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 RESUMO  

A presente pesquisa investigou sobre o gerenciamento dos resíduos de 

madeira provenientes das indústrias moveleiras, mais especificadamente do 

segmento de estofados, com intuito de identificar soluções que visem à minimização 

desses resíduos. A interdisciplinaridade se fez indispensável, pois a interação entre 

a engenharia, gestão e design são essenciais para estudar as formas de como se 

reduzir os resíduos de madeira na indústria de estofados. A empresa, objeto de 

estudo, está localizada no interior de Minas Gerais, na região da Zona da Mata e 

utiliza como matéria-prima principal o eucalipto. A pesquisa foi delineada a partir da 

seguinte pergunta de partida: quais são as possíveis ações de gestão para a 

diminuição do resíduo de madeira na indústria de estofados? A escolha do tema se 

deu principalmente pela falta de conhecimento sobre a gestão ambiental e a 

destinação correta dos resíduos de madeira por parte da empresa e pelo fácil 

acesso a mesma. A metodologia utilizada inclui o estudo de caso, em que no 

primeiro momento se fez à coleta de dados por meio de observação direta, 

entrevista semiestruturada e questionário, a seguir, apresentou-se o quantitativo dos 

resíduos de madeira gerados, bem como o cálculo de desperdício da matéria-prima, 

e constatou-se que houve um prejuízo financeiro com o excedente de madeira de 

R$ 73.940,00 no ano de 2017. Posteriormente, identificou-se alternativas 

sustentáveis para minimizar os resíduos madeireiros e melhorar o gerenciamento 

dos mesmos. Por fim, percebeu-se que é possível reduzir, gerenciar e destinar 

corretamente esses resíduos e verificou-se que essas ações são benéficas para as 

indústrias moveleiras, todavia, diversos são os desafios a serem superados pelas 

mesmas, sobretudo, pelas de menor porte.   

 
 

Palavras-chave: Resíduos de madeira; gestão ambiental; indústria moveleira; 
segmento de estofados.  

 



 

 

ABSTRACT  

 The present research investigated the management of wood residues from 

the furniture industries, more specifically from the upholstery segment, in order to 

identify solutions aimed at the minimization of these residues. Interdisciplinarity has 

become indispensable as the interaction between engineering, management and 

design are essential to study ways of reducing wood waste in the upholstery industry. 

The company, object of study, is located in the interior of Minas Gerais, in the Zona 

da Mata region and uses eucalyptus as its main raw material. The research was 

delineated from the following starting question: what are the possible management 

actions for the reduction of wood residue in the upholstery industry? The choice of 

the theme was mainly due to the lack of knowledge about the environmental 

management and the correct disposal of wood waste by the company and the easy 

access to it. The methodology used includes the case study, in which the data were 

collected at the first moment by means of direct observation, semi-structured 

interview and questionnaire, the quantitative of the generated wood residues was 

presented, as well as the calculation of waste of the raw material, and it was found 

that there was a financial loss with the surplus of wood of R $ 73,940.00 in 2017. 

Subsequently, sustainable alternatives were identified to minimize the wood residues 

and improve their management. Finally, it was noticed that it is possible to reduce, 

manage and correctly destine these wastes and it was verified that these actions are 

beneficial for the furniture industries, however, there are several challenges to be 

overcome by them, especially those of smaller size 

 

Keywords: Waste wood; environmental management; furniture industry; segment of 
upholstery. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão de resíduos sólidos é um dos problemas ambientais mais graves da 

sociedade. O encurtamento do ciclo de vida dos produtos, reflexo da obsolescência 

programada e o consumismo desenfreado, são fatores que se relacionam com o 

aumento da quantidade de resíduos produzido. Além disso, muitos desses resíduos 

têm uma destinação inadequada causando prejuízos para o meio ambiente. 

Preocupado com essa questão, o Brasil criou em 2 de agosto de 2010 a Lei nº 

12.305/10 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), definindo-

se, assim, uma base para o país na implantação de uma gestão correta dos resíduos 

sólidos (ABRELPE, 2013). 

Com a obrigatoriedade da lei, as indústrias necessitam se adequar 

ambientalmente, deste modo, muitas empresas estão revendo seus processos. 

Nesse contexto, Pereira, Carvalho e Pinto (2010) acrescentam que qualquer 

atividade industrial gera resíduos, tal fato não é diferente para a indústria moveleira. 

Essas autoras complementam ainda que, apesar do resíduo de madeira possuir 

baixo nível poluidor, há outros fatores relacionados, como a ocupação de espaço 

pelos mesmos, que também são causadores de problemas, podendo interferir no 

processo de produção como um todo.  

 As empresas que se preocupam com a questão ambiental estão sendo mais 

valorizadas pelos stakeholders1, isto é, atualmente, a realidade condiz com uma 

nova tendência de conscientização ecológica (GOMES et. al, 2015). No entanto, a 

sustentabilidade do sistema de produção é uma dificuldade que o governo, as 

indústrias e a sociedade enfrentam, inclusive, no processo da madeira (DAIAN; 

OZARSKA, 2009).  

Essa dificuldade é evidenciada quando se trata de pequenas e médias 

empresas (PMEs) da indústria moveleira no que se refere ao reaproveitamento da 

madeira, a minimização da geração e a destinação correta dos resíduos. As 

                                            

1 Stakeholder inclui aqueles indivíduos, grupos e outras organizações que têm interesse nas ações de 
uma empresa e que têm habilidade para influenciá-la (SAVAGE et al., 1991). 
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consequências causadas por essas dificuldades das PMEs do setor são a maior 

exploração das florestas devido ao ineficiente rendimento dos processos e os 

prejuízos e impactos que a destinação inadequada dos resíduos de madeira traz 

para a saúde humana e o meio ambiente (LOPES, 2016). 

Diante dessa perspectiva, o presente estudo investigou os resíduos de 

madeira provenientes das indústrias de móveis, mais especificadamente do 

segmento de estofados para, posteriormente, estudar soluções que visem à 

minimização desses resíduos. A empresa de estofados, objeto de estudo, se localiza 

no interior de Minas Gerais, na região da Zona da Mata, cidade de Abre Campo. 

A pesquisa foi delineada a partir da seguinte pergunta de partida: quais são 

as possíveis ações de gestão para a diminuição do resíduo de madeira na indústria 

de estofados? Por conseguinte, buscou-se fazer uma revisão teórica a respeito do 

tema e investigar a realidade de empresas do setor moveleiro. Para tanto, por meio 

do estudo de caso em uma pequena fábrica de estofados, coletou-se e analisou-se 

os dados a fim de apresentar os resultados, bem como os desafios e oportunidades 

obtidos com a pesquisa.  

1.1 Objetivos 

Esta pesquisa propõe atender ao objetivo geral e aos objetivos específicos a 

seguir. 

1.1.1 Objetivo geral 

Identificar os principais desafios no segmento de estofados para a gestão de 

resíduos de madeira e investigar soluções para minimizá-los.  

1.1.2  Objetivos específicos 

• Entender os processos de gestão empresarial do setor de estofados; 
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• Identificar os riscos ambientais associados às atividades do setor de 

estofados no que se refere à geração de resíduos de madeira;  

• Investigar e identificar melhorias para a gestão dos resíduos madeireiros com 

a aplicação de ferramentas da gestão ambiental no processo produtivo de 

estofados, que possam ser utilizadas posteriormente por outras empresas 

semelhantes. 

 

1.2 Justificativa 

A escolha do tema se deu pelo desconhecimento da gestão ambiental por 

grande parte das empresas moveleiras, isto é, pouco ou nada se têm feito para 

reduzir os desperdícios na transformação da madeira em produto acabado, neste 

caso o estofado. Além disso, há dificuldade dessas empresas em realizar o manejo 

adequado dos resíduos (Figura 1), implicando em acúmulo de restos de madeira no 

ambiente de trabalho, o que prejudica o processo de produção e ocasiona 

problemas ambientais diversos. 

O tema é pertinente à época em que muito se fala sobre o reaproveitamento 

de resíduos e otimização dos recursos. A geração de resíduos sólidos está em meio 

a um dos maiores problemas ambientais da sociedade e apesar de haver políticas 

de gestão de resíduos sólidos, ainda há certa ineficiência na prática, sobretudo, nas 

PMEs. Por fim, outro fator que motivou à pesquisa foi a facilidade de acesso e 

informações da empresa objeto de estudo. 

Figura 1 - Resíduos de madeira na empresa objeto de estudo. 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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1.3 Estrutura da dissertação 

Esta pesquisa encontra-se dividida em seis capítulos, como demostrado nos 

tópicos abaixo: 

• O Capítulo I apresenta a introdução do tema, evidenciando a pergunta de 

partida que delimita o estudo, a justificativa e a relevância do assunto, bem 

como os objetivos (geral e específicos) os quais o trabalho se propõe a 

atender; 

• O Capítulo II é a Metodologia utilizada, com as etapas e classificação da 

pesquisa e o modelo de análise; 

• O Capítulo III exibe a revisão teórica deste estudo, incluindo conceitos e 

ferramentas da gestão ambiental, a caracterização da área de estudo e 

por fim, traça um panorama da gestão de resíduos de madeira na indústria 

moveleira; 

• O Capítulo IV descreve a observação em campo, na qual apresenta os 

procedimentos técnicos utilizados para coleta de dados; 

• O Capítulo V expõe o estudo de caso, com a caracterização da empresa 

e as informações obtidas com cada uma das técnicas de coletas de dados 

utilizadas, observação direta, entrevista, semiestrutura e aplicação de 

questionário respectivamente; 

• O Capítulo VI exibe a discussão e resultados do estudo, com a 

demonstração do cálculo de desperdício da matéria-prima, prejuízo 

econômico obtido com excedente de madeira, identificação das 

ferramentas de gestão ambiental na empresa e as alternativas 

sustentáveis;  

• O Capítulo VII apresenta as considerações finais. 
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2 METODOLOGIA 

Para responder a pergunta de partida (quais são as possíveis ações de 

gestão para a diminuição do resíduo de madeira na indústria de estofados?) dividiu-

se essa pesquisa em duas grandes etapas. A etapa 1 se refere à Revisão teórica 

enquanto a etapa 2 à Pesquisa de campo, conforme apresentado na Figura 2: 

Figura 2 - Etapas de desenvolvimento da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A primeira etapa, revisão teórica, teve função de oferecer suporte ao trabalho 

científico e foi realizada durante toda investigação da pesquisa. Utilizou-se 

principalmente do Portal Brasileiro de Informação Científica – Portal CAPES; 

pesquisa na internet de acesso público (https://www.google.com.br/) e 

(https://scholar.google.com.br/), além de alguns livros, sites de revista e 

governamentais, entre outras fontes. Para Lakatos e Marconi (2001) a pesquisa 

bibliográfica deve servir de apoio para qualquer estudo científico, a fim de se verificar 

sobre o que está sendo investigado, quais são as soluções já existentes e o que se 

pode agregar de novo.  

 A segunda etapa, a pesquisa de campo, começou a ser realizada por meio 

de visitas in loco desde junho de 2017 e se estendeu até maio de 2018 em dias 
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letivos com cerca de duas horas cada uma, viabilizando assim, a observação direta, 

a pesquisa documental, a entrevista semiestruturada e aplicação do questionário, e 

a partir disso, a autora conseguiu investigar sobre a realidade dos fenômenos na 

empresa e coletar os dados necessários para análises. O capítulo 4 (Pesquisa de 

campo) apresentará de maneira mais aprofundada os procedimentos técnicos 

utilizados.  

2.1 Classificação da Pesquisa 

Quanto ao objeto, a escolha foi o estudo de caso, realizado em uma empresa 

de estofados na região da Zona da Mata - MG. Conforme Yin (2001), o estudo de 

caso é marcado pelo estudo exaustivo dos objetos de investigação, permitindo um 

amplo e profundo conhecimento da realidade e dos fatos pesquisados.   

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 
um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida 
real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 
contexto não estão claramente definidos. (YIN, 2001 p. 33).   

Quanto a abordagem, a pesquisa é do tipo combinada, isto é, quali-

quantitativa, pois ocorreu conversão de informações em números a fim de mensurá-

los e analisá-los – característica essas de pesquisas quantitativas – ao passo que 

também se coletou dados diretamente de fábricas dando ênfase aos seus processos 

produtivos para maior abrangência de conhecimento – indicando assim, a parte 

qualitativa da pesquisa (SILVA; MENEZES, 2005). 

Quanto aos objetivos da pesquisa, caracteriza-se como pesquisa exploratória, 

que de acordo com Gil (2008): 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo 
em vista a formulação de problemas mais precisos ou 
hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os 
tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez 
no planejamento. Habitualmente envolvem levantamento 
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e 
estudos de caso. (GIL, 2008, p.46). 
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 2.2 Modelo de Análise 

O modelo de análise constitui o ápice “entre a problemática fixada pelo 

investigador, por um lado, e o seu trabalho de elucidação sobre um campo de 

análise forçosamente restrito e preciso, por outro” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005, 

p. 109). A Figura 3 apresenta as características do modelo de análise do presente 

estudo.  

Figura 3 - Modelo de Análise 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Quivy (2005). 

As variáveis da pergunta de partida (quais são as possíveis ações para a 

diminuição do resíduo de madeira na indústria de estofados?) são o resíduo de 

madeira e a indústria de estofados. Assim, as mesmas são correlacionadas e 

desdobradas no modelo de análise para se chegar as possíveis respostas a 



21 

 

pergunta. Após entender a identificação dos resíduos de madeira e quais impactos 

ambientais os mesmos ocasionam, são estudados conceitos e ferramentas de 

gestão ambiental que possam servir como soluções, e após, analisar quais serão 

aplicáveis à indústria de estofados. Logo, se fez necessário, investigar o processo de 

estofados para entender a origem da geração, os tipos e as quantidades dos 

resíduos de madeira. Essa quantificação dos resíduos pode ser utilizada como 

indicadores, pois darão base para priorizar ações e fazer comparações no futuro.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, foram apresentados os argumentos que compuseram a base 

teórica da presente pesquisa. Conceitos como resíduos, economia circular, 

sustentabilidade e as ferramentas de gestão ambiental precisaram ser esclarecidos 

para melhor compreensão. 

3.1 Resíduos Sólidos: legislação, conceito e classificação. 

A Lei nº 12.305/102 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Esta lei é muito relevante, pois além de deliberar diretrizes para com a gestão 

integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, responsabiliza os geradores e 

poder público quanto a destinação ambientalmente correta do resíduo gerado 

(KOCH, 2012). No capítulo II dessa lei, no Art. 3º inciso XVI define-se resíduos 

sólidos como: 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, 
nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 
em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível (BRASIL, 2010, p. 3).  

Além disso, a Lei nº 12.305/10 no seu Art.7º inciso “II” define os objetivos da 

PNRS, que trata da “não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 

resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos” (BRASIL, 2010, p.4). O Art. 35 diz que deve ser respeitada essa ordem de 

prioridade descrita acima para a gestão dos resíduos sólidos, conforme Figura 4:  

                                            

2 BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos sólidos; 

altera a lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 15 mai. 2017.   
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Figura 4 - Prioridade de Gestão de Resíduos Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) (2016) 

De acordo com a Fiesp (2016): 

 
Não geração: realizar a atividade produtiva sem que 
ocorram perdas ao longo do processo e demais atividades 
que o suportam; 
Redução: buscar a otimização e maximização da eficiência 
de processo quanto ao uso de maquinário, matérias-primas, 
desenvolvimento de novas tecnologias, de forma a gerar a 
menor quantidade possível de resíduos; 
Reutilização: identificar e buscar alternativas para viabilizar 
técnica e economicamente o uso de refugos e perdas no 
próprio processo ou em outro, tanto do ponto de vista 
mássico quanto energético; 
Reciclagem: identificar, buscar alternativas para viabilizar 
técnica e economicamente o tratamento de refugos, perdas 
em processos, embalagens, transformando-os em insumos 
ou novos produtos; 
Outros tratamentos: aplicação de técnicas, tais como: 
compostagem, recuperação, aproveitamento energético, 
entre outras admitidas pelos órgãos competentes; 
Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos: 
destinação de rejeitos em aterro, observando normas 
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 
à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos (FIESP, 2016, p.1). 
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A ABNT (2004b) rotula os resíduos sólidos em duas classes: 

• Classe I - perigosos: apresentam riscos a saúde pública e ao meio 

ambiente, devido às características físicas, químicas ou infectocontagiosas; 

• Classe II - não perigosos: 

o Classe II A - não inertes: aqueles que não se enquadram como 

resíduo classe I ou classe II B. Podem ter propriedades como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água;  

 

o Classe II B - inertes: Quaisquer resíduos que não tiverem nenhum de 

seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor.  

De acordo com Aligleri (2011) é indispensável ter conhecimento do processo 

industrial do qual o resíduo se originou, tanto para sua classificação quanto para um 

adequado gerenciamento. Como visto a ABNT (2004b)  divide os resíduos sólidos de 

acordo com seus potenciais riscos ao meio ambiente e à saúde pública, e essa 

norma define um fluxograma que fornece suporte a essa classificação, Figura 5. 

Figura 5 - Fluxograma para classificação dos resíduos sólidos 

Fonte: ABNT (2004). 
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Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduo 

(ABETRE, 2006), esse fluxograma para classificação dos resíduos sólidos, envolve: 

 

• Saber a procedência do resíduo, isto é, de qual processo ou atividade o 

mesmo se originou, as características e seus constituintes para comparativo 

com a listagem de resíduos e substâncias cujo dano ao meio ambiente e a 

saúde é conhecido; 

 

• A identificação dos constituintes a serem aferidos na caracterização do 

resíduo deve ser estabelecida conforme as matérias-primas, os insumos e o 

processo que lhe deu origem; 

 

• O gerador de resíduos listados nos anexos “A” e “B” da Norma pode 

demonstrar por meio de laudo de classificação que seu resíduo em particular 

não apresenta nenhuma das características de periculosidade especificadas 

nesta Norma. 

 

 

3.1.1 Resíduos de Madeira 

O resíduo de madeira faz parte da classe II de resíduo e é classificado como 

sólido, seco, de decomposição orgânica e de origem industrial e apesar de não 

apresentarem periculosidade, não são inertes (AMBIENTE BRASIL 2007, citado por 

PEREIRA, CARVALHO e PINTO, 2009).  

O Ministério do Meio Ambiente classifica os resíduos de madeira de acordo 

com a fonte de geração do mesmo, assim, tais resíduos podem ser derivados do 

processamento industrial ou do meio urbano (TUOTO, 2009). Conforme ilustra a 

Figura 6: 
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Figura 6 - Classificação dos Resíduos de Madeira quanto à fonte de geração 

 

Fonte: Adaptado pela autora com base em TUOTO (2009). 

A estimativa anual a respeito da geração de resíduo de madeira no Brasil é de 

aproximadamente 30 milhões de toneladas. Cerca de 91% dos resíduos de madeira 

são provenientes da indústria madeireira, enquanto a construção civil é responsável 

por 3% e o meio urbano 8% (TUOTO, 2009).  

Além dessa classificação quanto a fonte de geração, Casagrande Jr. et al. 

(2004) rotula os resíduos madeireiros quanto as suas características morfológicas, 

isto é, de acordo com as dimensões de suas partículas, em: pó, serragem, cepilho 

ou maravalha e lenha, conforme a Tabela 1: 

Tabela 1 - Dimensões dos tipos de resíduos de madeira 

 RESÍDUOS DE MADEIRA DIMENSÕES 

Pó < 0,5 milímetros 

Serragem 0,5 – 2,5 milímetros 

Cepilho ou Maravalha >2,5 milímetros 

Lenha   Pedaços de madeira maciça ou chapas de tamanho variável 

Fonte: Adaptado pela autora com base em Casagrande Jr. et al.(2004). 
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Em estudos realizados por Pereira, Carvalho e Pinto (2010), a classificação 

quanto a granulometria dos resíduos se deu de forma mais simples visando melhor 

compreensão pelos proprietários e funcionários de uma empresa. Essas autoras 

dividiram os resíduos de madeira da seguinte forma: 

Classificamos os resíduos dentro dos dois grupos: 
serragem e retalho. Para a serragem foram identificados 
tipos diferentes a partir da granulometria do material. [...] 
No caso dos retalhos foram criados dois grandes 
grupos: denominado pela equipe “ripas” e “aparas”. Os 
mesmo foram subdivididos em ripas finas e grossa e 
aparas pequenas e graúdas.   (PEREIRA; CARVALHO; 
PINTO, 2010, p. 5).  

Em relação aos objetivos traçados pela PNRS sobre a ordem de prioridade no 

gerenciamento de resíduos sólidos, Machado (2014), destaca algumas alternativas 

para dar uma destinação correta aos resíduos de madeira seguindo essa prioridade 

de gestão:  não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos 

de madeira, de acordo com Figura 7:  

Figura 7 - Redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos de madeira 

Fonte: Machado (2014). 

 A não geração e a redução dos resíduos de madeira significa compreender 

que há sempre uma forma de melhorar a fabricação de produtos. Para isso, pode-se 

investir tanto em inovação e tecnologia propiciando maior eficiência na produção, 

como na busca de melhores desenhos no produto de forma a utilizar menos 

http://www.portalresiduossolidos.com/nao-geracao-reducao-reutilizacao-reciclagem-e-tratamento-de-residuos-de-madeira/
http://www.portalresiduossolidos.com/nao-geracao-reducao-reutilizacao-reciclagem-e-tratamento-de-residuos-de-madeira/
http://www.portalresiduossolidos.com/nao-geracao-reducao-reutilizacao-reciclagem-e-tratamento-de-residuos-de-madeira/
http://www.portalresiduossolidos.com/nao-geracao-reducao-reutilizacao-reciclagem-e-tratamento-de-residuos-de-madeira/
http://www.portalresiduossolidos.com/nao-geracao-reducao-reutilizacao-reciclagem-e-tratamento-de-residuos-de-madeira/
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materiais e não gerar ou minimizar os resíduos no final do processo. Essas atitudes 

a longo prazo são capazes de reduzir os custos devido à diminuição dos 

desperdícios (MACHADO,2014). Além disso, inspecionar o processo produtivo para 

que o mesmo aconteça de forma hábil, com o máximo rendimento da matéria-prima 

também pode ser uma forma de reduzir na fonte.  

A reutilização de móveis é possível devido às tecnologias que possibilitam 

restaurar boa parte dos móveis existentes no mercado, estendendo assim, o ciclo de 

vida do produto (MACHADO, 2014). Ainda segundo esse autor, a reciclagem de 

resíduos de madeira pode ser feita por meio da utilização de móveis antigos para a 

fabricação de novos produtos como outros móveis ou ainda como elementos para a 

construção civil como o MDF (Medium Density Fiberboard) e OSB (Oriented Strand 

Board).  

  Machado (2014) integra que a incineração é uma forma de se tratar o resíduo 

de madeira, pois provoca redução de volume e permite produzir energia. Porém, 

existe uma crítica muito grande acerca da incineração de resíduos de madeira. O 

processo de queima de madeira libera gases de óxidos de nitrogênio (NOx), 

sobretudo na queima de madeiras que necessitaram de colas que contém nitrogênio 

no seu tratamento, e esses gases poluem a atmosfera, causando prejuízos diversos 

a saúde e ao meio ambiente (MACHADO, 2014). 

Tuoto (2009) evidencia outro ponto negativo relacionado a queima de 

resíduos de madeira, a geração de CO2, que influencia na mudança climática do 

planeta e geram problemas de saúde pública. Deste modo, deve-se analisar de 

forma cautelosa qual a melhor alternativa quanto a gestão dos resíduos de madeira, 

levando em consideração os impactos ambientais e não somente os econômicos. 

 Para esse autor existem ainda alguns fatores que estão associados às 

destinações dadas aos residuos de madeirra, são eles: 

• O tipo de matéria-prima (madeira oriunda de floresta nativa ou 

floresta plantada);  

• A tecnologia envolvida no processo da madeira; 

• O porte da indústria; e  
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• A localização do empreendimento industrial em relação aos centros 

de consumo. 

  

 Apesar de a madeira ser um dos materiais renováveis mais abundantes 

disponíveis, é necessário maximizar sua utilização, preocupando-se com questões 

sociais e ambientais (DAIAN et al., 2009). Nesse sentido, os tópicos seguintes, 

abordam sobre conceitos e ferramentas da gestão ambiental e, após traçar um 

panorama da área do estudo, discorreu-se sobre a gestão de resíduos de madeira 

na indústria moveleira, evidenciando a importância da não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento e da correta destinação desses resíduos.  

3.2 Gestão Ambiental: contribuição para Sustentabilidade 

 O ambiente urbano é resultado das modificações do meio natural, adaptando-

o às necessidades individuais ou coletivas. Nesse processo de alterações do meio é 

que se dá início a Gestão Ambiental (GA) (PHILIPPI JR.; ROMERO; BRUNA, 2004). 

Para esses autores, a GA busca, sobretudo, o equilíbrio entre natureza e o ser 

humano, é o processo de se conduzir e gerir os ecossistemas naturais e sociais em 

que o homem se insere e exerce influencia e interação, buscando a preservação do 

meio e dos seus recursos naturais.    

Meyer (2000) exprime a GA da seguinte forma: 

Objeto - manter o meio ambiente saudável (à medida do possível), 
para atender as necessidades humanas atuais, sem comprometer o 
atendimento das necessidades das gerações futuras.                                                                                                                                
Meios - atuar sobre as modificações causadas no meio ambiente pelo 
uso e/ou descarte dos bens e detritos gerados pelas atividades 
humanas, a partir de um plano de ação viável técnica e 
economicamente, com prioridades perfeitamente definidas.                                    
Instrumentos - monitoramentos, controles, taxações, imposições, 
subsídios, divulgação, obras e ações mitigadoras, além de 
treinamento e conscientização.                                                              
Base de atuação - diagnósticos (cenários) ambientais da área de 
atuação, a partir de estudos e pesquisas dirigidos em busca de 
soluções para os problemas que forem detectados (MEYER, 2000, 
p.38). 
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Philippi Jr, Romero e Bruna (2004) acrescentam ainda, que três são os 

fatores responsáveis pelo grau de impacto ao meio ambiente: a diversidade de 

recursos extraídos; a velocidade em que é feita essa extração e a maneira como é 

realizada a disposição final e o tratamento dos resíduos, efluentes e emissões.  

A GA na perspectiva empresarial pode ser entendida a partir das estratégias 

adotadas pelas organizações a fim de melhorar a qualidade ambiental das suas 

atividades, em resposta a um consumidor mais consciente. Nesse sentido, 

reconhecendo a importância da gestão ambiental, as empresas podem reduzir seus 

impactos ao meio ambiente e à sociedade, favorecer o seu gerenciamento de riscos, 

além de propiciar ganhos financeiros (ALMEIDA, 2008; TACHIZAWA, 2005).  

Diante disso, acrescenta Zanatta (2017) que as novas exigências quanto as 

questões ambientais levaram as empresas a adotarem um modo de produção que 

impacta minimamente o meio ambiente e a sociedade, estabelecendo práticas como 

a reciclagem e redução de emissões poluentes, isto é, as organizações estão mais 

preocupadas em melhorar seu desempenho ambiental.   

 Ainda de acordo com esse autor, as empresas que adotam ações ambientais 

em seus processos podem: "diminuir custos de produção, agregar valor aos 

produtos, produzir novos materiais a base de reciclagem, aproveitar os resíduos e 

melhorar a imagem institucional, sem mencionar os benefícios para saúde do meio 

ambiente e da população” (ZANATTA, 2017, p.302).  

A gestão ambiental contribui para o Desenvolvimento Sustentável, uma vez 

que seu intuito é reduzir as agressões que as indústrias causam ao meio ambiente 

devido a seus processos de produção. Além disso, para que as empresas insiram de 

fato a ideia de sustentabilidade aos seus processos, é necessário que a integre em 

todos os níveis hierárquicos organizacionais: estratégico, tático e operacional 

(ADISSI, 2013; ANNES, 2015). 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi definido pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) em 1987 como: aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. 

Atualmente, após a evolução do conceito o mesmo adquiriu uma visão mais 
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abrangente tendo como base o fator econômico e social e a finalidade de erradicar a 

pobreza, com ações que ligam os agentes políticos, econômicos e sociais (MOTTA e 

ROSSI, 2003). 

Dias (2014) complementa ainda que, a concepção de sustentabilidade se 

baseia em uma nova relação entre o homem e seu meio, evidenciando que além de 

novas tecnologias menos agravantes a natureza se faz necessário também, 

modificar o comportamento humano enquanto indivíduo.  

A sustentabilidade compreende três princípios básicos (Figura 8), equidade 

social, crescimento econômico e equilíbrio ambiental. Uma empresa pode ser 

considerada socialmente sustentável somente se responder aos quesitos de ser 

economicamente viável; ocupar uma vantagem competitiva no mercado; produzir de 

maneira menos agressiva ao meio ambiente e contribuir com todos os stakeholders 

de forma direta ou indireta (VASCONCELOS, 2011). 

 Figura 8 - Princípios básicos da sustentabilidade 

Fonte: Coral (2002). 
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 A Figura 8 mostra a abrangência que o termo sustentabilidade possui, 

quebrando as barreiras de que somente indicadores econômicos trazem melhorias 

para as empresas. Faz-se necessária também à inserção de ações a favor da 

sustentabilidade social e ambiental, assim, destaca-se que a sustentabilidade de 

uma organização resultará da competência da mesma no que se refere a conseguir 

um equilíbrio entre sua capacidade competitiva, seu relacionamento com o meio 

ambiente e sua responsabilidade social (SOUZA, 2015).  

O foco da grande maioria das empresas está pautado no lucro, e para isso, as 

mesmas utilizam de estratégias que as diferenciam em relação aos seus 

concorrentes, colocando-as a frente destes. Todavia, para a sobrevivência a longo 

prazo no mercado, as organizações têm que levar em consideração outros aspectos 

além dos econômicos, aspectos esses que estão baseados no desenvolvimento 

sustentável, aplicando ferramentas de gestão ambiental para auxiliá-los nas tomadas 

de decisões referentes às questões ambientais (VASCONCELOS, 2011).  

 Desta forma, as próximas sessões abordaram o conceito de Economia 

Circular, que vai de encontro às ações sustentáveis que superam os aspectos 

econômicos e posteriormente apresentou-se algumas ferramentas de Gestão 

Ambiental.  

3.3 Economia Circular 

A Economia Circular (EC) tem sua origem em 1990, porém, sua disseminação 

é recente. A proposta dessa economia é dar fim aos processos produtivos lineares, 

reinserindo os resíduos ao ciclo de produção de forma a diminuir o consumo de 

matéria-prima e a disposição dos resíduos no meio ambiente (STAHEL, 2016; 

FOSTER, ROBERTO, IGARI, 2016).   

De acordo com Bonciu (2014), a EC envolve qualquer atividade produtiva. 

Para que se admita a remanufatura e a reciclagem pela própria indústria ou por 

outras, se faz necessário que tanto os processos, quanto os serviços e produtos 

sejam projetados de maneira que se tornem mais duráveis, reformáveis, 

modernizáveis para que tenham um ciclo de vida mais longo. Para o mesmo autor, 
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esse é o principal fator que difere a economia circular da linear. A Figura 9 

representa um esquema que compara a economia circular e a linear: 

Figura 9 - Esquema comparativo entre economia linear e economia circular 

Fonte: Sauvé, Bernard e Sloan (2016). 

O objetivo primordial da EC é conseguir a circularidade dos materiais nos 

sistemas industriais, assim como acontece nos ecossistemas naturais, conforme 

ilustrado na Figura 9. Desta forma, a definição de resíduos deixaria de existir, já que 

o mesmo seria usado como matéria-prima para outro processo (GHISELLINI et al., 

2016). Nesse sentido, ainda segundo esse autor, a última fase do processo linear, o 

descarte, seria extinto na nova concepção circular e se introduziria o reuso e a 

reciclagem, de maneira que haja uma reinserção desses materiais em um ciclo 

contínuo.   

Segundo Berndtsson (2015), o modo com que a reciclagem é explorada hoje, 

é insuficiente para uma diminuição representativa de resíduos ao final da cadeia 

produtiva, cadeia esta dominantemente linear, além disso, na fase de pós-uso os 

reciclados têm menor valor e qualidade quando comparados aos produtos originais. 

Diferentemente dessa realidade, a economia circular passa a formular produtos e 

processos que sejam capazes de manter a qualidade dos produtos reciclados, 

estabelecendo o que se conhece por concepção berço a berço. 
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Essa concepção berço a berço projeta produtos capazes de serem 

reutilizados continuamente e possuem um ciclo de vida convicto ao meio ambiente e 

à saúde da sociedade, ou seja, propicia menos degradação a natureza, extingue o 

conceito de resíduos e otimiza a utilização de água e energia (EMF, 2010).  

A obsolescência programada contribui para as organizações em termos de 

lucratividade e também impulsiona a economia linear, baseia-se em um sistema em 

que compradores se tornam mais desperdiçadores e consumistas ao passo que são 

estabelecidas inúmeras dificuldades nas desmontagens dos componentes, fazendo 

com que os produtos sejam descartados ao final da sua vida útil em forma de 

resíduos. As indústrias de eletrônicos são exemplo notório desse contexto 

(ANDREWS, 2015). De acordo com esse autor, a economia linear beneficia as 

indústrias, todavia, degrada demasiadamente o meio ambiente, na medida em que 

os resíduos são dispostos em grande escala e muitas vezes gerenciados de forma 

inadequada.  

Bonciu (2014) argumenta que esse modelo de economia linear passa a ser 

enxergado por outro ângulo, pois a conscientização sobre a questão ambiental se 

faz crescente e aguça o interesse por um novo sistema viável, a economia circular. 

Certamente, esse não é o único novo modelo, mas já é considerado e implantado 

em países como a China e União Europeia devido as atuais exigências quanto à 

utilização ciente dos recursos e a preocupação com o meio ambiente (BONCIU, 

2014).   

Nesse contexto internacional, vale a pena ressaltar que a EC não teve como 

propósito primordial a minimização dos impactos ambientais, visou principalmente, 

reduzir sua dependência de matéria-prima importada devido a limitação de recursos 

naturais. A União Europeia reforça a EC no seu Plano Estratégico 2020 para 

recuperar materiais secundários. A China estabeleceu metas em 2008, da qual as 

províncias tiveram obrigação de inserir a EC nos seus planos de investimentos 

(EC/EU, ETC/SCP, EEA, 2011; MATHEWS, TAN, 2016). Ainda no âmbito 

internacional, “mesmo em países que apresentam avanços nos sistema de gestão 

de resíduos sólidos como a Alemanha ainda ocorre ineficiências que necessitam ser 

consideradas” (ARAÚJO; VIEIRA, 2017, p. 57). 
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No Brasil, diferentemente dos países citados anteriormente, não há uma 

preocupação com a questão de recursos naturais, a abundância desses é 

característica do país, no entanto, a forma como são utilizados não condiz com uma 

produção sustentável. Nessa perspectiva, a EC pode servir de estratégia com vista a 

um processo produtivo menos impactante ao meio ambiente, isto é, mais sustentável. 

Porém, percorrer esse caminho que parte do modelo de economia linear gera 

grandes quantidades de resíduos, para o modelo de economia circular de não 

geração de resíduos, é algo complexo de ser realizado (ARAÚJO; VIEIRA, 2017).  

Esse autor menciona que um apropriado exemplo de como a Economia 

Circular se expõe no Brasil é a do alumínio.  Segundo dados da ABRELPE (2016), 

486 mil toneladas de alumínio foram reciclados no Brasil no ano de 2013. Nesse 

processo, a atividade dos catadores de latas de alumínio foi essencial para atingir 

98,4% de latas de alumínio recicladas para o envasamento de bebidas em 2014.  

Araújo e Vieira (2017) salientam a importância dos catadores no Brasil:  

 

Os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
historicamente desempenham um papel fundamental na 
implementação da economia circular no Brasil. Inicialmente 
atuavam de forma individual, trabalhando nas ruas e nos lixões. 
Atualmente uma boa parte se organiza como um 
empreendimento econômico solidário, na forma de cooperativa 
ou associação. Seu trabalho consiste em coletar, classificar e 
comercializar o que é descartado pela sociedade, contribuindo 
de forma significativa para a cadeia produtiva da reciclagem 
(ARAÚJO; VIEIRA, 2017, p. 63). 

 

De acordo com o relatório de Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do IBGE, no 

ano de 2014 dos 64,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos coletados, apenas 

3,9% foram de fato direcionados para as unidades de triagem e compostagem (IBGE, 

2016).   

Para aplicação da EC vários aspectos devem ser repensados. Bonciu (2014) 

enuncia que um deles é a necessidade de vínculos e parcerias entre as 

organizações de diferentes setores. O autor acrescenta que a quebra de paradigma 
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é indispensável à implementação desse tipo de economia, pois abrange quaisquer 

atividades econômicas e sociais, se diferenciando de iniciativas passadas que 

envolviam apenas coleta seletiva de resíduos e tentativas isoladas de reciclagem 

(BONCIU, 2014).  A partir disso, torna-se perceptível que é preciso também 

mudanças na educação e no comportamento dos fornecedores, produtores e 

consumidores.  

 Fica evidente que o sistema de economia circular ainda tem muito a evoluir. 

Concentra-se nas grandes indústrias e é pouco conhecido pelas outras de porte 

inferior. Somado a isso, para disseminação e implantação eficiente do conceito, é 

preciso ser mais explorado pela área acadêmia e profissional, e requer incentivo do 

governo por meio de legilações e políticas (STAHEL, 2016).   

 

3.4 Ferramentas de Gestão Ambiental  

As ferramentas de gestão ambiental têm papel fundamental no que se refere 

às questões ambientais. Um novo paradigma foi se criando ao longo do tempo rumo 

ao desenvolvimento sustentável, isto é, legislações ambientais e consumidores mais 

exigentes demandam uma mudança de comportamento das organizações frente ao 

meio ambiente.  

Como o objetivo deste estudo é identificar melhorias quanto ao 

gerenciamento de resíduos, especificadamente os resíduos de madeira, as 

ferramentas de gestão ambiental abordadas, Sistema de Gestão Ambiental - 

ISO14001 e a Produção Mais Limpa, se justificam por ambas serem relevantes no 

que se refere às ações que visam a não geração de resíduos ou a minimização dos 

mesmos.  

3.4.1 Série ISO 14.000 

 A International Organization for Stardardization (ISO) instituiu a série ISO 

14000 que trata exclusivamente de assuntos ambientais, estabelecendo diretrizes 
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para a gestão ambiental nas organizações. A criação dessa série foi resultado da 

necessidade de se padronizar os processos que utilizam recursos naturais e causam 

impactos ao meio ambiente. Em 1993, a ISO designou então, o Comitê Técnico, TC 

207, com o objetivo de desenvolver normas da série 14000 (OLIVEIRA, 2009). 

Essa série se divide em seis normas que se enquadram em dois grandes 

blocos, sendo um com enfoque na organização e outro no produto (SEIFFERT, 

2007), como pode ser visto na Figura 10. 

                         Figura 10 - Divisão das normas ISO 14000 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Seiffert (2007). 

No enfoque da organização, a primeira norma se refere ao Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) (ISO 14001 e ISO 14004), a ISO 14001 é a única certificável de 

toda a série. Já a ISO 14004, somente fornece informações importantes para a 

implantação dos requisitos da ISO 14001. A Auditoria de SGA estabelece os 

procedimentos e requisitos gerais referentes às auditorias e auditores de um SGA. E 

para finalizar esse enfoque, a Avaliação de Desempenho Ambiental (ISO 14031) 

proporciona diretrizes para a realização da avaliação de desempenho ambiental nos 

processos das organizações (SEIFFERT, 2007). 
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A mesma autora relata sobre as normas do enfoque no produto que são: a 

Rotulagem Ambiental (ISO 14020, 14021 e 14024), provê desígnios para a 

concessão de selos ambientais, sendo de grande credibilidade dentro da série já 

que são padronizadas para aceitação internacional; a Avaliação de Ciclo de Vida 

(ISO 14040, 14041, 14042, 14043 e 14044) responsável por fazer uma análise 

sistemática de todo o ciclo de vida do produto, do “berço ao túmulo”, ou seja, desde 

a extração da matéria-prima até a fase de descarte do produto, ao final de sua vida 

útil; os Aspectos Ambientais em Normas de Produtos (ISO/TR 14062) orienta os 

projetistas de produtos, buscando especificação de critérios que diminuam os efeitos 

ambientais oriundos de seus componentes.  

  A ISO 14001 será abordada separadamente no próximo tópico, uma vez que 

é a única certificável da série e de acordo com Oliveira (2009, p. 2), “[...] é a mais 

conhecida das normas da série 14000, que estabelece as diretrizes básicas para o 

desenvolvimento de um sistema que gerencie a questão ambiental dentro da 

empresa [...]”.  

 

3.4.1.1 ISO 14001: Sistema de Gestão Ambiental 

Os sistemas de gestão ambiental (SGAs) são empregados pelas 

organizações para atingir seus objetivos ambientais e aumentar seu desempenho 

(OLIVEIRA, PINHEIRO, 2010). A implementação de um SGA requer “a formalização 

dos procedimentos operacionais, instituem o seu monitoramento e incentivam a 

melhoria contínua, possibilitando a redução da emissão de resíduos e o menor 

consumo de recursos naturais.” (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2010, p. 51). 

A ABNT (2015) define SGA como: 

Uma estrutura desenvolvida para auxiliar as organizações, 
independentemente de seu tipo ou porte, a planejar 
consistentemente ações, prevenir e controlar impactos 
significativos sobre o meio ambiente, gerenciar riscos e 
melhorar continuamente o desempenho ambiental e a 
produtividade. Além destes aspectos, um SGA permite avaliar e 
monitorar a conformidade em relação ao atendimento dos 
requisitos legais (ABNT, 2015, p. 5). 
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A norma ISO 14001 determina os requisitos necessários para a implantação 

de um SGA e fornece subsídio para o aperfeiçoamento do desempenho das 

organizações no que tange ao uso eficiente dos recursos (matéria-prima, energia e 

água) além da minimização na geração de resíduos, se tornando assim, um 

diferencial competitivo (ABNT, 2015).  

No cenário atual, os sistemas baseados na norma ISO 14001 são os modelos 

de gestão ambiental mais utilizado no âmbito global (OLIVEIRA, PINHEIRO, 2010). 

O cerne da ISO 14001 é identificar todos os impactos ambientais e por meio de 

metas e monitoramentos, elaborar um programa com intuito de reduzi-los. Faz-se 

necessário que as empresas levem em conta todas as questões referentes às suas 

operações, à poluição do ar, da água, do esgoto, a contaminação do solo, a gestão 

de resíduos, as mudanças climáticas e o uso efetivo dos recursos. Toda essa 

identificação deve ser realizada de forma holística e buscando a melhoria contínua 

(ABNT, 2015). 

Visando a melhoria contínua, Barbiero (2014) diz que o ciclo PDCA (do inglês: 

(Plan, Do, Check, Action) é uma ferramenta que serve como base metodológica para 

o SGA. A Figura 11 mostra como o SGA se utiliza dos princípios do PDCA: 

Figura 11 - Sistema de Gestão Ambiental - Ciclo PDCA 

 

 

Fonte: Adaptado da NBR ISO 14001(ABNT, 2004). 

http://graltec.com/sistema-de-gestao-ambiental-ciclo-pdca/
http://graltec.com/sistema-de-gestao-ambiental-ciclo-pdca/
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A Política Ambiental é definida em uma fase anterior a fase de planejamento, 

isto é, antes de se iniciar o ciclo PDCA. É indispensável adefinição dessa política e 

de alguns requisitos gerais, pois os mesmos servirão de base para as fases 

subsequentes (BARBIERO, 2014).  

As fases do ciclo PDCA podem ser descritas, conforme Souza (2015), da 

seguinte maneira: 

• Planejar (Plan): estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir 

as metas, em concordância com a política ambiental da organização; 

• Executar (Do): realizar de fato aquilo que foi planejado; 

• Verificar (Check): controlar e monitorar processos em conformidade com a 

política ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e relatar resultados; 

• Agir (Act): programar ações necessárias para melhoria contínua do SGA. 

O PDCA não tem fim, ele é cíclico e por isso, após as conformidades em cada 

ciclo, o mesmo pode se repetir infinitas vezes dando enfoque em outros setores da 

empresa de forma a aperfeiçoar o sistema, já que o SGA é projetado para evoluir 

continuamente, sendo necessário para isso, que todos os níveis hierárquicos da 

empresa estejam envolvidos (BARBIERO, 2014).  

A ABNT (2015) traça alguns passos que devem ser seguidos para colocar em 

prática o SGA nas empresas, são eles:  

1º passo – Defina seus objetivos. O que você pretende 
alcançar com essa norma?  
2º passo – Obtenha a confiança da alta gestão. É essencial 
que os líderes de sua empresa apoiem os objetivos de um 
sistema de gestão ambiental eficiente e estejam 
comprometidos com o processo.  
3º passo – Obtenha uma boa perspectiva dos processos e 
sistemas existentes que influenciam seu impacto ambiental. É 
isso que sustentará o seu sistema de gestão ambiental e lhe 
permitirá identificar mais facilmente eventuais falhas (ABNT, 
2015, p. 9). 

Apesar de a IS0 14001 ser a única da série certificável, não é uma 

obrigatoriedade a certificação. Todavia, as organizações podem usufruir das 

vantagens da norma sem necessitar passar por todo o processo de certificação 

credenciado (ABNT, 2015). Inúmeras são as razões para que as organizações 
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empreguem uma abordagem estratégica com intuito de melhorar seu desempenho 

ambiental. A ABNT (2015) pontua alguns dos benefícios adquiridos com a 

implantação da ISO 14001: 

 

• Estar em conformidade com legislações e regulamentações atuais e futuras; 
 

• Ampliar o envolvimento da liderança e o engajamento dos funcionários; 
 

• Melhorar a imagem da empresa e a confiança das partes interessadas 
mediante divulgação estratégica; 

 

• Atingir os objetivos estratégicos por meio da inserção das questões 
ambientais na gestão das empresas; 

 

• Propiciar vantagem competitiva e financeira aumentando a eficiência e 
diminuindo custos; 

 

• Fomentar o progresso do desempenho ambiental dos fornecedores e de toda 
cadeia, integrando-os aos sistemas de negócios da empresa. 

 

Crotti e Maçaneiro (2017) complementam dizendo que a certificação pela ISO 

14001 torna-se cada vez mais uma referência para as organizações que queiram 

dinamizar seus negócios, ganhar novos mercados e instituir uma imagem 

corporativa favorável.   

Apesar desses benefícios, existem algumas dificuldades no estabelecimento 

da ISO 14001. Oliveira e Pinheiro (2010) evidenciam que diversos são os problemas 

no desenvolvimento e implantação do SGA: “baixo envolvimento da alta direção até 

a dificuldade de interpretação de procedimentos escritos, destacando-se aqueles 

relacionados aos recursos humanos: baixo nível de escolaridade e treinamento, 

desmotivação e resistência a mudança” (OLIVEIRA, PINHEIRO, 2010, p.52). 

Nesse contexto, o argumento de Crotti e Maçaneiro (2017) se faz pertinente:  

As organizações são desafiadas constantemente a desenvolver 
melhores práticas, que tragam aos seus clientes/consumidores 
satisfação e a certeza de que estão adquirindo produtos e 
serviços de empresas que prezam pelo respeito ao meio 
ambiente. Com isso, demanda-se delas o estabelecimento de 
sistemas de gestão ambiental que atendam às necessidades 
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mercadológicas e ambientais de modo simultâneo. A 
certificação ISO 14001 propicia essa oportunidade às 
organizações, no entanto, trata-se de um processo que exige 
diversas adequações e desenvolvimento de inovações na linha 
ambiental (Crotti; Maçaneiro, 2017, p. 299). 

Segundo a ABNT (2015), a norma NBR ISO 14001 foi revisada recentemente, 

empregando melhorias fundamentais que exigem, por exemplo, maior 

comprometimento por parte da liderança, atuação da gestão ambiental no 

planejamento estratégico, entre outros aspectos que contribuam para o desempenho 

ambiental da empresa. 

 

3.4.2  Produção Mais limpa  

A Produção mais Limpa (P+L) é uma ferramenta da gestão ambiental que foi 

desenvolvida no final da década de 1980 pela United Nations for Industrial 

Development (UNIDO) e United Nations Environmental Program (UNEP). Desde 

então, centros nacionais vêm sendo criados com intuito de estimular a P+L nas 

organizações. No Brasil, apoiado pelo UNIDO e UNEP, o SENAI-RS hospeda o 

Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL), se tornando o grande responsável 

pela disseminação do conceito e aplicação da metodologia de P+L, por meio de 

capacitações, informação tecnológica, consultorias e eventos em diversos estados 

brasileiros (CEBDS, 2010; PEREIRA e SANT’ANNA, 2012). 

A P+L é definida como a aplicação ininterrupta de uma estratégia ambiental 

de cunho preventiva e integrada aos processos, produtos e serviços a fim de 

melhorar a eficiência e minimizar riscos ambientais e aos seres humanos (UNEP, 

2010). Para Pereira e Sant’Anna (2012), a P+L tem como princípio fundamental a 

prevenção, isto é, visa eliminar a poluição ainda no processo produtivo, e não após o 

mesmo como é feito em abordagens do tipo “fim de tubo”. O Quadro 1 compara 

essas duas técnicas.  
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Quadro 1 - Técnica Fim-de-Tubo X P+L 

Fonte: CNTL (2003). 

É indispensável na P+L a análise de cada etapa do processo produtivo para 

verificação de como estão sendo utilizadas as matérias-primas, a energia e a água, 

assim como a geração de resíduos, emissões e efluentes. Sampaio (2011) 

acrescenta que a P+L busca trabalhar na raiz ou na causa do problema e não no 

efeito, focando assim, na prevenção da geração de resíduos. Para isso, é feito um 

estudo direcionado para as causas da geração de resíduos, as emissões e os 

efluentes para posteriormente promover ações que minimizem tal geração que 

significa perdas no processo.  

O CNTL (2014), diz que a P+L é uma ferramenta que visa a melhoria da 

gestão ambiental nas empresas, podendo atingir: 

• O ambiente interno da empresa: direção, gerentes e empregados; 

• As autoridades ambientais devido a conformidade com as leis; 

• Os diversos elos da cadeia, fornecedores, distribuidores, terceirizados, e 

todos que tenham interação com a empresa;  

• A comunidade de forma geral, pelo reconhecimento da ação preventiva da 

empresa e responsabilidade para com o meio ambiente, evitando possíveis 

consequências a população circunvizinha. 
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Ainda segundo a CNTL (2014) são necessárias as seguintes etapas para 

implantação dessa ferramenta: 

1. comprometimento da direção da empresa; 2. Sensibilização 
dos funcionários; 3. formação do ecotime; 4. Estabelecimento 
das metas da P+L; 5. pré-avaliação; 6. Elaboração de 
fluxogramas; 7. avaliação de entradas e saídas; 8. definição de 
indicadores; 9. avaliação de dados coletados; 10. identificação 
de barreiras; 11. seleção do foco de avaliação e priorização; 
12. elaboração dos balanços de massa e de energia; 13. 
avaliação das causas de geração dos resíduos; 14. geração 
das opções de PmaisL; 15. avaliação técnica, ambiental e 
econômica; 16. seleção da opção; 17. implementação das 
opções; 18. Elaboração do plano de monitoramento  e 
continuidade  (CNTL, 2014, p. 07).  

A aplicação da P+L se divide em três níveis (Figura 12). O primeiro nível é 

tido como prioritário e busca a Redução na Fonte, por meio de medidas que visem a 

não geração de resíduos, efluentes e emissões e otimização dos recursos, o que 

pode ser conseguido por meio de modificações no processo (boas práticas, 

mudanças nas matérias-primas e alteração tecnológica) e/ou modificações no 

produto. O nível 2, se refere a Reciclagem Interna e é feita quando os resíduos não 

podem ser evitados, mas, podem ser reutilizados dentro do próprio processo da 

organização. Por fim, o terceiro nível, a Reciclagem Externa, é a reutilização dos 

resíduos por outra empresa e só deve ser uma opção quando não for possível a 

realização dos outros dois níveis anteriores (CNTL, 2003).  
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Figura 12 - Fluxo de atuação da metodologia da Produção Mais Limpa 

                                           

Fonte: CNTL (2003); SEBRAE (2015). 

A UNEP (2010) cita alguns dos benefícios gerados para as empresas com a 

aplicação da P+L, são eles: 

• Redução de riscos de acidentes e responsabilidades; 

• Melhoria da imagem da empresa; 

• Melhores condições de saúde e segurança do trabalhador; 

• Economia de custos com matéria-prima, água e energia; 

• Empresas mais rentáveis e competitivas. 

A CNTL (2007) enfatiza o motivo de se investir na P+L expondo: 

O Programa de Produção mais Limpa visa fortalecer 
economicamente a indústria, através da prevenção da poluição, 
inspirado pelo desejo de contribuir com a melhoria da situação 
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ambiental de uma região. Baseado em problemas ambientais 
conhecidos, o Programa de Produção mais Limpa investiga o 
processo de produção e as demais atividades de uma empresa 
e estuda-os do ponto de vista da utilização de materiais e 
energia. Esta abordagem ajuda a induzir inovações dentro das 
próprias empresas, objetivando introduzi-las na direção de um 
desenvolvimento sustentável, juntamente com a região onde 
estão estabelecidas. A partir disto, são criteriosamente 
estudados os produtos, as tecnologias e os materiais, a fim de 
minimizar a geração de resíduos e encontrar modos de 
reutilizar aqueles considerados inevitáveis. Neste sentido, este 
Programa é ferramenta lucrativa por estabelecer um conceito 
holístico (CNTL, 2007,p.17).  

 

Apesar desses benefícios adquiridos com a implantação da P+L, é evidente 

que ainda existam alguns desafios a serem sanados. O SENAI (2003) identifica 

algumas barreiras e as organiza em categorias: 

• Barreiras organizacionais: problemas como o não envolvimento dos 

empregados; concentração de poder somente na mão do chefe dificultando o 

envolvimento do ecotime; ênfase na produção, deixando a minimização de 

resíduos em segundo plano; alta rotatividade e pouca ou nenhuma motivação 

dos funcionários; 

• Barreiras sistêmicas: falhas na documentação; ineficiência do sistema de 

gerenciamento; carência de treinamento sistemático; 

• Barreiras técnicas: deficiência de estrutura e tecnologia limitada; 

• Barreiras de atitude: falta de cultura em “boas práticas” (“housekeeping”); 

resistência a mudança, falha de liderança e supervisão; 

• Barreiras econômicas: os preços baixos e a abundância dos recursos 

naturais; planejamento inadequado dos investimentos, déficit em 

disponibilidade de fundos;  

• Barreiras governamentais: ênfase na abordagem “fim-de-tubo” e pouco 

incentivo do governo. 
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3.5 Análise comparativa de ferramentas de Gestão Ambiental 

Apoiado na revisão de literatura dos conceitos e ferramentas de gestão 

ambiental, essa subseção pretende evidenciar as qualidades e dificuldades do SGA, 

P+L e EC. É notório, que os três contribuem para uma produção sustentável por 

meio de práticas que visam um processo mais eficiente no que se refere à utilização 

dos recursos naturais e ao gerenciamento dos resíduos, degradando menos o meio 

ambiente. 

O SGA, a P+L e a EC exibem vários benefícios em comum, como: 

• Redução de impactos ambientais; 

• Prevenção da poluição; 

• Otimização de materiais, água e energia; 

• Minimização/ou não geração de resíduos; 

• Redução dos custos; 

• Vantagem competitiva; 

•  Melhoria da imagem da empresa.  

Além dessas similaridades, outro ponto que se faz indispensável para 

aplicação de qualquer um deles em uma organização, é o engajamento de todos os 

funcionários, sobretudo da alta administração, treinamentos e conscientização a 

respeito das abordagens ambientais de forma a salientar à sua relevância. 

Apesar de todas essas semelhanças e de buscarem a melhoria no 

desempenho ambiental, o que os diferenciam é principalmente a maneira como 

chegam a esse objetivo em comum. O SGA tem enfoque mais reativo, administra 

qualquer aspecto que impacta o meio ambiente e é uma norma certificável. Já a P+L 

e a EC preveem ação, sendo preventivas quanto a geração de resíduos, o cerne 

delas é em primeira instância acabar com o resíduo na fonte, pensando no design 

do produto e em melhorias no processo, além disso, ambas não são certificáveis.  

O que distingue a P+L da EC, é que na primeira as estratégias aplicam-se a 

cada processo isoladamente na busca da melhoria contínua, enquanto que a EC as 

ações são voltadas à sistemas integrados de processos e/ou indústrias formando 
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redes, envolvendo toda a cadeia produtiva, pois se não for assim, não se consegue 

chegar ao propósito central da EC, que é a eliminação do conceito de resíduo de 

maneira que este se torne sempre um subproduto para outro processo. 

O Quadro 2 caracteriza o SGA, a P+L e a EC e destaca os pontos fracos e 

fortes de cada um deles: 

Quadro 2 - Síntese do SGA, P+L e EC 

Característica Básica Pontos Fortes Pontos Fracos 

Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
(SGA) 

 
Padroniza os processos 
operacionais, realiza 
monitoramento e fomenta a 
melhoria contínua, reduzindo 
os impactos ambientais. 

 
Levam em 
consideração todos os 
aspectos ambientais e 
é uma norma 
certificável. 

 

 
Envolve um custo alto 
para a certificação; é 
reativa. 

Produção 
mais Limpa 
(P+L) 

 
Ferramenta de cunho 
preventiva e integrada aos 
processos, produtos e 
serviços. Aplicada de acordo 
com uma sequência de 
prioridades, cuja primeira é a 
redução de resíduos e 
emissões na fonte. 

 
Foco na não geração/ 
diminuição de 
resíduos, por meio de 
melhorias nos 
processos. Mais 
acessível às PME’s. 

 
Não é certificável. 
Necessário 
investimento em 
tecnologia para a 
continuidade a longo 
prazo. 

 
Economia 
Circular 
(EC) 

 
Objetiva acabar com os 
processos produtivos lineares, 
reinserindo os resíduos ao 
ciclo de produção de forma a 
diminuir o consumo de matéria-
prima e a disposição dos 
resíduos no meio ambiente. 

 

 
Circularidade de 
materiais, acabando 
com o conceito de 
resíduo e otimiza a 
utilização de água e 
energia. Concepção 
berço a berço, sistema 
integrado.  

 
Concentra-se nas 
grandes indústrias e é 
pouco conhecido 
pelas outras de porte 
inferior. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Essa análise se faz indispensável para o entendimento das limitações de 

cada uma dessas práticas sustentáveis de forma a trabalhar as falhas e/ou 

aproveitar ao máximo os benefícios que elas podem trazer às organizações, bem 

como, à saúde do meio ambiente e da sociedade. Dessa maneira, é possível instituir 

um programa de gestão ambiental mais eficiente, isto é, com vista a integração, 

utilizando um conjunto de ações que melhorem o desempenho ambiental, desde que 

não sejam incompatíveis. 

3.6 Caracterização da área de estudo 

Essa seção apresenta o panorama da indústria moveleira, mais 

especificadamente, da região da Zona da Mata, Minas Gerais. Por fim, caracteriza o 

segmento de estofados.  

3.6.1 Perfil da indústria moveleira no Brasil 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) (2008) considera a 

indústria moveleira uma das mais antigas do mundo, uma vez que as mesmas 

provêm de artesãos produtores de móveis e carpinteiros. Com o passar do tempo, 

sobretudo com o advento da Revolução industrial, os móveis se tornaram produtos 

industrializados pela mecanização e automatização, ocasionando assim, maior 

padronização do processo e ganhos de escala. Outro aspecto importante sobre a 

indústria de móveis no Brasil, é que a mesma se especializa em artigos de madeira, 

pois a boa localização geográfica e o clima favorável do país contribuem para a 

abundância de insumos de origem florestal (GALINARI; TEIXEIRA Jr.; MORGADO, 

2013).  

O conjunto de todas as etapas que vão desde o processamento da matéria-

prima, passando pela sua transformação, distribuição e comercialização do produto 

de forma a satisfazer o cliente em termos de prazo, qualidade e preço é denominado 

cadeia produtiva. Nesse contexto, é possível entender que a cadeia madeiro-

moveleira abrange a extração da madeira nas florestas, a indústria de transformação 

até a constituição final do produto e posterior comercialização (FIEMG 2002; 

SEBRAE, 2008).  



50 

 

No fluxograma da cadeia produtiva madeiro-moveleira (Figura 13), observa-se 

os vários insumos que atendem à indústria moveleira e os diversos segmentos 

industriais que faz interfaces com a mesma, um exemplo é a indústria química que 

provê os produtos químicos (IPT, 2002). Em destaque de verde nessa figura 13, 

refere-se à parte da cadeia produtiva que será estudada no presente trabalho, que é 

a indústria de móveis abastecida de madeira maciça que advém das serrarias cujo 

insumo tem origem de floresta plantada.  

Figura 13 - Fluxograma da cadeia produtiva da indústria madeiro-moveleira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPT (2002). 
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A madeira de floresta plantada ou de reflorestamento “é considerada, 

atualmente, o principal insumo para a extração florestal, elo que alimenta grande 

parte da indústria moveleira (estima-se que cerca de 2/3 da madeira sólida utilizada 

pela indústria moveleira do Brasil sejam provenientes de plantios)” (SEBRAE, 2008, 

p.11). 

Nesse contexto, destaca ainda que nas áreas de reflorestamento no Brasil, 

encontra-se frequentemente plantio de Pinus elliottii e Eucalyptus (SEBRAE, 2008). 

A exigência mínima quanto aos prazos para o corte raso de eucalipto e pinus para a 

indústria moveleira são: 12 anos (eucalipto) e 15 a 18 anos (pinus) de modo que a 

tora tenha um melhor aproveitamento. “O Brasil tem a mais alta produtividade na 

produção de florestas folhosas, no qual predomina o eucalipto, sendo superior a da 

África do Sul, que ocupa o segundo lugar; EUA, que vêm em terceiro; e Portugal, em 

quarto lugar” (SEBRAE, 2008, p. 17).  

Ainda sobre a madeira reflorestada, Pereira (2012) complementa: 

O cultivo de madeiras de crescimento rápido, desde que feito 
de forma correta, além de trazer benefícios econômicos, é 
também bastante útil para o sucesso dos programas de manejo 
florestal sustentável de florestas nativas, sobretudo na 
Amazônia, porque faz diminuir a exigência de exploração da 
floresta, cada vez mais crescente, já que a demanda por 
produtos florestais, para diversos usos, aumenta rapidamente 
(PEREIRA, 2012, p.7).  

Em relação ao desempenho do setor moveleiro, o mesmo é de grande 

relevância para a economia do Brasil, representam 5,6% de participação na indústria 

e empregam 256 mil empregados, há no país 22,5 mil empresas de móveis, estando 

a maioria concentrada nas regiões sul e sudeste, afirma o Departamento de 

Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC, 2015). A Figura 14 expõe o número de 

estabelecimentos por região, aproximadamente 77% delas estão concentradas no 

sul e sudeste do país.   
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Figura 14 - Número de estabelecimentos de móveis por unidade de federação 

Fonte: DEPEC (2015). 

No ano de 2014, o faturamento do setor no Brasil foi de R$ 44,45 bilhões e, 

em 2015, apresentou-se uma queda de cerca de 20% em comparação com o ano 

anterior, resultando em R$ 35,74 bilhões (MOVERGS, 2016), conforme a Tabela 2: 

Tabela 2 - Faturamento do setor moveleiro 

 

 

 

       

  

Fonte: MOVERGS (2016). 

Quanto às características do setor, o DEPEC (2015) destaca que a maioria 

das empresas que atuam no setor de móveis no Brasil é de gerenciamento familiar 

de pequeno porte, fato esse que dificulta por vezes a prática de técnicas modernas 
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de administração e controle. Existem também nesse setor diversas empresas 

informais, como o caso das marcenarias. 

A fim de superar tais barreiras, essas empresas de micro e pequeno porte, 

constituem-se em aglomerados produtivos (Arranjos Produtivos Locais – APL’s3). 

Algumas das vantagens que podem ser obtidas por essa aglomeração geográfica 

são a oferta e qualificação da mão de obra e maior acesso às redes de 

comercialização, além do mais, esses polos moveleiros geralmente têm assistência 

de instituições locais como associações empresariais, governos municipais e/ou 

regionais, instituições de ensino e pesquisa, de crédito entre outros (FERREIRA et 

al., 2008). 

A respeito dessa informalidade, referente às marcenarias comentadas acima, 

acrescenta Galinari, Teixeira Jr. e Morgado, (2013, p. 255) que: “[...] o trabalho 

informal representa cerca de 37% do total de pessoas ocupadas no setor moveleiro”. 

Outro ponto levantado por esses autores é a de que o setor é heterogêneo, 

pulverizado e marcado também pela existência de muitos nichos que ocorre devido a 

alta segmentação. Todas essas particularidades são decorrentes da combinação de 

vários atributos como:  

“o tipo de uso – móveis residenciais, de escritório e 
institucionais –, o material predominante em sua confecção, a 
classe de consumo para a qual é projetado (A, B, C, D ou E) e 
até mesmo a faixa etária dos prováveis usuários” (GALINARI; 
TEIXEIRA Jr.; MORGADO, 2013, p.5).  

Dando enfoque aos móveis residenciais já que fazem parte do tema dessa 

pesquisa e ainda de acordo com Rosa et. al. (2007), eles representam 60% do 

faturamento total do setor no Brasil, os mesmos são classificados em: retilíneos e 

torneados (conforme Quadro 3). “[...] Os móveis retilíneos – são lisos, sem detalhes 

sofisticados de acabamento, com desenho simples de linhas retas –, os móveis 

torneados apresentam muitos detalhes de acabamento, misturando formas retas e 

curvas” (ROSA et. al., 2007, p. 76).  

                                            
3 “Arranjo Produtivo Local é uma aglomeração de empresas, localizadas em um mesmo território, 

que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, 
cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, 
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa” (SEBRAE, 2017, online). 
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               Quadro 3 - Características do segmento de móveis de madeira para residência 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Fonte: Rosa et. al. (2007). 

Quanto à forma de produção os móveis podem ser sob encomenda e em 

série, enquanto a primeira a fabricação é semi-industrial, com poucas máquinas e 

marcadas por operações manuais, na produção em série, as peças são 

padronizadas e a mecanização está presente (BOCH, 2007). 

Com relação a classe de consumo a FIEMG (2014) considera: 

• Classe A: Móveis Planejados e/ou assinado por designers; 

• Classe B: Móveis Planejados, porém, com menos luxo, mantem-se o conforto; 

• Classe C: Lojas de móveis seriados sem personalização começam a dividir espaço 

com o segmento de móveis planejados; 

• Classe D e E: Móveis seriados sem personalização.   

Ademais, segundo DEPEC (2015), todo o processo de produção da indústria 

de móveis é feito dentro de uma mesma fábrica e é muito verticalizado. No que diz 

respeito a mão-de-obra, salienta que, no Brasil há grande deficiência, todavia, ações 

vêm sendo realizadas para mitigar esse problema, como a criação do Centro de 

Formação Profissional de Madeira e Mobiliário (CEMAD) que objetiva a qualificação 

dessa mão-de-obra no país. 
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Os principais polos moveleiros do Brasil estão localizados nos Estados de 

São Paulo (23%), Rio Grande do Sul (15%), Santa Catarina (13%), Paraná (13%) e 

Minas Gerais (13%) (ROSA et. al, 2007). 

  O próximo sub tópico abordará separadamente a indústria moveleira no 

estado de Minas Gerais, especificadamente, à região da Zona da Mata onde se 

localiza a empresa objeto de estudo. 

 

3.6.2 Panorama do setor moveleiro em Minas Gerais e a região da Zona da 

Mata 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) declara que o estado 

de Minas Gerais está entre um dos mais industrializados do país, com produto 

interno bruto (PIB) de R$ 109,52 bilhões, o que se refere a 9,93% do PIB brasileiro. 

O estado tem 18,1milhões de habitantes e um PIB per capita de R$ 6.061,00 (IBGE, 

2002).  

Conforme dito anteriormente, segundo Rosa et.al (2007), no panorama 

nacional de móveis, o Sul e Sudeste concentram o maior número de 

estabelecimentos, somando 77%, sendo que Minas Gerais representa 13%. Assim, 

pode-se notar que o estado de Minas Gerais está na quinta posição no que se refere 

ao número de indústrias de móveis no Brasil. Além disso, a produção de móveis em 

Minas Gerais se reúne nas microrregiões de Belo Horizonte, Ubá e Divinópolis, que 

correspondem a 67% da empregabilidade e 59% do total de estabelecimentos do 

setor no Estado (MENDONÇA, 2008). 

Estima-se que 95% das empresas moveleiras mineiras são PMEs e produzem 

principalmente cadeiras, estantes, móveis para salas e dormitórios, e móveis sob 

encomenda (MAFIA, 2003). Ubá se destaca como o principal polo moveleiro da Zona 

da Mata mineira, distante 280 km de Belo Horizonte. A Tabela 3 exibe o número de 

empregos no setor de móveis nessa região e destaca a cidade de Ubá. 
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Tabela 3 - Empregos no setor de móveis na Zona da Mata 

Fonte: FIEMG (2014). 

Para FIEMG (2014), a indústria de móveis na Zona da Mata tem grande valor 

no que concerne a empregabilidade, representaram em 2011 17,2% dos empregos 

industriais, tendo crescido de maneira incessante desde 2007.  

 

3.6.3 Segmento de Estofados  

Dentre os diversos segmentos da indústria moveleira, encontram-se os 

móveis “estofados” (ABDI, 2008). Para a ABNT (2004b) a definição de sofá estofado 

é “móvel estofado de um ou dois lugares, composto de assento e encosto, com ou 

sem braço”. No ano de 2013, os estofados representaram 10,7% do total da 

produção moveleira do Brasil (IEMI, 2014). 

Alguns dos principais requisitos dos quais os clientes levam em consideração 

ao escolher o estofado são: design (funções de uso, estima e conforto), tecnologia, 

inovação, preço e durabilidade. Assim, os materiais empregados na estrutura, o 

tecido, a garantia e a manutenção do estofado, são fatores que devem ser 

apreciados a fim de satisfazer os clientes e resguardá-los (FIALHO, 2011). 
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Com relação às características desse segmento em termos de inovações e 

tecnologias, afirma Fialho (2011, p.30): “[...] a tecnologia envolvida na produção de 

estofados é bastante rudimentar frente às tecnologias mais sofisticadas, utilizadas 

na produção de móveis planos”. Para o mesmo autor, o processo produtivo dos 

estofados é artesanal, com intensiva mão-de-obra e de máquinas tradicionais.  

Nesse cenário, acrescenta Rapôso, César e Kipertosk (2014) a respeito do 

segmento de estofados: 

Há setores da indústria que atendem demandas específicas em 
pequenos lotes ou peças únicas, devido ao baixo potencial 
tecnológico inerente ao ambiente de produção e à baixa 
inovação do modelo de negócio. Pode-se dizer que o setor de 
estofados de pequeno porte é um deles. Em parte, isso ocorre 
porque a origem do setor advém de pequenas oficinas de 
artesãos, como por exemplo, marcenarias e estofarias. Em 
outra parte, porque a maioria hoje se constitui em empresas de 
micro, pequeno e médio porte. Ainda são poucas as grandes 
indústrias nesse setor. Na produção sob medida, o sistema de 
fabricação de estofados configura-se como semi-industrial e há 
etapas manuais (artesanais) associadas ao processo produtivo 
mecanizado, que permitem a personalização dos produtos 
(RAPÔSO; CÉSAR; KIPERTOSK, 2014, p.23). 

 

Para a ABNT (2004b) o estofado é basicamente formado pelas seguintes 
partes:  

 

• Apoia-braço (braço): peça destinada ao apoio do antebraço e do cotovelo do 

usuário. Em geral, o apoia-braço é composto por uma estrutura de madeira 

reconstituída e espuma; 

• Assento: superfície aproximadamente horizontal, destinada a que os usuários 

sentem, podendo ser composta de uma ou mais peças; 

• Encosto: superfície destinada ao apoio das costas do usuário;  

• Percinta: cinta elástica que tem como função formar um plano para a base do 

material do estofamento do assento e/ou encosto. As percintas podem ser formadas 

por borrachas (pneus) ou por faixas elásticas;  
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• Espumas de poliuretano: material químico ou fisicamente expandido, a base de 

poliuretano. As espumas conferem maciez e flexibilidade ao móvel. Cada parte do 

estofado é composto por espumas com características distintas e, por exemplo, a 

espessura da espuma é definida de acordo com o local do estofado a ser aplicada; 

• Mola: material normalmente metálico e na forma de espiral, capaz de acumular 

energia elástica. As molas apesar de não estarem presentes em todos os sofás, são 

úteis para resistir às pressões nos assentos, juntamente com as persintas;  

• Pé: parte inferior de uma peça que sustenta, a partir do solo, o corpo do móvel 

podendo ser de metal, madeira ou plástico;  

• Revestimentos: existem revestimentos sintéticos ou naturais, como tecidos, couros 

entre outros; 

• Acessórios: serve de complemento para o móvel. Os materiais podem ser de 

metais, de madeiras maciças e chapas reconstituídas, usadas nos detalhes de 

revestimentos ou nos pés, além disso, alguns acessórios possuem apensas funções 

de estima enquanto outros possuem de uso, variando de acordo com o modelo do 

estofado (ABNT, 2004b; FIALHO, 2011).  

Ainda sobre as partes constituintes do estofado, Rapôso, César e Kiperstok 

(2013) fazem uma divisão de forma mais simples, para eles, os materiais podem ser 

de três tipos principais ou também chamados de primeira ordem: a madeira, 

elemento estruturante e que forma a grade do modelo, as espumas e fibras 

sintéticas, elementos utilizados para os encostos, braços e almofadas, e os tecidos 

que tem a função de recobrir e dar o acabamento final da peça estofada. Segundo 

esses autores, existem também os materiais de segunda ordem como as molas e/ou 

percintas elásticas. A Figura 15 representa os elementos de um estofado. 
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Fonte: Fialho (2011). 

O segmento de estofados se insere nos móveis de madeira, pois tanto na 

produção sob medida como na produção em série, utiliza-se como matéria-prima a 

madeira para a estrutura ou grade da peça do estofado (RAPÔSO, 2014). Logo, vale 

ressaltar aqui, a importância que tem de ser dada a gestão de resíduo de madeira 

na fabricação de estofados. Por isso, o próximo tópico tratará desse assunto, ou 

seja, a gestão dos resíduos madeireiros na indústria moveleira. 

 

 

3.7 Gestão de resíduos de madeira na indústria moveleira 

Para Koch et. al. (2014, p. 56), “as empresas, na busca da competitividade 

nacional e internacional necessitam de um processo de gestão de seus resíduos, no 

qual se preocupem com o meio ambiente”. Tal fato não é diferente no âmbito das 

Figura 15 - Elementos básicos externos e internos do estofado 
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indústrias moveleiras. Além disso, conforme já mencionado, essas indústrias em sua 

grande maioria fazem parte do grupo das PMEs, desta forma, seus processos 

possuem limitações de novas tecnologias e carência quanto a gestão ambiental 

(GORDIC et al., 2014). Realidade esta, que dificulta a gestão de resíduos 

madeireiros no setor de móveis. 

Nesse contexto, Daian et. al (2009) afirma que a deficiência de gestão dos 

resíduos de madeira por parte das PMEs é devido a percepção de baixo valor 

associado, isso deve-se principalmente, a falta de conhecimento e pouca orientação 

sobre as maneiras adequadas de se gerenciar esses resíduos.  

O Quadro 4 apresenta três tipos de destinação dos resíduos de madeira: 

deposição em aterros, incineração e reciclagem; e quais impactos ambientais os 

mesmos causam no ar (emissão de gases), na água (compostos tóxicos) e no solo 

(acúmulo de substâncias perigosas) (KOCH, 2012). 

Quadro 4 - Destinação dos resíduos de madeira e impactos ambientais. 

Fonte: Adaptado pela autora com base em Lykidis e Grigoriou (2008). 

O SEBRAE (2015b) relata que dentre essas destinações dadas aos resíduos 

madeireiros, a mais correta é a reciclagem e deve ser praticada pelas empresas 

moveleiras devido ao seu menor impacto ao meio ambiente, pois o descarte daquela 

produção entra novamente no ciclo, servindo de insumo para outro processo.  

Destinação dos 

resíduos de madeira 

Impactos Ambientais 

Ar Água Solo 

Deposição em 

aterros 

Emissões CH4 e CO2, 

odores desagradáveis. 

Poluição da água do 

subsolo por 

compostos tóxicos. 

Acúmulo de 

substâncias perigosas 

no solo. 

Incineração 
Emissão de CH4, CO2, 

SO2, dioxinas. 

Precipitação de 

substâncias perigosas 

em águas superficiais 

Escórias e cinzas 

provenientes da 

incineração dispostas 

no solo. 

Reciclagem Menor impacto ambiental 
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Entretanto, ressalta que o descarte faz parte da última etapa do ciclo de vida 

do produto, assim, outras estratégias podem e devem ser aplicadas na busca pela 

produção sustentável. Diante disso, nota-se a relevância das estratégias preventivas 

com enfoque voltado a não geração de resíduos ou redução máxima dos mesmos, 

evitando assim, gastos com tratamento do resíduo ao final da sua vida útil, como é o 

caso da reciclagem (SEBRAE, 2015b). 

Conforme Souto e Rodriguez (2015), para que haja o aprimoramento do 

desempenho ambiental nas organizações, deliberações custosas que a curto prazo 

não trazem retorno financeiro se fazem necessárias, esse é um dos motivos que 

colocam as questões ambientais em segundo plano nas empresas, tratando-as 

como obstáculos. Porém, as fábricas de móveis se depararam com legislações 

ambientais por vezes mais exigentes e se veem na obrigação de se adequar 

ambientalmente por meio de uma gestão apropriada (GORDIC et al., 2014).  

Schneider et. at (2004, citado por KOCH, 2012) investigaram quanto à 

destinação de resíduos madeireiros na Serra Gaúcha e constataram que 6,7% são 

descartados para queima e 8,3% são doados (Figura 16). É possível observar por 

meio desse gráfico da Figura 16, que mais de 50% dos resíduos de madeira não são 

reaproveitados, sendo dispostos em aterros, queimados, doados ou vendidos. Todas 

essas medidas não agregam valor aos resíduos gerados (KOCH, 2012).  

            Figura 16 - Gráfico do destino do resíduo de madeira na Serra Gaúcha 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schneider et. at (2004, citado por KOCH, 2012). 
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Pesquisa realizada por Paixão, Ferreira e Stachiw (2014) também objetivou 

investigar a geração e destinação dos resíduos. Nesse estudo, foram avaliadas as 

atividades de quatro serrarias do município de Rolim de Moura, Rondônia. Pôde-se 

perceber que é necessário melhorar a gestão dos resíduos gerados nessas serrarias, 

uma vez que, a destinação dos resíduos não está sendo feita da maneira mais 

lucrativa e sustentável. Isso se explica, pois na maioria dos casos, busca-se 

somente dar um destino final a esse subproduto advindo do processamento das 

toras doando-os para outras empresas utilizarem como fonte energética (PAIXÃO; 

FERREIRA; STACHIWW, 2014).  

Em estudo realizado no setor de estofados em Alagoas, por Rapôso, César e 

Kiperstock (2010) foi detalhado as matérias-primas utilizadas no processo de 

produção, bem como as perdas em cada etapa e a destinação dada aos resíduos 

gerados. Como o foco aqui é a gestão de resíduos madeireiros, considerou-se desse 

estudo as entradas e saídas do processo que envolvem a madeira. O Quadro 5 

somente apresenta essa síntese do processo. 

Quadro 5 - Síntese das entradas e Saídas de madeira do Processo de Estofados 

               Fonte: Adaptado de Rapôso; Kiperstock;César (2010). 

No estudo, percebe-se que, assim como nos anteriores, os resíduos de 

madeira são destinados de maneira a não agregar valor à empresa e, outras vezes, 

são destinados de maneira incorreta. Além desse problema, o descarte do estofado 

pela obsolescência do mesmo ou por algum defeito, também deve ser levado em 

consideração, pois causa impacto ao meio ambiente (VEZZOLI, 2010; RAPÔSO, 

2014).   

Pesquisa executada por Lima e Silva (2005) teve como propósito levantar a 

quantidade, os tipos, o aproveitamento e o tratamento dos resíduos gerados no 

processo de produção de indústrias de móveis de madeira situadas no Polo 

Moveleiro de Arapongas, município localizado no norte do Paraná. Observou-se que 
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não existe um controle quantitativo, por parte da indústria, com relação aos resíduos, 

além disso, os mesmos não são bem segregados, devido à própria cultura dos 

empregados, que acreditam que isto propicia perda de tempo na produção. Assim, 

concluiu que as empresas poderiam elaborar um sistema de controle de resíduos, 

gerando um plano de segregação e quantificação desses resíduos. (LIMA; SILVA, 

2005). 

Em estudo mais recente, realizado por Caetano, Depizzol e Reis (2017), fica 

evidente que o problema de se gerenciar o resíduo de madeira no setor moveleiro 

ainda prevalece. As autoras destacam que “[...] o setor moveleiro é um grande 

gerador de resíduos e os impactos ambientais ocasionados pela gestão inadequada 

deles (ou falta de gestão) são graves e merecem atenção” (CAETANO; DEPIZZOL; 

REIS, 2017, p. 392).  

Ainda sobre esse estudo, foi analisada uma marcenaria de pequeno porte em 

Cariacica-ES, da qual se constatou que das 190 toneladas de matéria-prima 

utilizadas por ano havia uma perda de mais de 20%, ou seja, mais de 20% da 

matéria-prima que entra no processo de produção torna-se resíduo. Esse resíduo 

representa não só desperdício e impacto ambiental, mas gasto para empresa já que 

ela terá um dispêndio com o tratamento ou descarte legal. Isso só reforça que não 

se trata apenas de uma questão ambiental, mas também financeira, devido a perda 

do insumo no formato de resíduo (CAETANO; DEPIZZOL; REIS, 2017). 

A falta de informações sobre a quantidade de resíduos de madeira gerados 

nas indústrias moveleiras é um fator que dificulta as análises do problema de 

geração de resíduos além de prejudicar a tomada de decisões no gerenciamento 

dos mesmos (DAIAN; OZARSKA, 2009; SCHNEIDER, 2003).  Contudo, é 

imprescindível que se faça o controle do volume dos resíduos gerados a fim de que 

providências sejam tomadas para gerenciá-los o mais corretamente possível. 

Outro aspecto que exerce influência na gestão de resíduos é o conhecimento 

de conceitos e ferramentas da gestão ambiental. Nessa perspectiva, Medeiros et. al 

(2012) realizaram um diagnóstico da gestão ambiental em 16 indústrias moveleiras 

do Polo Moveleiro de Itatiba, no Estado de São Paulo e ao questioná-las sobre o 

significado de gestão ambiental, obtiveram as seguintes respostas apresentadas na 

Tabela 4:  
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 Tabela 4 - Respostas acerca do conhecimento de gestão ambiental empresarial 

Fonte: Medeiros et. al (2012) 

 
É importante salientar que a porcentagem na Tabela 4 ultrapassa 100% 

porque algumas empresas responderam mais de uma opção (MEDEIROS et.al, 

2012). Esses autores notaram que a maioria dos entrevistados possui conhecimento 

superficial acerca da gestão ambiental, e três delas disseram não ter conhecimento 

sobre o termo. Perceberam também que há interesse pelas questões ambientais por 

parte dessas empresas, pois embora as mesmas não possuíssem um sistema de 

gestão ambiental formalizado, já implementaram ações com vista a melhorias 

ambientais. No entanto, complementam dizendo que: “A gestão ambiental como um 

todo possui déficits dentro destas empresas, muitas vezes por falta de 

conhecimento, recurso ou interesse por parte dos proprietários em se adequar aos 

requisitos ambientais.” (MEDEIROS et al., 2012, p.12).   

Essa visão vaga sobre assuntos de cunho ambiental por parte dos 

entrevistados evidencia a baixa percepção deles quanto a gravidade dos impactos 

causados pelas suas atividades ao meio ambiente. Pois, ao questionarem sobre o 

desempenho ambiental, três empresas alegaram que o processo de fabricação de 

móveis é pouco poluidor e, por isso, não precisariam melhorar seu desempenho 

ambiental (MEDEIROS et al., 2012).  

Medeiros et. al (2012) explicam que “a atividade de fabricação de móveis não 

é pouco poluidora, já que gera resíduos, utiliza recursos naturais e pode causar 

contaminação ambiental se os resíduos perigosos não forem descartados de forma 

correta.” (MEDEIROS et al., 2012, p. 7). Destacando aqui a importância sobre a 

Comentários 
Porcentagem 

(%) 

Empresa possui preocupação com as questões ambientais que a envolvem. 43,8 

Não agredir o meio ambiente e utilizar somente o necessário, sem desperdícios. 25,0 

Seguir as legislações ambientais. 12,5 

Não poluir e utilizar os recursos naturais de forma sustentável. 37,5 

Não tem conhecimento. 18,8 
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gestão dos resíduos no setor moveleiro, sobretudo, quando se analisa um conjunto 

de empresas.  

Caetano (2017) buscou analisar o gerenciamento de resíduos sólidos em 

quatro empresas fabricantes de móveis de madeira, sendo duas microempresas e 

duas empresas de pequeno porte, na Grande Vitória - ES.  Concluiu-se nesse 

estudo, que as empresas de pequeno porte tinham melhor gerenciamento de 

resíduos sólidos e eficiência no processo produtivo quando comparado às 

microempresas. Esse fato comprova o que diversos autores alegaram sobre o nível 

de adoção de práticas ambientais estarem relacionadas ao tamanho da empresa, 

isto é, quanto maior a organização, maior tendência em desenvolver estratégias 

ambientais. Isso pode ser esclarecido pelo maior capital disponível para 

investimentos como compra de máquinas mais modernas, contratação de pessoal 

mais qualificado, implantação e certificação de sistemas de gestão. 

Outro ponto constatado nesse estudo é que a mistura entre os diferentes tipos 

de resíduos de madeira e a contaminação com colas ou outras substâncias químicas 

influenciam negativamente o processo de reciclagem. Assim é indispensável fazer a 

separação dos resíduos, pois isto contribui para maior aproveitamento dos materiais.  

 

3.7.1 Síntese das principais dificuldades de gestão de resíduos de madeira 

pelas indústrias moveleiras 

A partir do tópico anterior, realizou-se uma síntese das principais barreiras 

existentes nas indústrias moveleiras quanto à gestão de seus resíduos de madeira. 

É importante salientar que a maioria são PMEs. O Quadro 6 expõe as deficiências e 

consequências para a gestão ambiental nesse setor.  
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Quadro 6 - Principais desafios na gestão de resíduos de madeira nas indústrias moveleiras 

INDÚSTRIAS MOVELEIRAS NO BRASIL  

DEFICIÊNCIAS  CONSEQUÊNCIAS 

Limitações de novas tecnologias 
Baixo ou nenhum investimento em maquinário 

que gere menor quantidade de resíduos 

Falta ou pouco conhecimento e/ou interesse 
sobre a gestão ambiental 

Percepção de baixo valor agregado ao resíduo, 

tratando-os e/ou dispondo-os de maneira 

inadequada. 

Foco em ações corretivas 
Custo com o tratamento dos resíduos. Pouca ou 

nenhuma ação preventiva.  

 
Falta de controle quantitativo com relação aos 
resíduos 

Dificulta análise do problema de geração de 

resíduos; 

Atrapalha a tomada de decisão quanto à correta 

gestão dos resíduos.  

Não existe uma segregação eficiente dos 
resíduos 

Mistura dos tipos de resíduos, dificultando a 

reciclagem, por exemplo.  

Mão de obra pouco qualificada 

Não há designers para projetar móveis que 

utilizem menos matéria-prima e/ou facilitem a 

desmontagem ao final da vida útil do produto  

Fonte: Elaborado pela autora.  
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4 PESQUISA EM CAMPO 

Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos realizados em campo. É 

descrito as técnicas de coletas de dados utilizadas.  

4.1 Coleta de dados 

Durante a pesquisa de campo foi aplicado um conjunto de técnicas de coletas 

de dados, como a observação direta, entrevista semiestruturada e aplicação de 

questionário, por meio de visitas programadas que foram realizadas de junho de 

2017 a maio de 2018, em dias letivos com cerca de duas horas cada uma.  

A observação direta foi feita para se conseguir informações do processo 

produtivo da serraria, bem como de todos os maquinários utilizados e os resíduos de 

madeira gerados por cada um na empresa estudada. A observação direta orienta 

“[...] identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos 

não têm consciência, mas que orientam seu comportamento” (MARCONI & 

LAKATOS, 1996, p. 79). Nesse tipo de técnica se faz indispensável o contato direto 

do pesquisar com o campo de pesquisa, por isso, efetuou-se visitas à fábrica de 

estofados. 

A entrevista feita com o proprietário e supervisor de produção da empresa de 

estofados foi do tipo semiestruturada, pois comumente esse tipo de entrevista 

fundamenta-se em um roteiro formado de “[...] uma série de perguntas abertas, feitas 

verbalmente em uma ordem prevista” (LAVILLE & DIONNE, 1999, p.188).   Essas 

entrevistas tiveram como uma das finalidades obter informações sobre a separação, 

armazenamento e destinação dada aos resíduos de madeira na Empresa X. 

A outra técnica aplicada foi o questionário com intuito de obter informações a 

respeito das quantidades dos resíduos de madeira, das práticas de P+L, SGA entre 

outros. Pode-se definir questionário como a “técnica de investigação composta por 

um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas[...]” (GIL, 2008, p. 140).  
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5 ESTUDO DE CASO: GESTÃO DE RESÍDUOS DE MADEIRA NA 

EMPRESA 

Depois de se realizar o levantamento bibliográfico e evidenciar os métodos 

utilizados, apresentou-se neste capítulo, o estudo de caso da presente pesquisa. 

5.1 A Empresa 

Este estudo foi desenvolvido em uma empresa de estofados, que, foi 

denominada aqui de Empresa X, em obediência aos padrões éticos de pesquisa, 

que determinam a preservação do anonimato do sujeito pesquisado. A Empresa X 

está localizada no município de Abre Campo, região da Zona da Mata, estado de 

Minas Gerais.  Dados da Prefeitura do município, de acordo com o censo de 2010, 

estimam que a cidade tenha área de 472,4 Km², distando de Belo Horizonte cerca 

de 220 km e possui população de 13.311 habitantes (PREFEITURA ABRE CAMPO, 

2010).  

A Empresa X possui 31 funcionários, e de acordo com a classificação do 

SEBRAE (2013) quanto ao número de funcionários, é considerada de pequeno 

porte. Atua há mais de dez anos no setor e atende os estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo.  

A matéria-prima utilizada para a fabricação dos estofados é a madeira maciça 

de floresta plantada, o eucalipto (Figura 17) e a madeira reconstituída, MDF, o último 

em pequenas quantidades quando comparado ao primeiro. Por isso, a madeira 

maciça foi o foco do presente estudo, já que é o principal insumo utilizado na 

fabricação de estofados da empresa. No que se refere aos produtos, a Empresa X 

fabrica cerca de 9 tipos de sofás, sendo os principais: Ágata, Rubi e Bahamas 

(Figura 18) que juntos representam 70% da produção total. 
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       Figura 17 - Matéria-prima da fábrica de estofados: o eucalipto. 

 

 

 

 

                                    

                                 Fonte: Arquivo da autora 

Figura 18 - Principais produtos fabricados pela Empresa X 

 

 

a)  Estofado Bahamas                                                    b) Estofado Ágata 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 

 

 

 

c) Estofado Rubi  
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5.2 Observação para identificação do processo e dos resíduos  

Pretendeu-se, por meio das visitas in loco para observação direta, 

acompanhar e entender todo o processo produtivo de estofados, sobretudo da 

serraria, bem como maquinários utilizados para o corte da madeira e, por fim, 

identificar os tipos de resíduos de madeira gerados. 

Verificou-se que a produção é feita sob encomenda e foi possível 

acompanhar cada etapa do processo da Empresa X. Assim, o fluxograma do 

processo da empresa é apresentado na Figura 19.  

                           Figura 19 - Fluxograma do processo da Empresa X 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como a pesquisa aborda os resíduos de madeira, a parte da serraria do 

fluxograma (em verde) foi o foco do estudo. A serraria é o local onde são cortadas as 

madeiras para composição da carcaça do estofado, que é constituída por várias 

peças com tamanhos diversificados. Algumas indústrias deste setor terceirizam a 

usinagem da madeira e assim, recebem as peças já nos tamanhos ideais para a 

montagem. Já aquelas que não terceirizam, como é o caso da Empresa X, possuem 

maquinário próprio na qual a madeira é processada até se formar a estrutura final do 

estofado. Essas máquinas estão detalhadas abaixo:  
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• Destopadeira Contínua: é a primeira máquina utilizada na serraria, 

realiza cortes transversais da tora de eucalipto, sendo a mesma 

regulada de acordo com o modelo do estofado, podendo ser cortada 

em várias medidas; 

• Multi lâmina: realiza cortes longitudinais e também pode ser ajustada 

conforme modelo do estofado; 

• Serra Circular: faz cortes verticais de forma manual, incluindo também 

cortes de MDF; 

• Serra de Fita: geralmente é a última máquina do processo da serraria 

e tem a função de ‘modelar’ a madeira de acordo com o design do 

estofado. 

As Figuras 20, 21, 22 e 23 mostram esses maquinários utilizados no processo 

produtivo da serraria da Empresa X: 

                           

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Figura 20 - Máquina: Destopadeira Contínua 
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Figura 21 - Máquina: Multi Lâmina 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

                                      

Figura 22 - Máquina: Serra Circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Autora. 
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Figura 23 - Máquina: Serra de Fita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Autora. 

 

A partir da análise de todo o processo de produção da empresa, 

especificadamente na serraria, identificou-se os resíduos de madeira gerados. A 

classificação desses resíduos madeireiros baseou-se em estudos de Pereira; 

Carvalho; Pinto (2010), pois as autoras a fizeram de forma simples, facilitando a 

compreensão para proprietários e funcionários.  

A Figura 24 mostra algumas fotos que exemplificam os resíduos madeireiros 

gerados na Empresa X, enquanto que a Figura 25 apresenta a classificação dos 

mesmos. 
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Figura 24 - Exemplos de resíduos de madeira gerados na Empresa X. 

  
  

 

Fonte: Arquivos da Autora 

Figura 25 - Resíduos madeireiros na Empresa X. a. Serragem b. Retalhos  

 

 Fonte: Arquivos da Autora 

 

 

 

 

 

 

 a.                                                    b.  

a) serragem                                                       b) retalhos 
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Para Pereira, Carvalho e Pinto (2010), os resíduos de madeira podem ser 

divididos em dois grandes grupos: serragem e retalhos. Assim, a Figura 25(a) mostra 

serragem com granulometrias diferentes e a Figura 25(b) montra retalhos, que 

podem ser encontrados em vários tamanhos.  

5.3 Entrevistas semiestruturada  

As entrevistas do tipo semiestruturada foram realizadas com o proprietário e o 

supervisor de produção durante as visitas à empresa. Essas entrevistas tiveram 

intuito de fornecer informações a respeito da separação, armazenamento e 

destinação dada aos resíduos de madeira, assim como entender sobre os aspectos 

ambientais, sociais e econômicos associados à geração de resíduos na Empresa X.  

Os resíduos de madeira se diferenciam dependendo do maquinário utilizado 

em cada etapa do processo. As informações obtidas a respeito desses resíduos, 

quanto ao armazenamento e suas respectivas destinações, estão destacadas nos 

pontos abaixo: 

 

• A serragem é gerada em todas as etapas. As mesmas são armazenadas nos 

silos até que atinjam a capacidade máxima e, posteriormente, são colocadas 

em sacos de ráfia para serem vendidas as granjas da região; 

 

• Quanto aos retalhos, dependendo do tamanho, os mesmos são reservados 

em latões para serem reutilizados em outra peça de estofado, mas a grande 

maioria é colocada na caçamba e uma pessoa externa à empresa fica 

encarregada de buscá-la.    

O Quadro 7 faz uma síntese dos tipos de resíduos de madeira gerados 

no processo da serraria, bem como o destino e uso dado aos mesmos: 
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Quadro 7 - Destinação e uso dos resíduos madeireiros da Empresa X 

   Tipo de Resíduo Destinação Uso (subproduto) 

Serragem Venda para as Granjas Forração de camas de galinha 

Retalhos 

Armazenados em latões Reuso interno, em outro estofado 

Dispostos no lixo comum Desconhecido 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 26 apresenta o armazenamento da serragem, em que um silo 

vertical acumula toda a serragem ate atingir o seu limite, conforme comentado 

anteriormente, na qual são ensacadas para venda. 

 

Figura 26 - Armazenamento da serragem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da autora. 

a) Silo Vertical b) Sacos rafia com serragem 
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A Figura 27 mostra os resíduos dispostos em latões na Empresa X para 

serem reaproveitados em outro estofado. Esse modelo de recipiente é muito usado 

por empresas da indústria de móveis em Minas Gerais (FARAGE et al., 2013). 

Figura 27 - Resíduos de madeira dispostos em latões na Empresa X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

Durante as entrevistas, discutiu-se sobre os possíveis danos existentes nos 

três vieses: econômico, ambiental e social e a relação desses com a geração de 

resíduos de madeira na empresa.  

No quesito ambiental, perguntou-se sobre ações existentes para reduzir a 

geração dos resíduos, bem como a reutilização e reciclagem dos mesmos. O 

supervisor de produção informou que a empresa não pratica a coleta seletiva, mas 

que, indiretamente, há segregação de alguns materiais para possível reutilização. 

Quanto aos reparos em estofados, a empresa não o faz mais. Sobre issto, disse o 

proprietário: “a empresa já reparou sofás de clientes, mas hoje, com aumento da 

produtividade não temos mais estrutura/espaço para esse tipo de serviço”. No que 

tange ao armazenamento dos resíduos, foi verificado que a serragem é disposta no 

silo e os retalhos em latões ou na caçamba para recolhimento, como colocado acima. 

Por fim, quando questionado sobre a licença ambiental e a certificação da matéria-

prima, o supervisor de produção relatou a ausência de ambas na empresa.   

Referente ao aspecto social, indagou-se sobre os possíveis prejuízos 

causados para os funcionários da empresa e para a sociedade, prejuízos estes, 
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advindos da geração dos resíduos de madeira. Tais danos estão associados com a 

saúde devido a emissões atmosféricas por causa do pó liberado nos processos da 

serraria. Nesse sentido, foi informado que apesar de ter alguns Equipamentos de 

Proteção Individuai (EPI) na empresa, falta uma rigidez quanto à exigência do uso e 

há resistência por parte dos funcionários em utilizá-los. Quanto à população do 

entorno da empresa, foi informado não haver grandes agravos, pois a fábrica se 

localiza bem distante da cidade. No entanto, a população pode ser atingida devido a 

presença de substâncias tóxicas existentes na serragem resultante do 

processamento do MDF, serragem esta vendida para granjas da cidade, permitindo 

que as aves entrem em contato direto com essas substancias. Sobre essa crítica 

salienta Pereira (2003): 

O pó de serra produzido pela serragem de aglomerados e 
MDF não poderia em nenhuma hipótese ser utilizado em 
forração de granja ou como adubo de hortaliças, nem mesmo 
ser incinerados, sem controle, para produção de energia, fatos 
estes que vem ocorrendo em diversos polos moveleiros. A falta 
de informação faz com que essas práticas sejam mantidas, 
erroneamente, sob o argumento do benefício ambiental 
(PEREIRA, 2003, p. 1).  

Entretanto, conforme informações do supervisor de produção da Empresa X 

usa-se muito pouco do MDF. Como já mencionado, o eucalipto é sua matéria-prima 

principal e, por isso, a serragem possui o mínimo ou nenhum pó proveniente do MDF.   

Enfim, no âmbito econômico, interrogou-se sobre a existência da 

quantificação dos resíduos na empresa e foi esclarecido que não há um controle, por 

isso os cálculos das perdas de matéria-prima foram feitos baseados em estimativas. 

Esses cálculos serão demonstrados no tópico 6.1 à frente. Quanto às caçambas que 

armazenam os retalhos de madeira, o supervisor informou que a empresa paga 

cerca de R$ 75,00 para uma pessoa recolhê-las.   

 

5.4 Questionário para quantificação dos resíduos de madeira  

O questionário foi aplicado com a finalidade de se quantificar os resíduos de 

madeira gerados na Empresa X. Conforme visto na literatura, é indispensável para 



79 

 

uma organização ter conhecimento sobre a geração de seus resíduos, por motivos 

econômicos e ambientais, visto que o objetivo é minimizar os desperdícios nos 

processos produtivos, evitando perdas e danos ao meio ambiente. Perguntou-se 

também, nesse questionário, sobre a existência da EC, SGA ou P+L na empresa, ou 

ainda outra ação sustentável com vista ao gerenciamento dos resíduos de madeira.  

Cabe ressaltar que não há um histórico das quantidades de resíduos gerados 

nos processos da empresa, por isso as quantidades aqui representadas são 

estimativas apresentadas pelo supervisor de produção. Essas estimativas das 

quantidades de resíduos de madeira na Empresa X se referem ao ano de 2017 e 

estão apresentadas na Tabela 5.  

Tabela 5 - Quantidade estimada de resíduos madeireiros gerados em 2017 na Empresa X 

Principais resíduos de 
madeira 

Quantidade/ano 
(volume) 

Retalhos 72 m³ 

Serragens 180 m³ 

Total de resíduo gerado 252 m³ 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

“As sobras de madeira (retalhos com tamanhos diferentes) são recolhidas por 

um encarregado externo a cada 10 dias aproximadamente”, informou o proprietário 

da Empresa X. Notou-se que a caçamba com esses retalhos contém outros tipos de 

resíduos sólidos misturados aos de madeira. Por esse motivo, apesar da caçamba 

ter volume de 3m³, considerou-se nos cálculos que 2m³ seria de fato resíduos de 

madeira. Quando questionado sobre o destino destes resíduos, após a coleta pelo 

responsável, o proprietário disse que desconhecia. A capacidade do silo é 5m³ e a 

serragem é retirada quando o silo atinge seu limite. O supervisou também informou 

que o esvaziamento acontece geralmente a cada 10 dias. 
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De acordo com histórico de estoque da Empresa X (ANEXO A), a quantidade 

de matéria-prima utilizada em 2017 equivale a 673,45 m3 de eucalipto. A Figura 28 

mostra um gráfico que ilustra as quantidades de matéria-prima utilizadas e resíduos 

de madeira gerados (em m³) pela empresa no ano de 2017:  

Figura 28 - Gráfico matéria-prima e resíduos de madeira na Empresa X em 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Essa seção apresenta a discussão e os resultados do estudo. Demonstra o 

desperdício em porcentagem de matéria-prima, evidencia as ferramentas de gestão 

ambiental na empresa e, por fim, identifica melhorias quanto ao gerenciamento dos 

resíduos de madeira.  

6.1 Cálculo dos desperdícios de matéria-prima e prejuízo financeiro 

A fim de efetuar os cálculos de desperdícios de matérias-primas no processo 

da empresa, correlacionou-se a quantidade de matéria-prima utilizada com a 

quantidade de resíduos de madeira gerados, no ano de 2017, por meio da fórmula 

empregada em estudos de Caetano (2017). Desse modo, tem-se: 

𝐸 = (  )  

Em que: 

E: Eficiência (em percentual); 

res: quantidade de resíduo de madeira gerada no ano base; 

mp: quantidade de matéria-prima de madeira utilizada no ano base. 

Assim substituindo-se os valores apresentados na seção 5.4 nesta equação, 

encontra-se: 

𝐸 = (  )  

 
𝐸 = 62,58% 

 

 Logo, a eficiência da empresa é de 62,58%. Com base nesse resultado, a 

Figura 29 apresenta o gráfico que mostra o desperdiço de matéria-prima na forma de 

resíduos em percentual na empresa: 
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Figura 29 - Gráfico da perda de matéria-prima na forma de resíduos Empresa X 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados apresentados permitem evidenciar que 37,42% de matéria-prima 

(eucalipto) tornam-se resíduos de madeira ao final do processo na Empresa X. 

Pôde-se observar que essa perda é significativa na Empresa X ao compará-la com 

estudos realizados por Caetano, Depizzol e Reis (2017), em uma marcenaria de 

pequeno porte em Cariacica-ES, na qual se constatou uma perda da ordem de 20%.   

Para se calcular a perda financeira obtida com os resíduos gerados na 

Empresa X no ano de 2017, obteve-se informação junto ao proprietário de que, 

naquele ano, gastou-se aproximadamente R$ 200.000,00 com a compra de 

eucalipto. Além disso, se paga R$ 75,00 para o recolhimento da caçamba com os 

retalhos de madeira, a cada 10 dias, ou seja, tem-se um gasto de R$ 225,00/mês 

para descartar os resíduos gerados. A empresa vende sua serragem por R$20,00 o 

m³. Como visto na Tabela 5, a quantidade de serragem gerada no ano de 2017 foi 

de 180m³.  

Considerando todos esses aspectos, e aqueles apresentados anteriormente 

nessa seção, a Tabela 6 representa o prejuízo econômico em reais da Empresa X 

no ano de 2017. 
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Tabela 6 - Prejuízo econômico para Empresa X no ano de 2017 em reais 

Prejuízo econômico para Empresa X em 2017 

Total de Resíduos de 
madeira 

(R$ 200.000,00 x 37,42%) / 100% = R$ 74.840,00 

Recolhimento dos 
Retalhos  

R$ 225,00 x 12 = R$ 2.700,00 

Venda de serragem 
para as granjas 

(180m³ x R$ 20,00) = R$ 3600,00 

Total da perda em reais R$ 74.840,00 + R$ 2.700,00 – R$ 3600,00 = R$ 73.940,00 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Observa-se a partir da Tabela 6 que a perda em dinheiro da Empresa X no 

ano de 2017 foi de R$ 73.940,00.  

 

6.2 Ferramentas de Gestão Ambiental na empresa 

Apesar de a Empresa X não conhecer sobre os conceitos e ferramentas de 

gestão ambiental, isto é, não traçar estratégias sustentáveis, na prática utiliza-se de 

alguns princípios da P+L, como por exemplo, a reciclagem interna e a reciclagem 

externa.  

Para minimizar a geração de resíduo na fonte, a Empresa X não utiliza 

nenhuma ação bem definida. Pôde-se observar que uma nova máquina de corte, 

com maior tecnologia agregada (em comparação as demais), foi inserida ao 

processo na serraria. A mesma faz cortes de maneira menos manual que as outras, 

o operador insere a medida e a máquina realiza o corte automaticamente, evitando 

perdas maiores. Contudo, as máquinas manuais ainda são bastante usadas, pois, as 

automáticas não são capazes de atender à demanda e também não fazem alguns 

tipos de cortes.  
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Quanto à reciclagem interna, há um direcionamento para que os funcionários 

reutilizem sobras de madeira para produção de outro estofado. No entanto, pouco se 

tem feito nesse sentido, por exemplo, treinamentos e conscientização, destacando a 

importância dessa reutilização dos insumos. Assim, muitas peças acabam ficando 

perdidas e, por falta de conhecimento, não são aproveitadas devidamente. 

Em relação à reciclagem externa, a empresa vende sua serragem para as 

granjas da região, conforme mencionado anteriormente. Como visto, a serragem é 

aspirada por meio de tubos ligados diretamente a um silo vertical. Após atingir sua 

capacidade limite o mesmo é aberto para ensacamento e posterior venda. Esse silo 

(Figura 26a) foi instalado recentemente na empresa. Isso se deu em razão do 

acúmulo de serragem no chão da serraria, o quê prejudicava o ambiente de 

trabalho, exigindo dos funcionários mais movimentações e esforços, além dos riscos 

a que os mesmos estavam submetidos. Nesse sentido, o primeiro passo foi dado em 

relação ao melhor gerenciamento de resíduos de madeira.  

A Empresa X não possui uma pessoa responsável pelas questões ambientais, 

não tem sistema de gestão ambiental aplicado, também não mantém registro dos 

resíduos gerados, armazenados ou vendidos, e nunca desenvolveu um projeto de 

P+L, tampouco conhece sobre a economia circular. 

 

6.3 Identificação de soluções sustentáveis para o gerenciamento de 

resíduo de madeira na indústria de estofados 

Essa seção discorre sobre possíveis ações que contribuem para o aumento 

da eficiência ambiental no setor de estofados, baseado no estudo de caso da 

presente dissertação. Levou-se em conta a hierarquia na qual os resíduos devem 

ser gerenciados, abordada na PNRS, seguindo a seguinte ordem: não geração, 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento. 

 Baseados em estudos realizados por Caetano, Depizzol e Reis (2017), em 

uma marcenaria de Cariacica - ES, uma das alternativas identificadas para minimizar 

a geração na fonte dos resíduos de madeira pôde ser percebida com a inserção de 
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uma máquina no processo produtivo, denominada Otimizador de Corte. O operador 

responsável alimenta a máquina com as devidas informações, nas quais constam as 

dimensões das peças e o Otimizador faz o melhor cálculo para agrupar e esboçar as 

peças, consumando o corte com menor desperdício possível de matéria-prima.  

Na Empresa X, o primeiro passo rumo à automatização na coleta de 

serragem já foi dado com a compra e implantação de um silo vertical. No entanto, 

sugere-se que haja substituição dos sacos de rafia (sacos esses que armazenam a 

serragem, após, retirada do silo) pela descarga automática do silo diretamente na 

caçamba do caminhão. Para que tal fato se torne possível o silo deve ser colocado 

em acesso fácil para caminhões, isso reduziria o tempo gasto para ensacamento 

além de contribuir para saúde dos funcionários e da população por mitigar liberação 

de partículas no meio ambiente. Essa alternativa também foi revelada em estudos de 

Caetano, Depizzol e Reis (2017). 

Tanto nas práticas de gestão ambiental analisadas quanto na PNRS é 

indispensável dar prioridade a redução e/ou não geração do resíduo na fonte. Isto 

pode ser alcançado, por exemplo, por meio de alteração no design do produto. 

Assim sugere-se a contratação de um designer, mesmo que periodicamente, para 

buscar diminuir eventuais perdas de matéria-prima. Na Empresa X o próprio 

supervisor de produção desenha os modelos.  Nesse sentido a contribuição de 

Araujo (2002) se faz muito válida:  

Com a crescente degradação ambiental, o design passou a 
incorporar o componente meio ambiente na sua concepção e, 
desta forma, passou a contribuir para o desenvolvimento de 
produtos ambientalmente responsáveis, os quais se 
caracterizam pela otimização dos recursos naturais, redução de 
resíduos e possibilidade de reciclagem dos componentes 
(ARAUJO, 2002, p. 41). 

Outra opção evidenciada e que pode ser aplicada na Empresa X é a 

introdução de coleta seletiva e segregação mais eficiente dos materiais, podendo 

ocorrer doações de parte desses materiais, por exemplo, para artesãos, contribuindo, 

assim, para a redução de custos com o descarte.  (CAETANO, DEPIZZOL E REIS, 

2017).  Estudos de Vieira et al. (2010) revelam que resíduos de madeira são 

utilizados para a produção de pequenos objetos de madeira.  
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Sugere-se também que a Empresa X estabeleça um SGA (mesmo que não 

seja certificado pela ISO 14001), permitindo que a empresa tenha melhor 

conhecimento e controle quanto aos impactos ambientais ocasionados por suas 

atividades e geração de resíduos, além de dispor de um histórico com as 

quantidades de matérias-primas e insumos utilizados e de resíduos gerados no 

processo de produção (CAETANO, DEPIZZOL E REIS, 2017).  

Em estudo de caso realizado em uma indústria de móveis em Natal – RN, 

averiguou-se que “[...] com a Produção mais Limpa foi possível a otimização do uso 

de recursos naturais e a diminuição de desperdícios e consequentemente da 

poluição gerada por um processo produtivo” (LEITE; PIMENTA, 2011, p. 70). Em 

outro estudo feito por Oliveira (2013), aplicou-se a P+L em uma empresa moveleira 

de Contagem – MG, na qual foram observados ganhos ambientais, sociais e 

econômicos, minimização de resíduos e emissões geradas e, além disso, o autor 

contabilizou, no ano que foi considerado o estudo, uma economia de R$113.000,00.  

Apoiado nesses dois estudos de aplicação da P+L, constata-se que a 

aplicação dessa ferramenta pode gerar retornos econômicos para as empresas, por 

meio da diminuição de desperdícios de matérias-primas, redução de resíduos 

gerados e melhorias no processo. Além disso, pode-se obter menor impacto 

ambiental e maior qualidade de vida para a sociedade. Deste modo, sugere-se que a 

Empresa X implemente a P+L, considerando, ainda, que a empresa já utiliza de 

alguns princípios, mas não possui um programa de P+L formalizado.  

Se todo o potencial da não geração e redução dos resíduos, reutilização e 

reciclagem forem repensados no processo produtivo e ainda assim os resíduos 

continuarem sendo gerados, uma possibilidade é o aproveitamento para produção 

de energia (biomassa). Machado (2014) sugere a implantação de usinas de 

biomassa, já que os resíduos de madeira têm um potencial energético alto podendo 

ser usado assim para produzir energia da própria empresa. Ele cita que entre os 

benefícios conseguidos com essa prática está a redução de volume dos resíduos 

tratados.   
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Outra forma de utilização dos resíduos de madeira para geração de energia é 

por meio da fabricação de briquetes. Segundo a Remade (2003), a briquetagem é o 

processo de compactação de resíduos no qual as fibras de madeira perdem sua 

flexibilidade natural. O briquete é produzido a partir da serragem resultante do 

processo de beneficiamento de qualquer tipo de madeira. Suas virtudes estão na 

densidade e poder calorífico, que são duas vezes superior ao da lenha e por esse 

motivo apresentam melhor rendimento na queima. O preço é cerca de 5 vezes maior 

(REMADE, 2003). Assim, a Empresa X poderia considerar a implantação de uma 

fábrica de briquetes ou, simplesmente, vender seus resíduos para fábricas já 

existentes.  

Com a implantação de uma ou mais dessas alternativas, será possível evitar 

a geração desnecessária de resíduos, reduzir a geração e destiná-los de maneira 

mais adequada em termos ambiental, social e econômico. Ou seja, reduzindo os 

danos causados ao meio ambiente, melhorando a qualidade de vida da sociedade e 

obtendo retorno financeiro, seja por meio da redução de custos e desperdícios seja 

pela venda dos resíduos para outras empresas. Ou, ainda, pelo aumento na receita 

ao melhorar a reputação da empresa diante das partes interessadas, propiciando, 

deste modo, o desenvolvimento sustentável da indústria (DIAS, 2014). 

O Quadro 8 apresenta uma síntese das soluções identificadas nesse tópico, 

como alternativas para minimizar os resíduos de madeira gerados na Empresa X. 
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Quadro 8 - Síntese das alternativas para minimizar resíduos de madeira na Empresa X 

SUGESTÕES VANTAGENS 

Inserção do equipamento Otimizador de 
corte 

Corte com menor desperdício de matéria-
prima 

Descarga automática da serragem do 
silo diretamente na caçamba do 
caminhão 

Reduz tempo para ensacamento da 
serragem; 
Menor liberação de partículas no meio 
ambiente 

Contratação de um designer 
Diminuição de perdas de matéria-prima; 
Facilidade desmontagem do produto.  

Introdução de coleta seletiva e 
segregação mais eficiente dos resíduos 

Redução de custos com o descarte; 
Doação ou venda para artesanatos para 
produção de pequenos objetos de madeira. 

Estabelecimento de SGA (ainda que sem 
certificação pela ISO 14001) 

Controle dos impactos ambientais 
ocasionados pelas atividades; 
Controle quantitativo dos resíduos. 

 
Implantação efetiva da P+L 

Retornos econômicos; 
Diminuição de desperdícios de matéria-
prima e melhorias no processo; 
Redução de resíduos gerados; 
Menor impacto ambiental e melhor 
qualidade de vida para sociedade. 

Aproveitamento para produção de 
energia (implantação de usinas de 
biomassa e/ou fabricação de briquetes) 

Redução de volume do resíduo tratado; 
Produção de energia. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa pretendeu estudar ações sustentáveis que devem ser integradas 

às estratégias das empresas, haja vista as novas legislações e políticas no Brasil 

que atribuem responsabilidades ao poluidor-gerador, além da crescente demanda 

por parte de um consumidor mais consciente. Assim, percebeu-se que uma quebra 

de paradigma na cultura organizacional quanto às questões ambientais, aliada à 

disseminação da informação, se fazem necessárias, particularmente nas pequenas e 

micro empresas (PMEs), pois a gestão ambiental quando bem aplicada ao negócio 

pode trazer vantagens financeiras.   

Esse trabalho buscou responder ao questionamento sobre as possíveis ações 

de gestão aplicáveis, visando a diminuição do resíduo de madeira na indústria de 

estofados, analisando, para isto, o gerenciamento de resíduos de madeira em uma 

empresa moveleira da Zona da Mata – MG. Teve como objetivo geral identificar os 

principais desafios encontrados, com intuito de investigar soluções para minimizar o 

problema da geração desse resíduo, por meio da análise de conceitos e de 

ferramentas de gestão ambiental. Especificamente, buscou-se entender sobre os 

processos de gestão empresarial do setor de estofados, compreendendo os riscos 

ambientais associados às atividades do setor em relação à geração de resíduos de 

madeira, com vistas a investigar e identificar melhorias para a gestão dos resíduos 

madeireiros. 

Para tanto, estudou-se sobre o contexto dos resíduos sólidos, a fim de se 

compreender sobre a legislação vigente, definição e classificação dos mesmos. 

Foram analisados os conceitos de gestão ambiental, de economia circular (EC), bem 

como as ferramentas de gestão ambiental, especificamente, o método de Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA) e a técnica de Produção mais Limpa (P+L). O Perfil da 

indústria moveleira e de estofados no Brasil, em Minas Gerais e na região da Zona 

da Mata mineira também foi examinado. 

Em relação aos processos de gestão empresarial no setor de estofados, 

verificou-se que a indústria moveleira é essencial para a economia do Brasil já que 

proporciona a geração de muitos empregos e altos índices de faturamento para o 
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País. Uma característica peculiar desse setor é que a maioria das empresas são 

PMEs, de gerenciamento familiar, e possuem processo rudimentar. Esses fatores 

ocasionam dificuldades quanto ao gerenciamento dos resíduos, tanto pela falta de 

conhecimento sobre as práticas sustentáveis quanto pela deficiência monetária para 

mudanças de tecnologias, bem como no design do produto. Por isso, a gestão 

ambiental nas PMES, sobretudo no setor moveleiro, é tratada com menor prioridade, 

já que inúmeros são os problemas na própria gestão do negócio.   

A empresa, objeto de estudo de caso nessa pesquisa, não detinha nenhum 

conhecimento a respeito da gestão ambiental. Todavia, observou-se que a referida 

fábrica aplicava alguns princípios de P+L – como, por exemplo, a reciclagem interna 

com o reaproveitamento do retalho de madeira em outro estofado e a reciclagem 

externa com a venda da serragem para granjas.  

Contudo, as práticas de P+L aplicadas têm caráter reativo. Pôde-se 

compreender com o estudo de caso, que as ações sobre a gestão de resíduos de 

madeira ainda são corretivas, ou seja, há mais preocupação no final do processo, 

em relação ao reaproveitamento do material excedente e à destinação dos resíduos 

madeireiros. É fundamental dentro dessa perspectiva, que atitudes sejam mais 

preventivas e não apenas reativas. Desta forma, esforços devem ser feitos antes de 

gerar o resíduo, o que pode contribuir com menor gasto com tratamento dos 

resíduos ao final do processo. 

Os riscos ambientais associados às atividades do setor de estofados, no que 

se refere à geração de resíduos de madeira, são diversos. Percebeu-se com essa 

pesquisa, que a indústria moveleira é uma grande geradora de resíduos de madeira. 

Com o referido estudo de caso, notou-se que todas as etapas do processo da 

serraria geram resíduos madeireiros e, além disso, os maquinários utilizados são 

manuais e não otimizam o corte, ocasionando maior quantidade de desperdícios de 

matéria-prima e maiores volumes de materiais são dispostos ao meio ambiente, 

sendo muitas vezes tratados de forma inadequada deixando de agregar valor para a 

empresa e causando impactos ambientais. 
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Os resíduos quando concentrados no ambiente de trabalho podem ocasionar 

prejuízos no processo produtivo, visto que ocupam espaço demasiado e atrapalham 

os operadores na execução de suas tarefas, bem como pode comprometer a 

segurança e saúde dos mesmos e da população ao entorno das fábricas com a 

liberação de partículas dos resíduos. 

Realizou-se uma quantificação dos resíduos de madeira, e verificou-se que 

cerca 252 toneladas desses resíduos são geradas por ano. Os cálculos de 

desperdício de matéria-prima demonstraram que quase 37,42% do eucalipto são 

transformados em resíduo no final do processo, representando perda significativa 

para a empresa. O prejuízo financeiro resultante da geração de resíduos de madeira 

foi de R$ 73.940,00 no ano de 2017 para a empresa estudada. 

 Nesse contexto, a aplicação de conceitos e ferramentas como EC, SGA e 

P+L podem contribuir para diminuir o desperdício de insumos (quando 

transformados resíduos) e, também, podem contribuir para a melhoria da qualidade 

do meio ambiente e da qualidade de vida da sociedade. Vários são os benefícios a 

serem alcançados como, por exemplo, a redução de custos, a otimização dos 

insumos e a melhoria da imagem da empresa.  

Por fim, observou-se com esta pesquisa que, apesar dos diversos estudos 

sobre os resíduos de madeira e demais impactos ambientais causados pelas 

indústrias moveleiras, na prática, o emprego de ações que minimizem esses 

impactos por parte de PMEs do setor moveleiro de estofados é ainda incipiente e 

ainda se apresentam muitos desafios a serem vencidos.  

Embora uma pesquisa baseada em estudo de caso não permita a 

generalização de seus resultados, os mesmos podem servir de base e ponto de 

partida para novas pesquisas. Sendo assim, recomenda-se que trabalhos futuros 

busquem investigar, mais aprofundadamente, sobre a viabilidade da implantação de 

uma ou mais ferramentas aqui sugeridas, contemplando desde a minimização de 

geração do resíduo de madeira até sua destinação final. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

REALIZADA NA EMPRESA X 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

          Programa de Pós- graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

Mestranda: Marcela Moreira Couto 

Entrevista Semiestruturada 

 

ASPECTOS GERAIS DA EMPRESA 

 

1. Razão Social:___________________________________________________ 

2. Quanto tempo a empresa está instalada no município? ________________ 

3. Quantos funcionários trabalham na empresa?________________________ 

4. Comercializam seus produtos para quais regiões?____________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Quais são as matérias-primas utilizadas?____________________________ 

_______________________________________________________________ 

                              

ASPECTOS AMBIENTAIS/ GESTÃO DE RESÍDUOS DE MADEIRA 

 

6. Quanto à separação e armazenamento dos resíduos de madeira, relate como é 

realizado para os diferentes tipos.______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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7. Como é a destinação desses resíduos?__________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Existem ações para se reduzir a geração dos resíduos madeireiros na fonte, 

bem como a reutilização e reciclagem dos mesmos?_______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. A empresa possui Licença Ambiental?___________________________________ 

10. A empresa possui Certificação Ambiental?_______________________________ 

11. Existe a coleta seletiva na empresa?_____________________________________ 

12. No quesito saúde e proteção dos funcionários e da população ao entorno da 

fábrica, é realizado algo para não causar prejuízos com a liberação de pó de 

madeira no processo da serraria? Utiliza-se EPIs para funcionários? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Existe controle quanto à quantidade de resíduos de madeira gerados? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Como se dá o recolhimento dos resíduos de madeira na empresa? (relatar 

sobre o custo e período) ______________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

1. Possui algum setor ou pessoa responsável pelos assuntos ambientais? 

( ) SIM  ( ) NÃO____________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

2. Possui Sistema de Gestão Ambiental?  

 ( ) SIM  ( ) NÃO_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Já desenvolveu ou desenvolve a Produção Mais Limpa? 

( ) SIM  ( ) NÃO_____________________________________________________ 

 

4. Conhece sobre o conceito de Economia Circular? 

( ) SIM  ( ) NÃO_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Para a quantificação dos resíduos: 

 

6. A empresa paga para o recolhimento desses resíduos na empresa? 

( ) SIM  ( ) NÃO___________________________________________________ 

Tipo de resíduo de 

madeira 

Período de recolhimento do 

resíduo na empresa 

Quantidade 

(m3)/período 
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ANEXO A – QUANTIDADE DE MATÉRIA-PRIMA (EUCALIPTO) UTILIZADA 

NO ANO DE 2017 

 


