e 

vidros, que são misturados e armazenados temporariamente nos próprios coletores presentes 

em cada setor de geração. Esses resíduos são retirados a cada dois (2) dias e armazenados nas 

lixeiras comunitárias na localidade de Padre Gonzales, sendo recolhidos nas terças-feiras de 

cada semana conforme a planilha de recolhimento de resíduos elaborada pela Prefeitura 

Municipal de Três Passos.  

A coleta é realizada por empresa terceirizada contratada pela Prefeitura Municipal e os 

resíduos são destinados à usina de triagem e aterro sanitário administrado pelo Consórcio 

Intermunicipal de Gestão Multifuncional (CITEGEM), situado na BR 468 Esquina, RS-207, 

em Bom Progresso, município vizinho a Três Passos.  

Os resíduos Classe I são coletados, principalmente, no setor de tratamento da madeira 

(96 kg/mês) e em menor quantidade no refeitório (<1 kg/mês) e escritório (<1 kg/mês). No 

setor de tratamento, o produto químico (Tanalith 60% CCA-C) é depositado em reservatórios 

gradeados de 1.000 L, que são coletados uma vez a cada três meses pela empresa Montana 

Produtos Químicos, de Porto Alegre/RS, que fornece o produto e depois o recolhe, filtra e 

disponibiliza novamente para o tratamento da madeira.  

Os reservatórios gradeados de 1000 L utilizados para o transporte e armazenamento do 

produto químico, considerados neste estudo como embalagens, também são coletados pela 

mesma empresa, pois possuem residuais do produto tóxico, e por isso não podem ser 

depositados ou descartados como resíduo seco de Classe IIB, até mesmo pelo seu volume. A 

empresa Montana Produtos Químicos recolhe os reservatórios a cada três meses, os quais são 

reaproveitados para a mesma finalidade.  

No refeitório, o resíduo Classe I coletado é composto por bitucas de cigarro, mas este 

apesar de ser embalado separadamente dos demais resíduos, é depositado junto com os 

resíduos secos, que são coletadas uma vez por semana por uma empresa terceirizada 

contratada pela Prefeitura Municipal, e transportado ao CITEGEM. O resíduo Classe I gerado 

no escritório é constituído por cartuchos de tintas, os quais têm duração de três meses, e são 
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coletados em média 5 cartuchos por vez. Após o uso, a empresa que comercializa os cartuchos 

é contatada para realizar a coleta do material com agendamento prévio, com base na logística 

reversa, Art. 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

Os resíduos orgânicos, de Classe IIA, gerados no refeitório são provenientes de restos 

de comidas que sobram do café da manhã e almoço oferecidos aos colaboradores, além de 

cascas de frutas e legumes. Esses resíduos são dispostos em uma horta cultivada na filial pelos 

próprios colaboradores, servindo como adubo para o solo. A comida que sobra do almoço é 

separada e dada para um cachorro que mora na madeireira.  

Entre os resíduos Classe IIA também estão os resíduos gerados no setor de 

desdobramento da madeira, sendo eles, serragem, maravalha, retalhos e cascas de madeiras.  

Todos estes resíduos são provenientes das toras cortadas nas serras fitas, mas cada um com 

destino diferente. A serragem é mais comercializada para produtores de aves, sendo usada 

exclusivamente para a forração de camas para aves, a maravalha é mais vendida para 

pequenos produtores, utilizada na cobertura de solos principalmente na cobertura de flores e 

hortaliças. 

 Já os retalhos e cascas de madeiras também são comercializados para produtores e são 

utilizados principalmente na compostagem em hortas ou até mesmo como substratos de solos 

em criadores. Apesar do longo tempo de compostagem, o que dificulta sua utilização na 

agricultura, retalhos e cascas de madeiras são utilizados na compostagem de animais mortos, 

por criadores de suíno, como material estruturante, além da utilização como substrato de solo 

em criadores de bovinos e aves (FAGUNDES, 2003). 

Em levantamento realizado para classificar a principal disposição final de resíduos 

madeireiros gerados em uma serraria localizada no município de Belém-PA, Gomes et al. 

(2004), verificaram que uma alternativa seria a produção de adubo orgânico, muito utilizado 

para a correção do solo em áreas de reflorestamento. O adubo é principalmente produzido 

pelo reaproveitamento de cascas de toras e serragem, que após trituradas e misturadas a 

dejetos de animais, passam por um processo de compostagem, chegando a durar 6 meses e 

reduzindo em 70% o uso de fertilizantes químicos. Em comparação com o presente estudo, 

esse também tem sido o emprego dos resíduos gerados no beneficiamento da madeira. 

Conforme Mendoza (2010), o conhecimento dos resíduos gerados por uma empresa 

tem importância tanto ambiental, como econômica, pois se espera maior retorno econômico 

de todo o processo produtivo e menor impacto ambiental. Tais aspectos podem ser resolvidos 

por meio do aproveitamento máximo dos resíduos gerados durante toda cadeia produtiva. 

Nesse sentido, a otimização dos processos pode ser realizada com a utilização de tecnologias 
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avançadas e o treinamento dos operários pode diminuir perdas e aumentar a eficiência no 

processamento da madeira. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo possibilitou identificar que os principais resíduos gerados na madeireira 

são serragem (41,56%), maravalha (28,00%), além de retalhos (24,12%) e cascas de madeira 

(5,56%). Evidenciou-se a geração de resíduos Classe IIA nos setores de desdobramento da 

madeira e refeitório, e Classe IIB nos setores de refeitório e escritório, enquanto que os 

resíduos Classe I são gerados, principalmente, no tratamento da madeira, e em pequena 

quantidade no escritório e refeitório. 

 A menor geração de resíduos Classe II B, em quantidade, foi de metais no escritório, 

enquanto que a menor geração de resíduos Classe I, foi de cartuchos de tinta no escritório e 

bitucas de cigarro no refeitório.  

 Via de regra, o gerenciamento adotado pela empresa atende a legislação ambiental 

pertinente e consegue agregar valor aos resíduos de madeira com a sua comercialização na 

própria região. Contudo, recomenda-se a instalação de lixeiras para coleta seletiva, com a 

identificação dos resíduos, visando a melhor segregação e aproveitamento dos resíduos Classe 

IIB enviados para o CITEGEM, uma vez que a quantidade gerada não justifica a busca por 

alternativas de comercialização direta desses resíduos.  
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