
1 
 

 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

FACULDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

Douglas Pozzebon 

Proposta de Produção mais Limpa e Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos para uma Empresa do Ramo de 

Fabricação de Compensados do município de Casca - RS 

Passo Fundo, 2011 



2 
 

Douglas Pozzebon 

 

Proposta de Produção mais Limpa e Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos para uma Empresa do Ramo de 

Fabricação de Compensados do município de Casca - RS 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 
ao curso de Engenharia Ambiental, como 
parte dos requisitos exigidos para obtenção 
do título de Engenheiro Ambiental.  
Orientadora: Prof. Dra. Aline Ferrão 
Custódio Pasini 

 
 
 
 

Passo Fundo  
2011 



3 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

À Professora, Dr. Aline Ferrão Custodio Passini orientadora do trabalho de 
conclusão de curso pela dedicação e ajuda na elaboração do trabalho. 
 
Aos professores do curso de Engenharia Ambiental pelos ensinamentos e pela 
amizade obtida durante todos estes anos. 
 
A todos os meus amigos e colegas pela oportunidade de conhecê-los e juntos 
vivermos intensamente esta etapa da vida. 
 
A toda minha família que me apoiou e me deu força durante todos os anos da 
faculdade. 



4 
 

Douglas Pozzebon 

Proposta de Produção mais Limpa e Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos para uma Empresa do Ramo de 

Fabricação de Compensados do município de Casca – RS 

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial para a obtenção do 

título de Engenheiro Ambiental – Curso de Engenharia Ambiental da 

Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade de Passo Fundo. 

Aprovado pela banca examinadora: 
 

___________________________________ 

Orientadora: Professora Aline Ferrão Custódio Passini, Doutora 

Faculdade de Engenharia e Arquitetura, UPF 

 

___________________________________ 

Professor Ricardo Debastiani, Mestre 

Faculdade de Engenharia e Arquitetura, UPF   

 

_________________________________ 

Professora Juliana Kurek, Mestre 

Faculdade de Engenharia e Arquitetura, UPF   



5 
 

 

 

RESUMO 

 

A indústria atualmente vem buscando, a partir de exigências, sejam elas do órgão 

ambiental ou de mercado, melhorias quanto ao impacto ambiental gerado pelo seu processo 

produtivo, portanto este trabalho de conclusão de curso teve por finalidade mostrar opções 

de Produção mais Limpa e de gerenciamento de resíduos sólidos, para futura 

implementação em uma empresa de fabricação de compensados localizada no município de 

Casca - RS. O trabalho foi elaborado visando os princípios básicos da Produção mais 

Limpa e visando o atendimento da lei 12.305 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos). 

Para elaboração deste trabalho primeiramente seguiu-se a norma fazendo uma pesquisa de 

que pertinente havia na literatura relacionada ao assunto em seguida seguiu-se com o 

roteiro elaborando questões para posteriormente fazer um levantamento dos dados da 

empresa e realizando visitas aos setores de produção para poder saber os setores mais 

decadentes onde estão enfrentando mais dificuldades seja os setores onde está havendo 

maior desperdício de matéria prima sendo isto transformado em resíduos gerando 

desperdícios ambientais e financeiros a indústria. Sendo que cumprida todas as fases da 

pesquisa listou-se as opções de produção mais limpa e gerenciamento de resíduos sólidos,  

para futura implementação na empresa de laminados. 

 

Palavra- chave: Produção mais limpa, gerenciamento de resíduos sólidos, empresa de 

laminados. 
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ABSTRACT 
 

The industry is currently looking for, from requirements, whether the environmental 

agency, or market, improvements in the environmental impact generated by its production 

process, Therefore this work done on a study course was intended elaborate a project  by 

production more clean and plan of management by solid residues applied the business of 

fabrication for compensated localized in the city council of skin-RS. The work was 

elaborate angle for the basic principle of production more clean and angle for attending of 

law 12.305 (National policy of solid residues). For preparation this working firstly follow 

the norm doing one research whereat pertinent was in the literature related around matter in 

a row follow with the rotary elaborate questions for at a later do one uplifting of the data of 

busyness and achieve visited to the product sectors to can able to know the sectors more 

decaying where they are facing more difficult  be the sectors where there is greater waste of 

row materials this being turned into waste generating financial and environmental waste 

industry. Being satisfied that all phases of the research was draw up the necessary 

requirements for the company implemented the program of the production more clean and 

plan of management solid residues where the deployment steps will be specified through a 

roadmap presented throughout the work. 

 

Keyword: cleaner production, management by solid residues, raw material 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Problema e Contextualização 

 

A partir do início da Revolução Industrial, no final do século XVIII, os efeitos das 

atividades humanas sobre o meio ambiente tiveram um aumento significativo. Percebe-se 

que desde esta época até os dias atuais, os impactos da expansão agrícola, dos grandes 

centros urbanos e das atividades industriais sobre o meio ambiente, vêm aumentando de 

maneira descontrolada. 

Com o crescimento descontrolado e muitas vezes sem planejamento estratégico de 

controle ambiental, obriga com isto o mercado há se tornar cada vez mais exigente em 

relação há qualidade ambiental das empresas. Esse fato demanda não só o oferecimento de 

produtos com qualidade, como também a implantação de uma administração responsável, 

que se preocupe tanto com o aspecto social quanto com o ambiental. A sociedade, em geral, 

passou a exigir da indústria a adoção das melhores técnicas de produção, seja produção 

mais eficiente respeitando mais nossos recursos naturais a fim de garantir com isto um 

desenvolvimento sustentável, não sendo suficiente atender a determinados padrões 

ambientais. Para tornarem-se competitivas, as empresas procuram alternativas que 

propiciem melhores desempenhos e tecnologias limpas. Então, apresentar técnicas que 

possibilitem às empresas nacionais a produzir de modo ambientalmente correto, obtendo 

vantagens competitivas, é a finalidade deste trabalho. 

As tecnologias ambientais convencionais trabalham principalmente no tratamento de 

resíduos e emissões gerados em um processo produtivo. Na Produção mais Limpa são 

integrados os objetivos ambientais aos processos de produção, a fim de reduzir os resíduos 

gerados ainda nos processos produtivo e as emissões em termos de quantidade e 

periculosidade para com isto tornar a empresa auto-sustentável e mais competitiva no 

mercado com uma imagem melhor perante a sociedade obtendo vantagens em relação ás 

demais empresas que não possuem práticas específicas para este problema. 

O principio básico da Produção mais Limpa é eliminar a poluição durante o 

processo de produção, não no final e para conseguir obter isto é preciso empenho não 

somente da direção da empresa como principalmente dos funcionários da empresa 
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responsáveis pela produção. A razão significativa é que todos os resíduos que a empresa 

gera custaram-lhe dinheiro, pois foram comprados a preço de matéria-prima e consumiram 

insumos como água e energia. Uma vez gerados, continuam a consumir dinheiro, seja sob a 

forma de gastos de tratamento e armazenamento, seja sob a forma de multas pela falta 

desses cuidados, ou ainda pelos danos à imagem e à reputação da empresa.  

A Produção mais Limpa em uma empresa é realizada através do planejamento na 

realização de balanços de massa e de energia, para avaliar processos e produtos. Com isso, 

identificam-se oportunidades de melhoria que levam em conta aspectos técnicos, 

ambientais e econômicos e são definidos e implantados indicadores para monitoramento do 

processo. E seu objetivo é trazer benefícios ambientais e financeiros para as empresas 

graças à redução dos impactos ambientais e do aumento da eficiência do processo gerando 

com isto, menos resíduos e mais produtos é o que a produção mais limpa busca em seu 

principal objetivo de trabalho. 

A implantação das opções produção mais limpa como prática de ecoeficiência é, 

sobretudo, um exemplo de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade, da 

empresa que fábrica os produtos de mercado para suprir a necessidade de consumo da 

população. 

Para tanto, este trabalho se inicia com explicações sobre a mudança de paradigma nas 

Organizações, empresariais, a importância da compreensão das questões ambientais como 

fator competitivo, a evolução da postura das empresas em relação às problemáticas 

ambientais e a atitude ambiental adotada atualmente pelas empresas nacionais. É 

apresentado também como o programa de Produção Mais Limpa (ferramenta da Gestão 

Ambiental) favorece o Surgimento, de vantagens competitivas nas empresas, inclusive 

mostrando a sua importância e as suas desvantagens de implantação. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver diretrizes para a elaboração de 

uma proposta de produção mais limpa e práticas de gerenciamento de resíduos sólidos para 

uma empresa de fabricação de compensados do município de Casca, RS, com foco 

principal em reduzir a geração de resíduos na fonte, e reutilizar nos processos de produção 

tornando a empresa ecoeficiente. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 
a) Realizar um diagnóstico da empresa; 

b) Analisar qualitativamente os resíduos gerados no processo produtivo; 

c) Gerar opções de produção mais limpa, seguindo a metodologia da técnica; 

d) Propor ações de gerenciamento de resíduos sólidos para o processo 

produtivo. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso está distribuído em cinco capítulos, no presente 

capítulo, estão apresentados o problema e contextualização da pesquisa, os objetivos do 

trabalho, sendo subdivididos em objetivos gerais e específicos, e a estrutura do trabalho. 

O capítulo dois apresenta uma ampla revisão de literatura, abordando temas 

importantes para o desenvolvimento deste trabalho. No terceiro capítulo consta a 

metodologia das práticas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e opções de Produção 

mais Limpa. 

O capítulo quatro expõe os resultados e discussões e, por fim, o quinto capítulo 

apresenta as conclusões finais do presente trabalho. Após são apresentadas as referências 

bibliográficas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Como estratégia aplicada á gestão ambiental, a produção mais limpa é indicada como 

uma ferramenta que possibilita o funcionamento da empresa de modo social e 

ambientalmente responsável, ocasionando também influência em melhorias econômicas e 

tecnológicas. A produção (+) limpa aplica uma abordagem preventiva na gestão ambiental.  

A produção mais limpa, segundo a UNEP (programa das nações unidas para o meio 

ambiente), consiste na aplicação continua de uma estratégia econômica, ambiental e 

tecnológica integrada aos processos e produtos, que evita a geração, minimização ou 

reciclagem dos resíduos gerados pelos processos produtivos, com a finalidade de aumentar 

a eficiência na utilização das matérias-primas e recursos naturais como água e energia 

elétrica com o objetivo de reduzir o risco para as pessoas e para o meio ambiente mas para 

isto é fundamental uma série de procedimentos que visam e consigam aprimorar os 

procedimentos de trabalho. 

A PML trabalha em melhorias contínuas nas operações da empresa, qualquer que seja 

sua área (de manufatura, de comércio, de serviços, além do setor primário), solucionando 

os problemas de ordem técnica e ambiental, demandando baixo investimento e reduzindo 

custos para a empresa. Para a produção mais limpa, todo o resíduo deve ser considerado um 

produto de valor econômico negativo. Portanto, a produtividade e os benefícios financeiros 

da empresa podem ser alavancados pela redução do consumo de matéria-prima, água e 

energia ou pela redução ou prevenção da geração de resíduos.    

Mesmo com ganhos técnicos financeiros e ambientais, a adoção de Produção mais 

Limpa permanece limitada. Estudos identificaram uma série de problemas potenciais que 

podem impedir ou limitar a adoção de Produção mais Limpa nas empresas (CNTL, 2003). 

Segundo Husband et al. (1999) custos, tempo e outras coisas não explicam 

totalmente porque as pequenas e médias empresas não têm adotado os métodos de 

qualidade num nível significativo e abrangente. A falta de entendimento e a baixa 

interpretação desses métodos por parte dos proprietários, gerentes e operadores das 

pequenas e médias empresas podem justificar o pouco uso dessa ferramenta de trabalho. A 

produção mais limpa pode ser facilmente comparada a um desses métodos de qualidade e 

dessa forma, encontra na falta de conhecimento das empresas, a respeito dos benefícios 
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trazidos pelo uso dessa metodologia, uma barreira para sua implantação que ainda não se 

encontra bem esclarecida principalmente em pequenas e médias empresas. 

Segundo Huarng et al. (1999) para melhorar a qualidade e reduzir custos, os 

empregados e principalmente a administração precisam estar bastante motivados e se 

empenhar bastante para superar os seus limites, Vickers et al. (1999) afirmam que quanto 

mais disseminado o envolvimento com a aprendizagem, maior a probabilidade que as 

rotinas e métodos da PML sejam assimilados e continuamente melhorados. 

Uma vantagem potencial das pequenas empresas em aplicarem o gerenciamento da 

qualidade total é o envolvimento natural dos gerentes. Se estes estiverem comprometidos 

com o TQM, esta atitude é visível e clara para todos os empregados. A pequena empresa 

tem mais oportunidade para rapidamente formar um time baseado na estrutura de 

processos, devido ao seu estilo informal e natural de trabalhar com uma maior interação 

entre as diversas funções (MCADAM, 2000). Ampliando esses conceitos para a produção 

mais limpa, vimos na forte integração dos envolvidos (empregados, gerentes e 

proprietários) um aspecto positivo das pequenas e micro empresas. 

A pressão do tempo, de recursos e os objetivos gerenciais direcionam as pequenas 

empresas no “aqui e agora”, havendo pouco tempo para pensar no futuro (OLIVER et al., 

1996). Sendo assim, utilizar o ganho econômico, proveniente de uma atitude de melhor uso 

dos recursos, pode ser uma forma de despertar o interesse para se implantar a PML nas 

pequenas e micro empresas. 

 

 

2.1  Definição de Resíduos Sólidos Industriais 

 

De acordo com a ABNT NBR 10.004:2004, resíduos sólidos são os resíduos nos 

estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e 
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economicamente viáveis em face à melhor tecnologia disponível para evitar problemas 

decorrentes de má gestão de trabalho. Na Figura 1, é apresentado, de forma resumida, um 

esquema da classificação dos resíduos sólidos segundo a fonte geradora. 

 
Fonte: Cabral, 2007 

Figura 1- Esquema da classificação dos resíduos sólidos. 

 

2.1.1 Resíduos Sólidos Industriais 

 

A resolução CONAMA nº 313/2002 (BRASIL, 2002), define resíduo sólido 

industrial como todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos 

estados sólido, semi-sólido, gasoso – quando contido, e líquido – cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 
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poluição. Segundo Pinto (2004), praticamente, toda a atividade humana produz resíduos de 

consistências sólidas, líquidas ou gasosas. A produção industrial de bens é, pela lei da 

natureza, acompanhada pela geração de resíduos. Estes resíduos sólidos industriais são 

originados das atividades industriais, que estão classificadas em: 

• Indústrias extrativas – compreendem todas as atividades de extração com ou sem 

beneficiamento, de minerais sólidos, líquidos ou gasosos, que se encontra em estado 

natural; 

• Indústrias de transformação – transformam matérias-primas de origem mineral, vegetal ou 

animal em produtos de consumo. 

Todos e quaisquer resíduos sólidos recebem tratamento em todas as etapas pelas 

quais transitam, do inicio ao fim do processo, tais como: acondicionamento, coleta, 

transporte, armazenamento, tratamento e disposição final. As decisões técnicas e 

econômicas tomadas em cada fase fundamentam-se na classificação dos resíduos. 

A necessidade de aplicar medidas especiais nas fases estará baseada em sua 

classificação que certamente influirá em uma elevação dos custos. Por isso, é de 

fundamental importância que se consiga determinar a classificação de um resíduo 

(CETESB, 2011). 

Quanto à classificação dos resíduos sólidos, se dá pela ABNT NBR 10004:2004 

(BRASIL, 2004), que trata dos resíduos sólidos (classificação), classificando-os quanto aos 

seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando quais deles devem ter 

manuseio e destinação mais rigidamente controlados por métodos que sejam eficazes para 

diminuir ou eliminar sua periculosidade. 

A classificação dos resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que 

lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação destes constituintes 

com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente seja 

conhecido. A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo 

deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias primas, insumos e o processo 

que lhe deu origem (PINTO, 2004). Segundo a ABNT NBR 10004:2004, os resíduos são 

classificados em dois grupos – Perigosos e Não perigosos, sendo ainda este último grupo 

subdividido em resíduos Não inertes e Inertes: 
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• Resíduos de Classe I – Perigosos - São aqueles que apresentam periculosidade, 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou carga patogênica; 

• Resíduos de Classe II – Não perigosos; 

• Resíduos de Classe II A – Não inertes - São aqueles que não se enquadram nas 
classificações dos resíduos Classe I – Perigosos ou de resíduos de Classe II B – Inertes, nos 
termos da NBR 10004:2004. Os resíduos de Classe II A – Não inertes podem ter 
propriedades, tais como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água; 

• Resíduos de Classe II B – Inertes - Quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma 
representativa, segundo a ABNT NBR 10007:2004 (Amostragem de resíduos sólidos), e 
submetidos a um contato dinâmico ou estático com água destilada ou deionizada, à 
temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006:2004 (procedimento para obtenção de 
extrato solubilizado de resíduos sólidos), não tiverem nenhum de seus constituintes 
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de qualidade da água, excetuando-se 
os padrões de aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.  

 

Os resíduos são classificados em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-

contagiosas e com base na identificação de contaminantes presentes na massa. Essa 

identificação, contudo é bastante complexa em inúmeros casos. Portanto, um conhecimento 

prévio do processo industrial é imprescindível para a classificação do resíduo, identificação 

das substâncias presentes nele e verificação de sua periculosidade. 

Quando um resíduo possui origem desconhecida, o trabalho para classificá-lo torna-

se ainda mais complexo e com isto requer maior tempo e custo para que se consiga 

classificá-lo corretamente (PINTO, 2004). Muitas vezes, mesmo aqueles com origem 

conhecida, tornam-se impossível conseguir uma resposta conclusiva e, nesses casos, será 

necessário analisar parâmetros indiretos, ou mesmo realizar ensaios (CETESB, 2011  ). 
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2.1.2 Impactos Ambientais dos Resíduos Sólidos Industriais 

 

Naumoff e Peres (2000) apud Brito (1999) relatam que os resíduos sólidos são 

oriundos de varias atividades em diversos ramos industriais, tais como metalúrgica, 

química, petroquímica, moveleira, papel, alimentícia, etc., sendo bastante variados, 

podendo ser representados por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, 

papéis, madeiras, fibras, borrachas, metais, escórias, vidros e cerâmicas, dentre outros 

resíduos que podem aparece devido aos mais variados processos produtivos. 

Durante o processamento industrial podem ser gerados resíduos sólidos de alta 

periculosidade classificados como de classe I, não-inertes ou inertes, o que recomenda 

atenção nos setores operacional e de meio ambiente da indústria, para que se evite ao 

máximo possíveis impactos relacionados ao manejo inadequado destes resíduos. 

Atualmente, algumas indústrias brasileiras estão realizando programas internos para 

reciclagem dos seus resíduos sólidos, pois a segregação do material, ainda na fonte 

geradora, diminui o volume total de resíduos, reduz os gastos operacionais e, em alguns 

casos, pode gerar uma nova receita para indústria. Entre os principais tipos de reciclagem 

estão a de material orgânico, para fabricação de compostos e fertilizantes; a de papel, 

cartões, cartolinas e papelões, para fabricação de papel reciclado; a de plásticos, cacos de 

vidro e metais, para uso na própria indústria ou fabricação de produtos recicláveis, como 

embalagens. No caso de contaminação do meio ambiente, próximo de aterros industriais, o 

responsável pelo empreendimento pode ter transtornos jurídicos para justificar esse passivo 

ambiental. Vale observar que as normas brasileiras de aterros de resíduos perigosos (ABNT 

NBR 10157:1987) e não perigosos (ABNT NBR 13896:1997) estabelecem que, após o 

encerramento da capacidade do aterro, a empresa responsável deverá monitorar as águas 

subterrâneas por 20 anos ou mais tempo dependendo do caso e realizar a manutenção do 

mesmo o que muitas vezes não acontece após o encerramento de um aterro sanitário 

(BRITO, 1999). 

Os resíduos sólidos industriais causam impactos significativos, de maneira a serem 

considerados irreversíveis do ponto de vista de saúde pública e ambiental. Os mesmos 

comprometem a saúde das pessoas dos animais e do meio ambiente, transcendendo a área 
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física em que foram depositados, afetando pessoas e o meio físico além de comprometer os 

mananciais de águas superficiais e também subterrâneos devido a infiltração do lixiviado 

gerado em locais onde o mesmo é depositado sem impermeabilização do solo em uma 

parcela significativa e maior principalmente em grandes centros urbanos de grandes 

cidades, onde o índice de resíduos gerados diariamente é abundante em escala maior do que 

em pequenas cidades (AWAZU, 1997; ALVES,1997 apud BRITO, 1999). 

Os principais pontos referentes aos problemas dos resíduos sólidos industriais são 

principalmente os seguintes: ausência de controle oficial institucionalizado e atualizado 

sobre o problema, sendo que existem empresas prestadoras de serviço sem qualificação 

necessária para tal determinada atividade de trabalho com profissionais inexperientes, 

ausência por parte da sociedade quanto à importância da destinação final dos resíduos como 

comprometimento com separação e acondicionamento correto em locais adequados, 

ausência de programa estadual de gerenciamento dos resíduos sólidos e a excessiva 

burocracia na busca e obtenção de autorizações oficiais (AWAZU, 1997 apud BRITO, 

1999). 

Atualmente os processos produtivos industriais são muito diversificados, e geram 

uma infinidade de subprodutos e resíduos sólidos. Na maioria dos casos os resíduos sólidos 

provenientes dos processos produtivos das indústrias não retornam para serem processados 

novamente, podendo ser utilizado como forma de recuperar matéria prima e energia, e 

assim sendo lançados ao meio ambiente de forma inadequada. Esta disposição incorreta é 

conseqüência da escassez de recursos humanos e limitações tecnológicas no que diz 

respeito ao manejo, tratamento e destinação final de tais resíduos (TEIXEIRA, 1998). 

A incineração de resíduos sólidos industriais é uma das técnicas usadas para a 

redução de seu volume, porém ainda é uma alternativa muito discutida. Existem as pessoas 

que a defendem consideram que é uma forma de eliminar possíveis riscos para a saúde 

pública, enquanto os que a combatem argumentam que a má operação dos incineradores 

aliada à utilização de equipamentos e tecnologias ineficientes, pode ser uma nova fonte de 

poluição atmosférica, principalmente com gases e material particulado (LIMA, 2003). 

A disposição dos resíduos em aterros industriais é muito utilizada, pois essas 

grandes escavações no terreno armazenam grande volume desse material. Contudo, os 

aterros industriais precisam ser construídos e operados com grande segurança, para que não 
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ocorra contato do material com o solo ou percolação de líquidos para o aqüífero livre, o que 

também muitas vezes não ocorre devido principalmente ao abandono dos órgãos públicos e 

com o descumprimento das pessoas, que muitas desconhecem ou até mesmo ignoram o 

problema que os cerca. 

 

2.2 Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais 

 

A gestão de resíduos sólidos industriais é uma expressão muito utilizada hoje, 

principalmente em função da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.350/2010). Pode-se dizer que gerenciamento refere-se ao conjunto de ações e gestão é a 

política que rege estas ações. 

Conforme Pinto (2004), a gestão dos resíduos industriais pode ser entendida como o 

controle integrado e sistemático da geração, coleta, segregação na fonte, estocagem/ 

armazenamento, transporte, processamento, tratamento, recuperação e disposição de 

resíduos, ou seja, fazer a gestão dos resíduos é pôr em prática um conjunto de medidas que, 

em linhas gerais, deverá atingir os seguintes objetivos principais: 

• A prevenção da geração de resíduos; 

• A minimização dos resíduos gerados; 

• A re-utilização, a reciclagem e a recuperação ambientalmente segura de matérias ou de 
energia dos resíduos ou produtos descartados; 

• O tratamento ambientalmente seguro dos resíduos; 

• A disposição final ambientalmente segura dos resíduos remanescentes; 

• A recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada dos resíduos. 

 

Vários são os motivos que levam à necessidade de se adotarem práticas para a 

gestão dos resíduos sólidos industriais devido a todas as questões que envolvem o tema. 

Uns dos principais motivos se trata da necessidade de a comunidade preservar o 

meio ambiente e racionalizar o consumo de recursos naturais, como matéria prima e 

energia, e também em relação as vantagens para o setor industrial, por meio de economias 

em diversos níveis e melhoria de imagem pública da empresa tanto em nível regional como 

nacional até mesmo muitas vezes em níveis mundiais. 
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2.3  Acondicionamento dos Resíduos Sólidos Industriais 

 

Para que o acondicionamento de resíduos sólidos industriais ocorra de forma 

adequada, os recipientes a serem utilizados devem ser construídos com material compatível 

com os resíduos, ser estanques, ou seja, ter capacidade de conter os resíduos no seu interior 

sem causar vazamentos, apresentar resistência física a pequenos choques e ter durabilidade 

e compatibilidade com o equipamento de transporte, em termos de forma, volume e peso 

(PINTO, 2004). 

Conforme o tipo de resíduos é que se dá a escolha do recipiente a ser utilizado, ou 

seja, deve- se levar em conta as características do resíduo, as quantidades geradas, o tipo de 

transporte a ser usado, a necessidade ou não de tratamento e da forma de disposição 

adotada. 

 

 

2.3.1 Segregação dos Resíduos Sólidos Industriais 

 

A segregação interna dos resíduos sólidos é muito importante, pois tem como 

objetivos básicos: evitar a mistura de resíduos incompatíveis, contribuir para garantia da 

qualidade dos resíduos que possam ser reutilizados ou reciclados e reduzir o volume de 

resíduos especiais que necessitam ser tratados. A mistura de dois ou mais resíduos 

incompatíveis pode ocasionar reações indesejáveis ou incontroláveis que resultem em 

conseqüências adversas ao homem, ao meio ambiente, aos equipamentos e mesmo à própria 

instalação industrial (LORA, 2002 apud PINTO, 2004). Segundo a resolução CONAMA 

275/2001, os padrões de tons para os resíduos são estes abaixo conforme nos mostra a 

Figura 2. 

 

• AZUL: papel/papelão; 

• VERMELHO: plástico; 

• VERDE: vidro;  

• AMARELO: metal; 



25 
 

• PRETO: madeira;  

• LARANJA: resíduos perigosos; 

•  Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 

• ROXO: resíduos radioativos; 

• MARROM: resíduos orgânicos; 

• CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 
separação. 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2001. 

Figura 2 - Código de cores baseado na resolução do CONAMA. 

 
2.3.2 Disposição Final dos Resíduos Sólidos Industriais 

 

Existem algumas formas de disposição final de resíduos sólidos industriais, dentre 

elas incluem-se a disposição em aterros de resíduos não perigosos (para resíduos de Classe 

II A – Não inertes e resíduos Classe II B – Inertes); aterros para resíduos perigosos (para 
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resíduos Classe I – Perigosos); a injeção em poços profundos; disposição em minas 

abandonadas; descargas nos oceanos, entre outras (CETESB, 1993 apud PINTO, 2004). 

No Brasil, a destinação final dos resíduos se dá em sua maior parte pela 

Disposição final em aterros, não sendo a tecnologia mais adequada devido ao elevado 

volume e a escassez de áreas especificas para a instalação destes aterros. Mas por outro 

lado, constitui-se muitas vezes, na alternativa economicamente mais viável mesmo não 

sendo muito barata. Sua construção, entretanto, deve obedecer a critérios de engenharia, de 

acordo com normas operacionais específicas, adequando o confinamento dos resíduos 

sólidos na menor área possível, sem causar danos ou riscos à saúde pública e a sua 

segurança, minimizando os impactos ambientais decorrentes dessa disposição no solo 

(LORA, 2002 apud PINTO, 2004). 

Para a realização correta da disposição de resíduos em aterros, é fundamental que 

sejam observadas as seguintes etapas (FREEMAN, 1998; LORA, 2002; ROSS, 1968 apud 

PINTO, 2004): 

• Identificação e classificação dos resíduos; 

• Seleção de local favorável à disposição, conforme critérios estabelecidos; 

• Escolha do tipo de aterro a ser utilizado; 

• Execução do projeto técnico de maneira criteriosa, atendendo ao disposto nas normas 
brasileiras; 

• (Operação correta do aterro, incluindo a monitoração das águas do lençol freático e 
superficiais, do percolado; plano de fechamento e monitoramento do percolado em períodos 
prolongados, após o seu fechamento). 

 

 

2.4 Legislação Aplicável a Resíduos Sólidos 

 

Segundo Almeida et al., (2004), as políticas ambientais são aquelas políticas que 

apresentam uma preocupação explicita quanto à proteção, conservação e uso dos recursos 

naturais e do meio ambiente. Essas políticas, expressas na legislação e na organização 

institucional correspondente, definem os instrumentos de intervenção do Estado na 

administração dos recursos e da qualidade do meio ambiente. No Brasil, a classificação dos 

resíduos sólidos segue os critérios da Agencia de Proteção Ambiental Americana (USEPA), 
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com algumas adaptações. Conforme Brasil (2010), recentemente foi lançada a Lei de 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.350/2010), com o objetivo de regular as 

atividades relacionadas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) apresenta 

uma relação de normas relacionadas aos resíduos sólidos: 

• NBR 7.500:1987 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenagem de 
materiais – Simbologia; 

• NBR 7.502:1983 - Transporte de cargas perigosas – classificação; 

• NBR 8.418 - Projetos de aterros de resíduos industriais perigosos; 

• NBR 8.419 - Projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos; 

• NBR 9.190:1985 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – classificação; 

• NBR 10.004:2004 - Resíduos Sólidos – classificação; 

• NBR 10.005:2004 - Lixiviação de Resíduos; 

• NBR 10.006:2004 - Solubilização de resíduos; 

• NBR 10.007:2004 - Amostragem de resíduos – procedimentos. 

• NBR 10.157:1987 - Aterros de resíduos perigosos – critérios para projetos, construção e 
operação; 

• NBR 11.174:1989 - Armazenamento de resíduos de classes II A (não-inertes) e II B 
(inertes); 

• NBR 11.175:1990 - Incineração de resíduos sólidos perigosos – Padrões de desempenho; 

• NBR 12.235:1987 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos.\ 

 

Ainda, algumas resoluções do CONAMA regulamentam aspectos relacionados a 

resíduos sólidos: 

• Res. CONAMA nº 06/88: Dispõe sobre a geração de resíduos nas atividades industriais; 

• Res. CONAMA nº 09/93: Dispõe sobre uso, reciclagem, destinação refino de óleos 
lubrificantes; 

• Res. CONAMA nº 275/01: Simbologia dos Resíduos; 
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2.4.1 Definição das empresas de móveis 

 

Segundo a Movelsul (2011), o Rio Grande do Sul é o segundo produtor de móveis do 

país, representando, aproximadamente, 20% da população nacional, com um faturamento 

no ano de 2000 de R$ 1,65 bilhão (2% do PIB gaúcho). Nesse ano, foram exportados US$ 

160 milhões pelo Rio Grande do Sul, o que representa 31% do total nacional, sendo os 

Estados Unidos os principais importadores. 

No estado, 3.200 micro, pequenas, médias e grandes empresas, são responsáveis por 33 

mil empregos direto. Conforme Roese (2000), embora no conjunto da indústria de 

transformação a participação do setor seja modesta, o fato de constituir pólos regionais faz 

com que assuma grande importância em determinadas regiões. 

A indústria moveleira gaúcha está concentrada na região da serra gaúcha com um pólo 

em Bento Gonçalves, responsável por 45% da produção estadual. A madeira oriunda de 

reflorestamento e os painéis de madeira são os principais produtos utilizados na fabricação 

e, apesar da alta tecnologia empregada, as perdas ainda são altas, principalmente 

decorrentes do corte primário dos painéis e das operações de beneficiamento da madeira 

serrada. 

Considerando as indústrias que compõe a cadeia produtiva: madeira, móveis existem 

dados que mostram a geração de um volume significativo de resíduos de madeira que por 

exemplo, no Brasil, alcançou a ordem de 19.250.000 m³/ano somente nas indústrias de 

madeira serrada, lâminas e compensados. Nesses segmentos, os resíduos representaram 

50,71% do volume original das torras de árvores que lhe deram origem. 

Por outro lado a falta de informação sobre a caracterização e a quantidade de resíduos 

de madeiras e de outros resíduos gerados nas indústrias moveleiras não possibilita indicar 

modelos de gestão desses resíduos. Conforme a Radiobrás (2011), os resíduos resultantes 

das atividades de transformação da madeira sólida em produtos acabados, em muitos casos, 

têm se constituído em problemas para o fabricante, terminando por ser tradicionalmente 

desperdiçados. 

Algumas empresas utilizam resíduos para geração de energia por meio da combustão. 

Outras, buscando simplesmente dar encaminhamento ao problema, têm utilizado a queima 
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como forma de reduzir o volume do material a ser eliminado. Também se verifica que uma 

parcela significativa das empresas ainda dispõe os resíduos em aterros.  Assim o 

diagnóstico passa a ser fundamental para a tomada de decisão quanto aos procedimentos 

necessários uma eficiente gestão dos resíduos. Em alguns casos, o aproveitamento dos 

resíduos está condicionado a economia de grande escala, como é o caso da indústria de 

aglomerados. 

Segundo Roque (2011), a indústria do aglomerado, apesar de ter surgido no Europa 

com a finalidade de aproveitamento dos resíduos industriais e das serrarias no Brasil, ela 

utiliza preferencialmente cavacos de madeira roliça oriundas de floresta. Nesse caso, as 

possibilidades de utilização dos resíduos de madeira são grandes, mas dependem do 

conhecimento das classes e da quantidade gerada. 

O levantamento da quantidade e dos tipos de resíduos gerados pelas indústrias 

moveleiras torna-se fundamental importância, formando a base para projetos de pesquisa e 

formulação de modelos de gerenciamento que possibilitam alternativas para o melhor 

aproveitamento. Segundo Calderoni (1997), a indústria é o segmento que maiores aufere 

com o processo de reciclagem, tendo, portanto, que se engajar nesse contexto de forma a 

viabilizar o diagnóstico com a máxima transparência.   

Todos esses fatores impulsionaram o desenvolvimento deste trabalho, viabilizado nas 

ações do centro Gestor de inovação Moveleiro e operacionalizado por pesquisadores da 

universidade de Caxias de Sul em parceria com a Movergs, o sindmóveis, o 

SENAI/Ceterno e o Sedai/RS. 

Os objetivos deste trabalho, além de apresentar os resultados obtidos no projeto de 

pesquisa contextualizando os aspectos teórico das tendências para o gerenciamento 

ambiental e a responsabilidade empresarial, são os de trazer subsídios para o 

aproveitamento desses resíduos como matéria-prima e como fonte de energia. Busca-se 

desta forma o repensar das ações voltadas para a preocupação com a qualidade ambiental, 

herança maior a ser deixada ás gerações futuras e condições primárias para a 

sustentabilidade da sociedade humana. 
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2.4.2 Desenvolvimento Sustentável 

 

No mundo todo, tem-se verificado o aumento do debate em torno do 

desenvolvimento sustentável, esse fato decorre da constatação de que o desenvolvimento 

baseado só no crescimento econômico não tem sido capaz de diminuir a pobreza e melhorar 

as condições de vida de uma grande parcela da população.  Na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico não traz desenvolvimento a menos 

que conserve o meio ambiente, crie empregos e contribua para mitigar a pobreza e a 

desigualdade social.   

O desenvolvimento é produzido pelas pessoas, pela vontade humana de alcançar 

melhores condições de vida para todos.  O desenvolvimento exige a ampliação dos 

conhecimentos e das habilidades pessoais, o que tem sido chamado de capital humano e 

quanto maior este for, melhores serão as condições de desenvolvimento de uma 

comunidade, município ou país como um todo. Investir em capital humano significa 

investir sobre tudo em educação.  Para o desenvolvimento sustentável acontecer é preciso 

aumentar o nível de cooperação entre as pessoas e o nível de consciência ecológica da 

população em geral. Há forte indicadores de que é preciso partir para um sistema de gestão 

ambiental de recursos naturais, isso em todos os setores. Tais indicadores são: 

• Perdas anuais de 20 milhões de hectares de terra arável devido a desertificação, erosão e 
urbanização; 

• Desaparecimento de 10 milhões de hectares de florestas tropicais por ano, devido ao 
desflorestamento para exploração de madeira, das queimadas para novas páreas agrícolas e 
da urbanização; 

• Extinção de mil espécies de plantas e animais por ano devido a exploração desenfreada e 
destruição de seus habitats; 

• Escassez de água potável no mundo; 

• Crescimento populacional explosivo, sobretudo no mundo subdesenvolvido; 

• Danos à saúde e a vida humana pelas contaminações por pesticidas, substâncias tóxicas e 
doenças transmitidas pela água; 

• Danos à saúde das plantas e de animais provocados pela chuva ácida, pela destruição de 
plantações e florestas; 

• Graves limitações ao atendimento da demanda mundial de energia. 
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2.5 Recursos Ambientais 

 

Do ponto de vista do homem, um recurso é qualquer coisa obtida do meio ambiente 

para atender necessidades e desejos: alimentos, água, abrigo, produtos manufaturados, 

transporte, comunicação e lazer. Em nossa curta escala de tempo humana, classificamos os 

recursos em naturais e perenes (luz do sol, vento e água corrente), renováveis (como o ar, 

água limpa, solo, produtos florestais e grãos, estes podem ser exauridos ou degradados) e 

não renováveis (combustíveis fósseis, metais e areia).  Alguns recursos como a energia 

solar, o ar limpo, o vento, a água superficial doce, o solo fértil e as plantas selvagens 

comestíveis estão diretamente disponíveis para uso. Outros recursos como o petróleo, ferro, 

água subterrânea cultivos modernos, não estão disponíveis de pronto, eles tornam-se úteis 

para nós por meio de algum esforço e inventividade tecnológica. 

Quando é excedida a taxa de reposição natural de um recurso, as provisões 

disponíveis começam a diminuir, esse processo é conhecido como degradação ambiental, 

cujos exemplos são: urbanização de terras produtivas, erosão da superfície do solo, 

poluição, desmatamento, uso exaustivo de água subterrânea, super- utilização de campos 

pelo gado e redução das formas de vida (biodiversidade) em virtude da eliminação de 

habitats e espécies. 

Os recursos não renováveis existem em uma quantidade ou estoque fixos na crosta 

terrestre.   Na escala de tempo muito curta dos seres humanos, de centenas a milhares de 

anos esses recursos podem ser esgotados muito mais rápidos do que são formados.  Os 

recursos extinguíveis incluem recursos energéticos como carvão, petróleo e gás natural (que 

não podem ser reciclados), recursos minerais metálicos como ferro, cobre, alumínio (que 

podem ser reciclados) e recursos minerais não metálicos como sal, argila, areia e fosfatos 

que são difíceis ou caros para serem reciclados. 
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2.6 Consumo 

 

Consumir implica em um processo de seis etapas que, normalmente, realizamos de 

modo automático e, mais ainda, muitas vezes impulsivo. O mais comum é as pessoas 

associarem consumo a compras, o que está correto, mas incompleto, pois não engloba todo 

o sentido do verbo. A compra é apenas uma etapa do consumo. Antes dela, temos que 

decidir o que consumir, por que consumir, como consumir e de quem consumir. Depois de 

refletir a respeito desses pontos é que partimos para a compra. E após a compra, existe o 

uso e o descarte do que foi adquirido.  

Considerando todos esses aspectos do consumo, ele está presente praticamente o 

tempo todo na vida das pessoas.  Também afeta a sociedade, porque é dentro dela que 

ocorre a produção, as trocas e as transformações provocadas pelo consumo. E por fim, o 

impacto sobre a natureza, que nos fornece as matérias-primas para a produção de tudo o 

que consumimos. 

O consumo é um dos nossos grandes instrumentos de bem estar, mas precisamos 

aprender a produzir e consumir os bens e serviços de uma maneira diferente da atual, visto 

que o modelo hoje utilizado de produção e consumo contribuiu para aprofundar alguns 

aspectos da desigualdade social e do desequilíbrio ambiental.  

 

 

2.6.1 Consumo Consciente 

 

É consumir levando em consideração os impactos provocados pelo consumo.  O 

consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e a  

sustentabilidade do planeta, lembrando que esta implica em um modelo ambientalmente 

correto, socialmente justo e economicamente viável. 

O consumidor consciente reflete a respeito de seus atos de consumo e como eles 

irão repercutir não só sobre si mesmo, mas também sobre as relações sociais, a economia e 

a natureza. O consumidor consciente também busca disseminar o conceito e a prática do 

consumo consciente, fazendo com que pequenos gestos de consumo realizados por um 

número muito grande de pessoas promovam grandes transformações.  
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O consumo consciente pode ser praticado no dia-a-dia, por meio de gestos simples 

que levem em conta os impactos da compra, uso ou descarte de produtos ou serviços. Tais 

gestos incluem o uso e descarte de recursos naturais como a água, a compra, uso e descarte 

dos diversos produtos ou serviços e a escolha das empresas das quais compra, em função de 

sua responsabilidade sócio-ambiental. Assim, o consumo consciente é uma contribuição 

voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida no planeta.  

Praticar o consumo consciente consiste numa atitude de liberdade de escolha e da própria 

existência. É uma tomada de posição clara, democrática e ética. O consumo consciente 

fatalmente irá gerar uma reflexão e tal reflexão pelos consumidores deverá gerar uma 

cadeia de estímulos que irá contagiar positivamente as empresas e seus funcionários, 

família, colegas e amigos que, diante do exemplo, serão impelidos a refletir sobre os seus 

próprios atos de consumo. 

 

 

2.6.2 Geração de Resíduos 

 

Os resíduos são resultados de todas as atividades (construções, reformas, festas, 

feiras livres, comércio, agricultura, etc.).  Vivemos numa sociedade consumista, onde as 

pessoas são valorizadas pela quantidade de bens que possuem o que acaba gerando um 

círculo vicioso onde quem tem maior poder aquisitivo, consome mais gerando mais resíduo 

e também mais desperdício.   

Nos tempos primitivos as tribos só produziam o necessário para sua sobrevivência, 

mas com a industrialização e a concentração das populações nas grandes cidades, os 

resíduos foram se tornando um grande problema, uma ameaça, pois poluem o solo, a água e 

o ar. 

Como a produção de resíduos está diretamente relacionada aos hábitos de consumo 

e estilo de vida das pessoas, é importante que haja sensibilização para mudança desses 

hábitos, só assim haverá preservação dos recursos naturais que são finitos. 

Além disso, devem-se colocar em prática os famosos 3 Rs: 

• Reduzir - Sempre quando pensarmos em reduzir devemos pensar no jogar fora pois o lixo 
que jogamos fora não desaparece e sim em algum lugar ele poderá chegar e o mais 
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preocupante ele poderá chegar a péssimas condições contribuindo de forma descontrolada 
com o meio ambiente contribuindo para uma infinidade de problemas ambientais e sociais. 

• Reutilizar - Significa dar mais vida longa aos objetos, aumentando a sua durabilidade, e 
diminuindo problemas sendo uma maneira estratégica de economizar recursos como água e 
energia contribuindo com Isto para o chamado desenvolvimento sustentável. 

• Reciclar - É devolver o material ao ciclo de produção, poupando todo o percurso de 
insumos virgens, com enormes vantagens econômicas e ambientais. 

 

 

2.6.3   Licitações Sustentáveis 

 

Correspondem a uma forma de inserção de critérios ambientais e sociais nas 

compras e contratações realizadas pela administração pública, visando a maximização do 

valor adicionado (utilidade, prazer, satisfação das necessidades, contribuição para 

operações eficientes) e, ao mesmo tempo, a minimização dos impactos ambientais e sociais 

diversos. As licitações sustentáveis ainda não fazem parte das políticas ambientais no 

Brasil, há poucas experiências neste tipo de licitação nos diferentes tipos de governo e 

também na iniciativa privada. Alguns países já adotam critérios ambientais para compras 

públicas (Canadá, Países Baixos, Noruega, Japão, Suécia e EUA) sendo que neste último as 

licitações são baseadas em regras de respeito ao meio ambiente e à cidadania, obrigando a 

compra de reciclados, óleos lubrificantes refinados e pneus reaproveitados. 

 

 

2.7 O Meio Ambiente e a Questão Empresarial 

 

Quando considerarmos a questão ambiental do ponto de vista empresarial, a 

primeira dúvida que surge diz respeito ao aspecto econômico. A idéia que prevalece é de 

que qualquer providência que venha a ser tomada em relação à variável ambiental traz 

consigo o aumento de despesas e o conseqüente acréscimo dos custos do processo 

produtivo. 

Algumas empresas, porém, têm demonstrado que é possível ganhar dinheiro e 

proteger o meio ambiente mesmo não sendo uma organização que atua no chamado 
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“mercado verde”, isso desde que as mesmas possuam certa dose de criatividade e condições 

internas que possam transformar as restrições e ameaças ambientais em oportunidades de 

negócios. 

 

 

a) Por que se integrar na causa ambiental?  

 

Nos anos 80, na Alemanha Ocidental, muitas empresas começaram a verificar que as 

despesas realizadas com a proteção ambiental podem paradoxalmente transformar-se numa 

vantagem competitiva. 

 Diante disso, muitas organizações passaram gradualmente a incluir na gestão de 

seus negócios a dimensão ecológica. De início isto ocorreu de forma esporádica quando 

gerentes e empresários começaram a desenvolver programas de reciclagem, de economia de 

energia, de aproveitamento dos resíduos etc. em suas empresas. Estas práticas 

disseminaram-se rapidamente e logo muitas organizações passaram a desenvolver sistemas 

administrativos em consonância com a causa ambiental. 

 O mais bem sucedido desses programas, desenvolvido por Georg Winter em 1989, 

foi o Sistema Integrado de Gestão Ambiental, conhecido hoje simplesmente como O 

Modelo Winter. Posteriormente diversas empresas juntaram-se para formar a Associação 

Federal de Administração Ecologicamente Consciente (BAUM) com o propósito de 

promover e melhorar o Modelo Winter. 

 Segundo Winter (1987), existem seis razões principais pelas quais um gerente 

responsável (e com os interesses da sua própria empresa) deveria aplicar o princípio da 

gestão ambiental em sua empresa: 

• Sem empresas orientadas para o ambiente, não poderá existir uma economia orientada para 
o ambiente – e sem esta última não se poderá esperar para a espécie humana uma vida com 
o mínimo de qualidade; 

• Sem empresas orientadas para o ambiente, não poderá existir consenso entre o público e a 
comunidade empresarial – e sem consenso entre ambos não poderá existir livre economia 
de mercado; 

• Sem gestão ambiental da empresa, esta perderá oportunidades no mercado em rápido 
crescimento e aumentará o risco de sua responsabilização por danos ambientais, traduzida 
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em enormes somas de dinheiro, pondo desta forma em perigo seu futuro e os postos de 
trabalho dela dependentes; 

• Sem gestão ambiental da empresa, os conselhos de administração, os diretores executivos, 
os chefes de departamentos e outros membros do pessoal verão aumentadas suas 
responsabilidades em face de danos ambientais, pondo assim em perigo seu emprego e sua 
carreira profissional;  

• Sem gestão ambiental da empresa, serão potencialmente não aproveitadas muitas 
oportunidades de redução de custos; 

• Sem gestão ambiental da empresa, os homens de negócios estarão em conflito com sua 
própria consciência – e sem auto-estima não poderá existir verdadeira identificação com o 
emprego ou a profissão. 

 

 

 

2.7.1 Benefícios do Sistema de Gestão Ambiental no Uso de Recursos Naturais  

        

Na medida em que a sociedade se conscientiza da necessidade de compartilhar o 

desenvolvimento econômico com a conservação e a proteção ambiental, essa necessidade 

passa a integrar o rol das preocupações de qualquer organização, uma vez que seu mercado 

- como parte integrante da sociedade - estava considerando esse aspecto como um dos 

fatores que fazem a diferença na competitividade. Sendo assim, políticas, formulações, 

estratégias, objetivos e metas, opções tecnológicas, bem como a rotina operacional passam 

a considerar e a incorporar a questão ambiental. 

Segundo Senge (1990), as organizações que sobreviverão e florescerão são aquelas 

voltadas para o futuro, as que são capazes de assimilar informações novas, adaptar, mudar, 

e em essência, capazes de aprender. O sucesso das organizações reside na capacidade do 

grupo e das pessoas que o compõe de assimilar cinco tecnologias: pensamento sistêmico, 

domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada e aprendizagem em equipe. Essas 

habilidades capacitam a equipe a prever e a reagir às condições de rápida mudança. 

São três os elementos chave das administrações com consciência ecológica: 

Inovação, Cooperação e Comunicação.  A proteção ambiental deixa de ser uma função 

exclusiva de proteção para se tornar também uma função de administração. Segundo 

Moreira (2001), a aceitação da responsabilidade ambiental por parte de empresas e a 
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adoção de uma nova postura pró-ativa, passam obrigatoriamente, por uma tomada de 

consciência do seu verdadeiro papel na sociedade. 

A implantação de um sistema de gestão ambiental em empresas públicas e 

particulares enfrenta ainda resistência dos empresários pouco informados acerca dos 

benefícios que o SGA pode trazer para o empreendimento: 

 

a)  Benefícios Econômicos 

• Economia de custos; 

• Economias devido à redução do consumo de água, energia e outros insumos; 

• Economias devidos à reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos e diminuição de 
efluentes; 

• Redução de multas e penalidades por poluição; 

• Incrementos de Receitas; 

• Aumento da contribuição marginal de “produtos verdes” que podem ser vendidos a preços 
mais altos; 

• Aumento da participação no mercado devido a inovação dos produtos e menos 
concorrência; 

• Linhas de novos produtos para novos mercados; 

• Aumento da demanda para produtos que contribuam para a diminuição da poluição. 

 

b) Benefícios Estratégicos  

• Melhoria da imagem institucional; 

• Renovação do “portfólio” de produtos; 

• Aumento da produtividade; 

• Alto comprometimento do pessoal; 

• Melhoria nas relações de trabalho; 

• Melhoria e criatividade para novos desafios; 

• Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade e grupos ambientalistas; 

• Acesso assegurado ao mercado externo; 

• Melhor adequação aos padrões ambientais; 

• Prevenção de riscos; 
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• Perspectivas de ganhos para a imagem institucional; 

• Padronização de processos. 

 

2.7.2   Planejamento do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

 

 No planejamento operacional, a recomendação é iniciar as ações com iniciativas que 

possam ter maior probabilidade de sucesso e que possam gerar certa publicidade favorável, 

como é o caso de economia de água e energia, uso de papéis recicláveis, aproveitamento 

dos resíduos, reciclagem, distribuição de canecas etc. para apenas posteriormente serem 

delineadas aquelas ações tidas como mais polêmicas e que deverão obter unanimidade de 

aprovação. Winter sugere em relação a isto que devem ser tomadas inicialmente medidas de 

defesa do ambiente estabelecidas pela legislação. Em seguida, decidir sobre aquelas ações 

que podem ser tomadas e que resultem em benefícios para a empresa, tais como redução de 

custos e de riscos de responsabilidade. Posteriormente, a empresa deve implementar 

medidas benéficas ao ambiente que não tragam nenhum retorno financeiro, mas que sirvam 

para manter a questão ambiental como uma cultura permanente na organização. 

Finalmente,seguindo essa orientação e consciente de sua responsabilidade social, esgotada 

as demais possibilidades, deverão ser implementadas as ações que mesmo sobrecarregando 

a empresa possam ser de certa forma a empresa se coloca a serviço da preservação do 

ambiente e caracteriza o grau mais lato dentro do conceito da excelência ambiental.  

 

2.7.3 Produção Mais Limpa 

 

A adoção de metodologia de prevenção da poluição, vêm sendo proposta como 

estratégia eficaz para evitar os desperdícios de matérias- primas e energia, convertida em 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, responsável por adicionar custos aos processos 

produtivos e gerar problemas ambientais para a empresa e pra o meio que os cerca ou seja o 

meio onde as pessoas demais habitam (KIPERSTOK et al, 2002).  

Produção mais limpa (P+L) significa a aplicação contínua de uma estratégia 

preventiva, econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim 

de aumentar a eficiência no uso das matérias- primas, água e energia através da não- 
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geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em todos os setores produtivos 

(CNTL, 2003). 

A produção mais limpa considera a variável ambiental em todos os níveis da 

organização. Caracteriza- se por ações que são implantadas dentro da empresa, 

principalmente as ligadas ao processo produtivo. Tem como objetivo tornar o processo 

mais eficiente no emprego de seus insumos, gerando mais produtos e menos resíduos sendo 

este o principal foco do programa quando o mesmo implantado em uma indústria seja ela 

de pequeno, médio ou grande porte independente do seu processo produtivo é possível 

implantar um programa de produção mais limpa e obter resultados positivos (ARAUJO, 

2002). 

Segundo Unido (2001), o programa de produção mais limpa tem por objetivo 

construir capacidades nacionais de produção mais limpa, promover o dialogo entre as 

indústrias e os governos e levantar investimentos para a transferência e o desenvolvimento 

de tecnologias limpas. Segundo Furtado (2001), a produção mais limpa baseia- se em 

quatro princípios básicos que buscam nortear os rumos para uma produção considerada 

“limpa” são eles:  

Principio da precaução: tem como objetivo evitar doenças irreversíveis para os 

trabalhadores e danos irreparáveis para o planeta.  A abordagem precatória não ignora a 

ciência, mas estabelece que o processo, produto ou material seja usado, desde que haja 

indícios que não cause danos ao homem ou ao ambiente. O principio da precaução, 

também, estabelece que outros elementos da decisão pública devesse opinar e não apenas 

os cientistas, pelo fato da produção industrial ter impacto social; 

• Princípio da prevenção: consiste em substituir o controle de poluição pela prevenção da 
geração de resíduos na fonte, evitando a geração de emissões perigosas para o ambiente e o 
homem, ao invés de remediar os efeitos de tais emissões; 

• Princípio do controle democrático: Pressupõe o acesso a informação sobre questões que 
dizem respeito há segurança e uso de processos e produtos, para todas as partes 
interessadas, inclusive as emissões e registros de poluentes, planos de redução de uso de 
produtos tóxicos e dados sobre componentes perigosos de produtos; 

• Princípio da integração: visão holística do sistema de produção de bens e serviços, com o 
uso de ferramentas como a avaliação do ciclo- de- vida do produto (ACV). 
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Valle (1995) afirma que com a adoção de tecnologias limpas, os processos 

produtivos utilizados na empresa devem passar por uma reavaliação e podem sofrer 

modificações que resultem em: 

• Eliminação do uso de matérias- primas e de insumos que contenham substâncias perigosas; 

• Otimização das reações químicas, tendo como resultado a minimização do uso de matéria- 
primas e redução, no possível, da geração de resíduos; 

• Segregação na origem, dos resíduos perigosos e não perigosos; 

• Eliminação de vazamentos e perdas no processo; 

• Promoção e estimulo ao reaproveitamento e a reciclagem interna; 

• Integração o processo produtivo em um ciclo que também inclua as alternativas para a 
destruição dos resíduos e a maximização futura do reaproveitamento dos produtos. 

 

A minimização de resíduos objetiva reduzir a geração de resíduos em uma 

instalação através de ações de cunho técnico e gerencial, sendo que a mesma pode ser 

alcançada na fonte, evitando-se a formação do resíduo em sua origem, como através de 

técnicas de reciclagem e reaproveitamento interno, impedindo que o resíduo chegue ao 

meio ambiente (VALLE, 1995). A Produção mais Limpa não trata simplesmente do 

sintoma, mas tenta atingir nas raízes do problema. 

Na visão da Produção mais Limpa, resíduos não devem ser vistos como lixo, mas 

como matéria prima não utilizada, ou seja, quanto mais resíduos, menor é o lucro da 

atividade produtiva. Desta forma, reduzindo-se a quantidade de resíduos, aumenta-se a 

quantidade de matéria prima processável disponível, reduzindo-se o custo da produção e 

aumentando-se a lucratividade. Assim, o excedente pode ser utilizado para capacitar, 

aumentar a remuneração, dar melhores condições sociais aos funcionários e melhorar os 

processos produtivos agregando desta forma valor as empresas (ECOAMBIENTAL, 2010). 

 

2.7.4 Benefícios e barreiras decorrentes da implantação de Produção mais Limpa 

 

De acordo com a UNIDO/UNEP (1995), existe uma grande relutância para a prática 

de produção mais limpa. Resumidamente, os maiores obstáculos ocorrem em função da 

resistência á mudança; da concepção errônea (falta de informação sobre a técnica e a 
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importância dada ao meio ambiente); a não existência de políticas que dêem suporte as 

atividades de produção mais limpa;barreiras econômicas (alocação incorreta dos custos 

ambientais e investimentos) e barreiras técnicas (novas tecnologias). 

Segundo a UNIDO (2001), as principais barreiras para implementação de produção 

mais limpa nas empresas podem ser classificadas nas seguintes categorias: 

• Barreiras organizacionais: estariam vinculadas ao não-envolvimento dos empregados: a 
concentração de poder de decisão no proprietário da empresa; a ênfase a produção, 
relegando a um segundo plano qualquer modificação em função de tempo;alta rotatividade 
de pessoal técnico, reduzindo-o conhecimento da empresa e a falta de reconhecimento pelas 
iniciativas dos empregados; 

• Barreiras sistêmicas; envolvem falhas na documentação da empresa, falta de registros e 
controles de seus gastos; existência de um sistema de gerenciamento inadequado ou 
ineficiente; falta de sistemas para promoção profissional (aprimoramento das habilidades 
individuais) e planejamento de produção diário; 

• Barreiras de atitudes: falta de cultura em relação ás melhores práticas de operação, 
resistência de mudanças; falta de liderança; falta de supervisão eficaz; falta de segurança no 
trabalho e medo de falhar;  

• Barreiras econômicas: predominância de preços baixos e disponibilidade abundante de 
recursos; falta de interesse das instituições financeiras em projeto de Produção mais Limpa; 
exclusão dos custos ambientais da analise econômica das medidas de redução de resíduos; 
planejamento inadequado dos 40 investimentos; capital restrito para investimentos rápidos e 
de pequeno valor e predominância de incentivos fiscais relativos à produção; 

• Barreiras técnicas: falta de infra-estrutura; mão-de-obra limita ou não disponível; acesso 
limitado a informações técnica; tecnologia limitada; déficits tecnológicos e infra-estrutura 
limitada; 

• Barreiras governamentais: políticas adotadas em relação a preços de determinados serviços 
públicos (como a água subterrânea, por exemplo, que serve como recurso para a indústria e 
seu custo era baseado no gasto de bombear somente); ênfase no fim de tubo; políticas 
industriais de isenção fiscal e falta de incentivos para esforços de redução de resíduos; 

• Outras barreiras: falta de apoio institucional; falta de pressão publica para o controle da 
poluição; sazonalidade nos processos de produção e espaço limitado no layout das 
empresas, impedindo o investimento em melhorias operacionais. 

Considerando que a Produção mais Limpa foca-se na minimização de resíduos na 

fonte, Lora (2000) descreve os benefícios decorrentes: 

• O controle de resíduos na fonte leva a diminuição radical da quantidade. 
Conseqüentemente, se reduz custos de produção devido à utilização mais eficiente das 
matérias-primas e da energia, bem como custos de tratamento; 



42 
 

• Prevenção de resíduos, diferentemente do tratamento de resíduos, implica em benefício 
econômico, tornando-a mais atrativa para as empresas; 

• Melhoria da imagem ambiental; 

• Maior facilidade em cumprir as novas leis e regulamentos ambientais, o que implica em um 
novo segmento de mercado. 

 

Para o CNTL (2000), a implantação da Produção mais Limpa possibilita garantir 

processos mais eficientes. Descreve que a minimização de resíduos não é somente uma 

meta ambiental, mas, principalmente, um programa orientado para aumentar o grau de 

utilização dos materiais, com vantagens técnicas e econômicas. Considera que a 

minimização de resíduos e emissões geralmente induz a um processo de inovação dentro da 

empresa. 

Sem duvida, ao comparar as mudanças que são geradas na estrutura dos custos 

totais, quando se decide investir em Produção mais Limpa, os custos diminuem 

significativamente, devido aos benefícios gerados a partir do aumento da eficiência dos 

processos e dos ganhos, 41 no consumo de matérias-primas e energia e na diminuição de 

resíduos e emissões contaminantes (MELLO, 2002). 

 

 

2.7.5 Produção mais Limpa na Indústria 

 
Segundo Kiperstock ET AL. (2002), a implementação de um programa de produção 

mais limpa numa empresa é reconhecida como uma prática de gestão ambiental de grande 

eficácia, no entanto, não visa á certificação, como é o caso da norma internacional ISO 

14001. 

A produção mais Limpa provoca uma mudança de cultura organizacional, de forma 

a atender aos requisitos ambientais e de mercado no sentido da minimização de resíduos. 

Trata-se, portanto, de um programa que contempla os aspectos qualitativos e quantitativos 

de melhoria dos produtos, serviços e seus efeitos ao meio ambiente e a qualidade de vida 

das pessoas. 
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3 METODOLOGIA  
 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

 

O município de Casca localiza-se na área de transição entre a Região Serrana e o 

Planalto Médio, conforme Figura 3. O município de Casca- RS, local de localização da 

empresa onde realizou-se projeto das opções de produção mais limpa e práticas de 

gerenciamento de resíduos sólidos conforme mostra a Figura 4 e Figura 5. 

 

Figura 3 – Localização do município de Casca com relação ao estado do RS e do Brasil. 
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Figura 4- Igreja matriz de Casca- RS 

 

Figura 5- Praça no centro da cidade de Casca- RS 

 

 
3.1.1 Demografia 

Conforme dados de IBGE (2007), o município de Casca possui os seguintes dados 

demográficos: 

• População: 8.381 habitantes;  
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• Densidade demográfica: 33,56h/km²  

• População Urbana: 4.647 pessoas  

• População rural: 3.734 pessoas  

• População feminina: 4.222 mulheres  

• População masculina: 4.159 homens  

• Número de eleitores: 6.885  

 

3.1.2 Economia 

 

É diversificada, baseada na indústria, comércio, serviços e produção primária.Pacto 

Novo Rio Grande - Criado em 1997, o Pacto Novo Rio Grande é um consórcio de 22 

municípios da região, tem por objetivos o debate em busca de objetivos comuns e, 

principalmente, o desenvolvimento da atividade primária da produção agropecuária, 

associada à instalação de pequenas agroindústrias como forma de agregar valor sobre os 

produtos primários e conseqüentemente proporcionar um bem estar sócio-econômico ao 

produtor rural.  

 

 

3.2  Localização da área da empresa 

 

A área ocupada pela empresa localiza-se no centro do município de Casca, na região 

norte do Estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente 240 km de porto alegre, na 

direção norte do estado do RS como mostra a imagem da Figura 6 abaixo: 
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Figura 6- Imagem da localização da indústria do projeto 

 

 

 

3.3 Caracterização geral da empresa 

 

A laminadora Franciosi empresa de fabricação de compensados foi fundada em 

09/04/1974, possui uma área total de 12.752m² sendo 4800m² construído e um total de 70 

funcionários onde a empresa opera 8 horas por dia de trabalho na fabricação de 

compensados para fabricação de móveis conforme mostra as imagens externas e internas da 

Figura 7 e Figura 8 abaixo. 
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Figura 7- Entrada da indústria 

 
Figura 8- Área interna da fábrica de compensados 

 
 
 
3.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser qualitativa, objetivando conhecer e analisar 

detalhadamente o processo produtivo da empresa em questão, realizando um levantamento 

direto de dados, analisando e interpretando-os na busca da identificação de opções de 

produção mais limpa, bem como práticas de gerenciamento de resíduos sólidos para tornar 

a empresa mais competitiva no mercado e mais ecoeficiente. 
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A Figura 9, abaixo, representa o delineamento da pesquisa com o propósito de explicar 

de forma detalhada a maneira como o estudo foi desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Delineamento da pesquisa de estudo. 

 

3.4.1 Visita piloto 

 

Inicialmente realizou-se uma visita a empresa com o foco principal de analisar todo 

seu processo produtivo. Analisando o tipo de matéria-prima usada em seus processos, bem 

como dados das formas de acondicionamento dos resíduos, segregação, quantidade gerada 

de resíduos em cada processo produtivo com o principal objetivo de diminuir o máximo 

Visita piloto Definição do 
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bibliográfica 

Aprofundamento do 
conceito de produção 

mais limpa e  
Gerenciamento de 
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processo produtivo 

da empresa 

Elaboração do 
fluxograma e 

identificação dos 
resíduos geradores 

Geração de Opções 
de P (+) L 

Práticas de 
gerenciamento de 
resíduos sólidos 
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possível a geração dos resíduos e efluentes na fonte sem diminuir a produção, sendo esta a 

principal meta do trabalho de produção mais limpa e gerenciamento de resíduos sólidos, 

aperfeiçoar e identificar oportunidades de melhoras através de opções viáveis, onde as 

mesmas possam apresentar resultados positivos com suas possíveis aplicações. 

 

 

 

3.4.2 Revisão bibliográfica 

 

Na revisão de literatura buscou- se assuntos e conceitos de produção mais limpa e 

práticas de gerenciamento de resíduos sólidos, com a principal idéia de aperfeiçoar o 

conhecimento nos assuntos publicados para poder realizar o trabalho com mais eficiência 

sobre o assunto. 

Em seguida para subsidiar o projeto de PML, efetuou-se a revisão da literatura sobre 

os processos de geração de resíduos e PML, referenciando-se dados que pudessem 

contribuir para a elaboração e definição das etapas posteriores. 

 

3.4.3 Elaboração do fluxograma 

 

Na terceira etapa desenvolveu-se o fluxograma do processo produtivo da empresa, 

onde, através dele, foi possível identificar os resíduos gerados em cada setor. Para a 

elaboração foi preciso da ajuda de um funcionário, pois foi de extrema importância o 

conhecimento de todo processo produtivo da empresa conforme o fluxograma da Figura 10 

abaixo nos mostra: 
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Figura 10 - Fluxograma do processo produtivo da fábrica. 

 

 

 

 

3.4.4 Geração de opções de produção mais limpa 

 

Nesta etapa verificou-se a importância de avaliar a possibilidade de implantação de 

opções de produção mais limpa na empresa. 
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Sendo que o primeiro passo, para implantação da produção mais limpa que tem a 

finalidade de evitar a geração de resíduos, emissões e efluentes é realizar uma 

sensibilização e comprometimento da direção e dos funcionários da empresa para que o 

programa siga em frente com sucesso. Seguiu-se então, a metodologia de Produção mais 

Limpa desenvolvida pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL/SENAI, 1999), 

até a etapa de geração de opções de produção mais limpa. 

 

3.4.5 Práticas de gerenciamento de resíduos sólidos 

 
Na última etapa do projeto realizou-se a elaboração diretrizes para implementação de 

práticas de gerenciamento de resíduos sólidos para a empresa, sendo que nesta etapa foi 

fundamental o apoio dos funcionários e da direção da empresa para informar a quantidade 

de resíduos sólidos e efluentes gerados pela indústria de compensados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

4.1 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA DE LAMINADOS 

 

4.1.1 Recebimento de Matéria- Prima 

 

  Dando início ao processo produtivo primeiramente recebe-se a matéria-prima 

utilizada para a fabricação dos compensados, pinheiros americanos e algumas vezes 

araucárias. O compensado possui basicamente estes tipos de madeira no seu conjunto de 

fabricação, sendo que nesta etapa é gerado apenas algumas cascas de pinus, devido ao 

descarregamento das toras do caminhão para o setor de corte como mostram a Figura 11 e 

Figura 12, abaixo sendo que neste processo é gerado resíduos de classe II B (NÃO- 

inertes), como: casca de pinheiro.  

 

 

Figura 11- Chegada da matéria prima. 
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Figura 12- Madeira pronta para o corte. 

 

 

4.1.2 Setor de corte das madeiras 

 

Neste setor de corte desperdiça-se uma grande, quantidade de resíduos sólidos como 

serragem e também cascas de pinheiros e ainda neste setor também é gasto energia elétrica 

para o funcionamento da máquina de corte sendo que o setor de corte da indústria segundo 

o gerente responsável é o setor onde ocorre a maior geração de resíduos sólidos mas estes 

resíduos caracterizam-se como resíduos de classe II B (NÃO-INERTES) como mostra a 

Figura 13 abaixo 
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Figura 13- madeira posteriormente cortada 

 

Este setor apresenta como impacto a ocupação de resíduos no aterro e a redução da 

disponibilidade de recursos naturais. 

 

 

4.1.3 Secagem da madeira 

 

Neste setor de secagem da madeira é gasto uma grande quantidade de água para o 

resfriamento da caldeira a vapor e também é neste setor onde é gerado uma grande 

quantidade de cinzas provenientes da caldeira onde segundo o gerente é gerado 9,80m3 

mensais de cinzas e além do mais este setor também é gerado emissões atmosféricas 

provenientes da queima da madeira utilizada na secagem das tábuas como mostra a Figura 

14, Figura 15 e Figura 16 abaixo: 
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Figura 14- Estufa de secagem da madeira após o corte 

 

 

 

Figura 15- Caldeira da empresa onde a mesma gera vapor para as estufas de secagem e ao mesmo 
tempo emitem emissões atmosféricas 
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Figura 16- amostra da chaminé por onde é emitido emissões atmosféricas 

 

Nesta seção de trabalho da empresa é onde se insere o ponto crítico pois é gerado 

resíduos sólidos como as cinzas da caldeira é gasto madeira para o abastecimento da 

mesma, e ainda é onde ocorre lançamento de emissões atmosféricas e o gasto elevado no 

consumo de água utilizada nas estufas de secagem, portanto neste setor de trabalho 

apresenta como impacto ambiental a ocupação no aterro, redução da disponibilidade de 

recursos naturais e ainda poluição atmosférica proveniente da queima da madeira para o 

abastecimento da caldeira. 

 

 

4.1.4 Corte das tábuas provenientes da secagem 

Após a madeira segue para o setor de corte mais fino onde esta mesma será já montada para 

a fabricação de compensado sendo que nesta etapa também é gerado serragem proveniente 

do corte das tábuas e também é gasto certa quantidade de energia para o funcionamento da 

máquina de corte como mostra a Figura 17 e Figura 18 abaixo. Os principais impactos 

nestes setores são ocupação do aterro e redução na disponibilidade de recursos naturais 

como gasto de energia elétrica. 
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Figura 17- máquina do setor de corte de tábuas 

 

 

Figura 18- Tábuas já cortadas em pedaços 
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4.1.5 Setor de corte de costura 

 

Neste setor de agrupamento interior das tábuas para posterior colocação das chapas é 

um setor que consome apenas energia elétrica, para o funcionamento da máquina e neste 

setor é gerado apenas uma pequena parcela de barbantes provenientes da quebra no corte 

como mostra a Figura 19 e Figura 20 abaixo. Os impactos ambientais identificados é a 

redução da disponibilidade de recursos naturais como gasto de energia elétrica 

 

 

Figura 19- Camada interna do compensado 
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Figura 20 - Máquina de costura dos compensados 

 
 

4.1.6 Colocação das lâminas externas do compensado 

Neste setor de colocação final do revestimento das chapas gera-se uma quantidade 

de cola fenólica e água cerca de 3000l/mês gastos para lavar os rolos passadores de cola 

sendo que as chapas neste processo de fabricação são coladas por cola e com isto na 

limpeza da máquina é gerado este efluente líquido como mostra a Figura 21 e Figura 22 

abaixo. 

 
Figura 21- colocação das lâminas externas do compensado 
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Figura 22- Maquina de cola das lâminas de compensado 

 

4.1.7 Produto final pronto para a venda 

 

Sendo cumprida todos os processos de fabricação o compensado da indústria é 

posto em camadas prontos para serem comercializados para atender seus clientes da melhor 

maneira possível tanto em quantidade como acima de tudo em qualidade de seus produtos a 

Figura 23 mostra a foto do compensado empilhado e pronto para ser comercializado. 
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Figura 23- Chapas de compensados prontas para a venda. 

 

 

 

4.2 Geração de opções de produção mais limpa 

 

Durante visitas e conhecimento dos processos de produção da empresa pode-se 

identificar algumas medidas de aplicação de propostas de produção mais limpa para a 

indústria, as quais estão descritas abaixo: 

A produção mais limpa somente funciona caso haja participação efetiva dos 

funcionários por estes motivos é que podemos propor a direção da empresa a proporcionar 

treinamentos aos seus funcionários mostrando as vantagens deste programa e pedindo se 

possível a colaboração de todos pois eles serão peças fundamentais para que o programa 

consiga atingir as metas que são a redução dos gastos da geração de resíduos e do consumo 

de recursos naturais como água e energia. 
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4.2.1 Reaproveitamento das cascas de pinus 

 

Como no corte das toras desperdiça- se uma grande quantidade de casca, 

primeiramente indica-se que se possível a empresa avalie o descarte deste produto porque 

este mesmo é indicado para queima por ser uma fonte energética abundante e de alta 

qualidade com  alto poder calorífico, outra maneira interessante para aproveitamento deste 

resíduo é que o mesmo seja uma fonte alternativa na fabricação de adesivos pois possui 

uma grande quantidade de taninos cerca de 40%, indicado especialmente para esta utilidade 

além do mais estas utilidades por serem altamente eficientes elas são indicadas pois 

resultam precisamente em ganhos financeiros e ambientais a empresa como mostra a figura 

mostra a Figura 24 abaixo. 

 

 

Figura 24- Reaproveitamento das cascas de Pinus 

 
 

 
4.2.2 Reaproveitamento da madeira 

 

Primeiramente indicamos que se possível a empresa deverá adotar treinamentos 

juntamente com os funcionários para que eles possam tomar consciência evitando com isto 

o máximo possível o desperdício de madeira no corte porque neste caso o resíduo que é 

gerado foi comprado a preço de matéria- prima mas jamais será vendido novamente pelo 
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mesmo preço por estes motivo principalmente é que recomendamos uma atenção especial a 

empresa e aos funcionários. Como benefícios que poderão ser obtidos, pode-se citar: 

 

a) Benefícios que poderão ser obtidos: 

• Redução na geração de resíduos; 

• Redução de custos para disposição de resíduos; 

• Economia financeira; 

• Melhor utilização de recursos naturais; 

 

 

4.2.3 Aproveitamento da luz solar 

 

É aconselhável a empresa que faça nesta parte um controle nos gastos de energia e que 

se possível como é uma indústria que opera durante o dia, realize métodos conscientes 

como a utilização de telhas translúcidas nos pavilhões para melhor aproveitamento da 

energia natural proporcionando com isto ganhos econômicos e ambientais a indústria. Os 

benefícios que poderão ser obtidos: 

 

a) Benefícios que poderão ser obtidos: 

• Economia financeira; 

• Economia de recursos naturais; 

 

4.2.4 Reaproveitamento de água 

 

Por ser uma empresa onde utiliza-se grande quantidade de água para realização de 

seus trabalhos recomenda-se que a mesma verifique se não há vazamentos nas tubulações e 

no mais faça orientação sempre que possível aos seus funcionários para que eles possam 

tomar consciência e usar este bem de maneira correta evitando o máximo possível seu 

desperdício de forma consciente e racional. 

Também verificamos que por ser uma empresa que consome bastante água para 

seus processos produtivos cerca de 30000,00 m3 mensais, propomos a eles a idéia de 



64 
 

reaproveitamento de água pluvial, para usos não potáveis sendo uma maneira prática e 

barata de utilizar a água para limpeza e outros processos, garantindo com isto uma maior 

qualidade para empresa e também para o meio ambiente proporcionando com isto 

melhorias técnica, econômica e ambiental a indústria como mostra a Figura 25 abaixo: 

 

 
Figura 25- Reaproveitamento da água da chuva 

 

Benefícios que poderão ser obtidos: 

• Economia financeira; 

• Diminuição dos impactos ambientais; 

• Melhoria na imagem da indústria; 

• Economia de recursos naturais 

 

 

4.2.5 Reaproveitamento da serragem 

 

Neste caso é indicado que a empresa confira os locais de corte das madeiras e de 

preferência realize esta atividade em locais onde há o predomínio de piso de concreto 
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abaixo da maquina de corte para evitar a mistura da serragem que é gerada com o solo e 

com isto gerar desperdício de materiais o que proveniente a isto venha a gerar desperdícios 

financeiros a indústria.  

 

Os benefícios que poderão ser obtidos: 

1. Economia financeira; 

2. Economia de recursos naturais; 

 

 

4.3 PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Neste tópico, são apresentadas diretrizes para a futura elaboração de práticas de 

gerenciamento de resíduos sólidos para indústria de compensados, através de ações que 

sejam viáveis a empresa e também que possam contribuir efetivamente para qualidade 

ambiental. 

 

4.3.1 Conscientização da empresa 

 
Para um bom desempenho do PGRS, a principal medida que deve ser tomada é a 

conscientização dos administradores e funcionários da empresa. Neste caso sugere que se 

possível haja um treinamento especifico desde as práticas de produção mais limpa que visa 

a redução de resíduos na fonte. Também nesta fase pede-se apoio aos funcionários que se 

possível realizem ações de separação dos resíduos gerados sendo que a empresa deve 

contribuir para isto através de lixeiras apropriadas para acondicionamento de cada tipo de 

resíduos gerado e em cada setor de produção. 

 

 

4.3.2 MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
4.3.2.1 Segregação 
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A laminadora Franciosi gera alguns tipos de resíduos sólidos em seus processos 

produtivos como geração de serragem que corresponde a uma quantia de aproximadamente 

290,00 m³ mensais que são destinados a olarias e caldeiras, e cascas de Pinus onde é gerado 

cerca de 15 m³ mensais, destinados este a embelezamento de canteiros em geral, sendo que 

além destes resíduos a indústria gera também uma certa quantia de resíduos das cinzas 

provenientes das caldeiras o que corresponde a uma média mensal de 9,80m³ mensais, 

destinados segundo o diretor do setor de produção da empresa a hortas e lavouras, sendo 

que a Tabela 1 abaixo nos especifica melhor a geração de resíduos da indústria. 

 

 

Tabela 1 - Quantidade de resíduos e classificação. 

 

 

 

 

Devido a estas gerações de resíduos a segregação que será proposta a empresa terá a 

função de separar os resíduos a fim de evitar a contaminação de outros materiais. A 

segregação esta baseada na resolução CONAMA 275/2001, onde a mesma estabelece a 

segregação através do código de cores, conforme mostra a Figura 26 abaixo. 
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Figura 26- Segregação conforme as cores 

 

 

Nestes casos de segregação deverá sempre ter um responsável para que realize o 

manuseio dos resíduos corretamente e para que faça cobrança se possível aos outros 

funcionários para que contribuam da melhor maneira possível. 

 

 

4.3.2.2 Acondicionamento dos resíduos 

 

Os recipientes para acondicionamento recomenda-se recipientes que sejam 

compatíveis com os resíduos gerados. Sendo que os mesmos deverão ter capacidade de 

conter os resíduos em seu interior sem causar vazamentos ou transbordo, apresentar 

resistência física, durabilidade e compatibilidade com o equipamento de transporte, em 

termos de forma, volume e peso. As formas acondicionamento que serão utilizadas estão 

listadas a seguir: 

• Lixeiras basculantes; 

• Bombonas plásticas reutilizadas; 
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• Tonéis de ferro. 

 

Sendo que nesta etapa para atingir este objetivo será preciso investir financeiramente para 

aquisição dos recipientes compatíveis e adequados para cada tipo de resíduo gerado pela 

indústria. 

 

4.3.2.3 Coleta transporte interno e armazenamento temporário dos resíduos 

 

O armazenamento e transporte interno dos resíduos de madeira será de 

responsabilidade da indústria, sendo que terá um funcionário responsável por este manuseio 

dos resíduos e a coleta interna dos resíduos prevista para ser recolhida três vezes por 

semana podendo ocorrer alguns casos onde há um enchimento rápido dos recipientes onde 

será necessário realizar o recolhimento mais vezes do que o previsto, já para os resíduos de 

Classe 1 Perigosos- (estopas, panos de limpeza, latas de colas, solventes) serão coletados 

nos dias específicos ou seja em dias quando a empresa responsável passará para recolher. 

Após a coleta, todos os resíduos serão encaminhados para o depósito e permanecerão lá até 

que a empresa terceirizada contratada de disposição final dos resíduos realize a coleta dos 

devidos resíduos gerados pela indústria. Esta empresa terceirizada, deverá estar 

devidamente licenciada junto ao órgão ambiental competente para que possa exercer esta 

atividade sendo que a Figura 27 abaixo nos mostra a imagem de um contêiner para 

armazenamento e transporte interno. 
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Figura 27 - Modelo de contêiner para armazenagem e transporte interno 

 

 

4.3.2.4 Transporte externo 

 

O transporte externo dos resíduos será todo de responsabilidade da empresa 

contratada pela indústria sendo que os resíduos de Classe 1, os perigosos deverão ter um 

destino diferente dos resíduos de Classe 2 inertes como (papel, plásticos, papelão) eles 

deverão atender o regulamento nacional de transporte de produtos perigosos contemplado 

pelas seguintes legislações: Decreto 96044 (1998); Decreto 98973 (1990); Portaria 204 do 

ministério dos transportes (1997); NBR 7500 e 7501 (ABNT, 1983). 

 

 

4.3.2.5 Destinação final dos resíduos  

 

A proposta de destinação final dos resíduos gerados pela empresa será em acordo 

com a compra dos produtos de outras indústria como o caso da laminadora Franciosi (luvas, 

estopas, panos, materiais de EPI), sendo que estes materiais quando não mais for utilizados 

será devolvido a empresa onde a indústria comprou os produtos, o qual disponibilizará 

outro produto novo.  
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Os resíduos do setor de colagem como, latas de solvente e de cola onde os mesmos 

são considerados resíduos de Classe 1 perigosos é proposto a empresa para que a mesma 

negocie com o fornecedor, para que ele recolha as embalagens e restigios pelos produtos 

considerados perigosos como os resíduos gerados pelo setor de cola das chapas. 

Os efluentes gerados pelo setor de cola provenientes da lavagem das máquinas e 

equipamentos em geral onde este é gerado uma quantidade de aproximadamente 3000 

L/mensais sendo caracterizado como um resíduo perigoso, a proposta é que o mesmo 

deverá ser destinado para empresas do setor de tratamento para que possam submeter este 

resíduo ao tratamento para que ele possa atender aos padrões de qualidade pela resolução 

CONAMA 357/2005, antes do mesmo ser lançado ao meio ambiente.  

 

 

4.3.2.6 Estratégia de gerenciamento de resíduos 

 

Para aperfeiçoamento das práticas de gerenciamento dos resíduos estão previstas 

algumas tarefas de trabalho onde estão listadas abaixo ao longo do programa de 

gerenciamento de resíduos sólidos: 

• Elaboração de treinamento para capacitação dos funcionários; 

• Elaboração de palestras educativas; 

• Elaboração de materiais educacionais como folders, cartazes e emails informativos; 

• Elaboração de manual de práticas operacionais e segurança do trabalho; 

• Planilhas de controle e monitoramento dos resíduos; 

• Maior organização nos locais de recebimentos e armazenagens dos produtos; 

 

 

4.3.2.7 Monitoramento e continuidade do plano 

 

O monitoramento e continuidade do plano deverá-ser seguido por um responsável 

técnico sendo que este responsável pelo monitoramento do plano devera manter os registros 

de geração, tratamento e destinação final dos resíduos e este responsável também terá a 

função de manter o restante do grupo motivado para que consiga manter resultados 
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positivos e também para que possa com isto demonstrar ao restante da equipe as vantagens 

da implantação do programa na empresa e os ganhos ambientais e financeiros com a 

implantação. 
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5 CONCLUSÃO  
 

Como podemos ver todo processo industrial consome recursos naturais como água e 

energia elétrica e também com isto consome matéria-prima para fabricação de seus 

produtos, no entanto quando utilizados estes mesmos transformam-se em produtos, sub-

produtos e geram uma quantidade de resíduos nas três fases sólidos, líquido e gasosos. 

Portanto como vimos no trabalho acima surge há importância da produção mais limpa 

e do plano de gerenciamento de resíduos sólidos como uma estratégia de produzir de forma 

mais eficaz, e o mais importante de tudo sem grandes investimentos é possível sim produzir 

mais gerando menos resíduos, basta apenas um pouco de estratégia e comprometimento 

para atingir os objetivos, que se quer alcançar além do mais está é uma ferramenta 

importante para redução dos impactos ambientais, redução das perdas de matéria- prima e 

insumos gerando com isto maior ganho financeiro a indústria proporcionando maior 

qualidade de seus processos e produtos e mudanças também na qualidade de vida de seus 

funcionários. 

Desta maneira com as vantagens que o programa pode trazer a empresa espera-se 

estimular o funcionamento deste programa na indústria e se possível nas demais também 

proporcionando conhecimento e obtendo melhores resultados tanto ambiental quanto social 

e financeiro. 
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