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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo proporcionar técnicas de gerenciamento de resíduos sólidos 
dentro da indústria de compensados. Foi feito um levantamento de todos os resíduos gerados 
durante o processo produtivo, suas classificações entre: classe I – perigosos; classeIIA – não-inertes; 
e classe IIB - inertes. Bem como o correto destino para cada resíduo, assim como os parâmetros para 
análises de testes da cinza e da pedra geradas na caldeira, técnicas de armazenamento temporário, 
coletas setoriais, mas também treinamento dos funcionários da indústria e ainda os problemas 
causados pelo não cumprimento das leis ambientais. Dispondo desta maneira, técnicas adequadas 
para a legalização das indústrias de compensados com a legislação ambiental vigente, visando 
sempre o máximo de economia, mas não deixando de lado os interesses de reduzir a degradação do 
meio ambiente. 
 
Palavras chave: Resíduos sólidos. Indústria de compensados. Gerenciamento de resíduos sólidos. 
Legislação ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to provide technical management of solid waste within the industry recovered. Was a 
survey of all waste generated during the production process, their ratings of Class I - hazardous 
ClassII - non-inert and class II B - inert. As well as the correct destination for each residue, as well as 
the parameters for laboratory tests of ash and rock generated in the boiler, techniques for temporary 
storage, collection industry, but also training of employees in industry and also the problems caused 
by the failure of environmental laws. Offering this way, proper techniques for the legalization of 
industries to offset the environmental regulations, always seeking the maximum savings, but not 
neglecting the interests of reducing environmental degradation. 
 
Keywords: Solid waste. Industry compensated. Management of solid waste. Environmental legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os recursos naturais são muito importantes para a sobrevivência da 

população em geral, sendo que apenas alguns destes recursos podem ser repostos 

pela natureza, outros não. 

A preservação é uma questão de interesse geral, pois todos dependem da 

natureza para viver, e tanto de maneira direta ou indiretamente, todos são afetados 

pelos aspectos negativos que degradam o meio ambiente. 

O mundo, em geral, enfrenta uma grande crise ambiental, pois é a sociedade 

atual que esta vivenciando os problemas provocados por centenas de anos atrás.  

O ser humano proporcionou uma grande devastação ambiental no século XX, 

mas esta, teve inicio ainda durante a Primeira Revolução Industrial. Estima-se que o 

homem utilizou por cerca de cem anos a natureza de maneira desordenada e 

violenta, e sem sequer se preocupar com a mesma. 

Nos dias atuais o mundo, em geral, está extremamente poluído. A poluição 

ocorre no ar, nas águas, nos solos e outros, mas também, a degradação envolvendo 

a vegetação. Assim, diante desta situação, existem hipóteses de possíveis soluções 

para os problemas ambientais, algumas mais radicais, outras um tanto mais 

flexíveis. 

 Um dos fatores mais preocupante e que são considerados grandes 

poluidores são os resíduos sólidos, assim neste caso, é indispensável à reciclagem. 

Propicia as seguintes vantagens: 

• Preservação de recursos naturais; 

• Economia de energia; 

• Economia de transporte; 

• Geração de emprego e renda; 

• Conscientização da população para as questões ambientais. 

 Assim, desta maneira, atualmente existe uma preocupação crescente da 

sociedade quanto às questões ambientais e ao desenvolvimento sustentável, bem 

como uma preocupação em evitar desperdício de materiais e reduzir ao máximo o 

consumo. 



 
 
 

 As grandes organizações, devido à competitividade, estão focadas 

diretamente em resultados, estas geralmente representadas pela grande produção 

seguida de grandes vendas. Estas organizações acreditam que apenas com 

resultados de produção positiva e crescente poderão manter-se no mercado e gerar 

empregos. 

 Neste sentido, as organizações, devido à competitividade constante, buscam 

por lucros, produtividade e eficiência operacional, estão deixando de lado práticas 

fáceis de programar e implantar, práticas que são à base do sucesso empresarial. 

Sendo uma dessas práticas o processo de reaproveitamento de resíduos sólidos, 

pois esta proporciona a integração de uma empresa mais econômica, com a 

preservação do meio ambiente. 

 A indústria de reciclagem no Brasil tem pouco mais de uma década de 

implantação, mas já é responsável por uma movimentação anual de cerca de 1,2 

bilhões de dólares. O Brasil descarta no lixo cerca de 5,8 bilhões de reais no lixo 

anualmente, o que corresponde a cerca de 17 vezes o orçamento que é destinado 

ao Ministério do Meio Ambiente, considerados um valor muito elevado e 

preocupante. Sendo que dos aproximadamente 5 mil municípios brasileiros, apenas 

135 destes tem programas de coleta seletiva de lixo, o que representa apenas 2,7% 

do total, que se considera este, um percentual extremamente baixo. 

 Assim, a falta de uma correta educação ambiental faz com que a maior parte 

da população desconheça a importância da cultura dos 5Rs: Repensar, Recusar, 

Reduzir, Reciclar e Reutilizar, estes com a principal finalidade de que é melhorar a  

qualidade de vida da sociedade.   

 De maneira geral, as indústrias, geram muitos resíduos em seus processos 

produtivos. Mas somente uma pequena parcela destas indústrias gerencia e 

proporciona a correta destinação destes resíduos, pois a maioria descarta seus 

resíduos diretamente no solo, prejudicando o meio ambiente. 

 Um dos maiores erros empresariais é a teoria de que geração de resíduos 

sólidos é sinônimo de gastos, que posteriormente, são contabilizados como prejuízo 

financeiro. Estas por sua vez aplicam planos de gerenciamento de resíduo sólidos 

apenas como exigência quando entram em processo de licenciamento ambiental ou 

quando desejam implantar uma ISO.  

 As indústrias do ramo madeireiro, em especifico, as que produzem 

compensados, em sua grande maioria não possuem sistemas de gerenciamento de 



 
 
 

resíduos sólidos, e a maior parte destas sequer sabe quais são os resíduos gerados 

pela indústria e muito menos as quantidades geradas. Esta têm geralmente, como 

destino final os aterros municipais, o próprio solo da empresa ou ainda, a queima em 

caldeira como biomassa. 

 Entre os resíduos, uma grande parcela são recicláveis denominados classe 

IIB, e outra grande parcela são os resíduos classe I e os classe IIA. Entre estes, 

alguns podem ser reaproveitados dentro da própria indústria obedecendo a 

parâmetros, e os demais devem ser destinados a indústrias especiais para 

destinação de resíduos perigosos, em aterros especiais, com monitoramento 

contínuo para garantir que este esteja fora de perigo e que o mesmo não esteja 

causando dano algum ao meio ambiente. 

 Dentre o processo correto, para o gerenciamento de resíduo sólido na 

indústria, uma das etapas mais importantes é o treinamento dos colaboradores para 

a correta segregação, pois estes são peças fundamentais dentro deste processo. Os 

colaboradores, de maneira geral, estão envolvidos diretamente no processo gerador 

de resíduos. Assim, são estes funcionários os responsáveis pela separação dentro 

dos setores.  

 Este estudo vai mostrar os resultados que podem ser obtidos, se implantado 

um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. O sistema pode oferecer a 

empresa melhores condições sanitárias, adequado sistema para evitar possíveis 

contaminações de funcionários, redução de problemas em máquinas do processo, 

bem como a legalização junto a norma ambiental vigente, não degradando o meio 

ambiente. 

 Neste trabalho, serão relatados os principais problemas encontrados nas 

indústrias de compensados, na área de gerenciamento de resíduos sólidos, 

possibilitando serem anotadas aqui, soluções para que empresas em geral possam 

utilizar-se para o correto gerenciamento de resíduos sólidos gerados em seus 

processos produtivos, desde a classificação de seus resíduos gerados, alguns 

parâmetros exigidos por normas, bem como a correta maneira de destinação tanto 

temporária dentro da indústria como a destinação final em aterros controlados. 

 

 
 
 
 



 
 
 

1.1 PROBLEMA IDENTIFICADO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

As indústrias do ramo madeireiro como um todo, e de certa maneira em 

específico, as que produzem compensados, na sua grande maioria não dão o 

destino correto para os resíduos gerados em seus processos produtivos.   

Estas indústrias, na maioria das vezes, lançam seus resíduos indevidamente, 

causando danos ao meio ambiente.  

As empresas produtoras de compensados geralmente, queimam seus 

resíduos na caldeira como biomassa, sem ter um nenhum controle de destinação de 

resíduos sólidos. As empresas, de maneira geral desconhecem as classificações de 

resíduos, bem como os parâmetros existentes para alguns resíduos específicos, 

dispostos em normas ambientais.  

Na maior parte das indústrias, os funcionários não recebem treinamento 

correto para segregação de resíduos, estes não recebem informações em nível de 

classificações e separação dos mesmos. Estes, muitas vezes acabam expostos a 

riscos por falta de informação. 

 No que diz respeito a quantidades de resíduos gerados, em sua grande 

maioria, as empresas não tem controle algum que disponha as quantidades obtidas 

no processo. Assim, muitas vezes as empresas têm problemas sérios em suas 

caldeiras, mas jamais cogitam a possibilidade destes problemas serem causados 

pela queima de resíduos, na maioria das vezes considerados perigosos. 

 Bem como, a partir da queima de resíduos inadequados em caldeiras, podem 

ocorrer danos internos na caldeira, podendo interferir em resultados de análises de 

emissões gasosas das mesmas, gerando danos graves à empresa, por excesso de 

emissões de alguns compostos no ar. 

 Além disso, os responsáveis pelas empresas, em sua grande parte, não 

demonstram preocupação alguma quanto às conseqüências que podem vir a afetar 

tanto especificamente a empresa, na questão de multas altíssimas, quanto às 

conseqüências para o responsável pela empresa, que perante o órgão ambiental 

responsável, bem como pela aplicação das leis ambientais podem ter sérias 

consequências, inclusive a prisão. 

  

 



 
 
 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Este estudo tem como objetivo principal demonstrar técnicas corretas e 

eficientes para gerenciar resíduos sólidos gerados pela indústria de compensados. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Analisar todos os resíduos sólidos gerados pela indústria durante o processo 

produtivo de compensados. 

b) Classificar com base na NBR 10004 / 2004 – “Classificação de Resíduos 

Sólidos”, todos os resíduos sólidos gerados no processo produtivo entre as 

classes: 

• Resíduos Classe I: Perigosos; 

• Resíduos Classe IIA: Não perigosos, não inertes; 

• Resíduos Classe IIB: Não perigosos, inertes. 

c) Demonstrar de maneira viável e ambientalmente correta, técnicas de 

acondicionamento de resíduos, tanto em pequenos recipientes destinados 

aos setores em especifico, quanto ao tipo de acondicionamento necessário 

para uma central de acondicionamento temporária de resíduos sólidos. 

d) Proporcionar técnicas de gerenciamento de resíduos sólidos para empresas 

de compensados, estas visando uma melhor qualidade de vida no serviço aos 

funcionários, melhorar a imagem das empresas perante o mercado, bem 

como reduzir os danos causados à natureza por parte das indústrias de 

compensados. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

Segundo a NBR 10004/2004, resíduos sólidos podem ser considerados todo 

e qualquer resíduo nos estados sólido e semi-sólido, resultantes de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Incluindo também, lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e 

demais líquidos que apresentem particularidades que o impeçam de ser lançado na 

rede de esgotos.  

 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

Os resíduos sólidos devem ser classificados corretamente, e para que isto 

ocorra tem-se como apoio a NBR 10004/2004, que é a norma regulamentadora que 

classifica todo e qualquer tipo de resíduo sólido. Sendo assim, esta norma é a base 

para as classificações. 

 Existem inúmeras maneiras de classificar resíduos sólidos, sendo as mais 

utilizadas as que consideram como principais critérios os riscos potenciais de 

contaminação do meio ambiente e quanto sua natureza ou origem. 

Para Valle (1995), a caracterização dos resíduos tem grande importância para 

a escolha de seu tratamento e disposição. 

 

 

2.2.1 Classificação dos resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais de 

contaminação do meio ambiente 

 

 



 
 
 

 Segundo a NBR 10004/2004, no que diz respeito aos riscos potencias de 

contaminação do meio ambiente, os resíduos sólidos são classificados em: 

• Classe I: são os resíduos considerados perigosos, estes apresentam 

características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, toxicidade 

ou patogeneidade. Estes quando manuseados de maneira incorreta e 

inadequada podem causar efeitos adversos ao meio ambiente, 

podendo apresentar riscos à saúde pública. No caso de resíduos 

sólidos perigosos industriais, estes por obrigatoriedade apresentam teor 

de umidade inferior a 85%; 

• Classe IIA: são os resíduos considerados não-inertes. Estes podem 

apresentar características de combustibilidade, biodegradabilidade ou 

solubilidade, podendo vir a acarretar perigo à saúde pública. Esta 

classe de resíduos é destinada a todos os resíduos que não se 

encaixam na classe I como perigosos, mas também não se encaixam 

na classe IIB, destinada a resíduos inertes. De maneira simples pode-

se dizer que todos os resíduos classe IIA não apresenta potenciais 

elevados de perigo, mas também não podem ser destinados à 

reciclagem; 

• Classe IIB: são os resíduos considerados inertes. Estes não oferecem 

riscos nem à saúde pública nem ao meio ambiente, são os resíduos 

que constituem a única classe de resíduos que podem ser destinados a 

reciclagem;  

 

 

2.2.2 Classificação dos resíduos sólidos quanto a natureza ou origem 

 

 

Segundo a NBR 10004/2004, quanto a natureza ou origem, os resíduos 

sólidos são classificados em: 

• Lixo doméstico ou residencial: são os resíduos gerados pelas 

pessoas em suas casas, apartamentos e demais edificações; 

• Lixo comercial: são resíduos gerados em estabelecimentos 

comerciais. Este grupo subdivide-se entre “pequenos geradores” e 



 
 
 

“grandes geradores”. Sendo, o pequeno gerador, todo aquele que 

comercialmente gere o equivalente a 120 litros de lixo por dia, já os 

estabelecimentos que ultrapassem este volume, passam a serem 

considerados grandes geradores. Os grandes geradores devem 

destinar seus resíduos a empresas particulares, pois com esta prática, 

possibilita-se a redução de cerca de 10 a 20% do custo do município, 

com relação à destinação de resíduos comerciais; 

• Lixo público: são os lixos presentes em logradouros municipais, estes 

são resultantes de ações da natureza, bem como os entulhos e outros 

componentes descartados incorretamente pelo homem; 

• Lixo domiciliar especial: são os entulhos de obras, pilhas e baterias, 

lâmpadas fluorescentes e pneus. A construção civil é a indústria que 

mais geram resíduos, seus resíduos são denominados entulhos.  

Estes entulhos são uma composição de resíduos inertes, como 

concreto, argamassa, papelão, madeira, plástico, vidros, metais, 

cerâmicas e terra. As pilhas e baterias apresentam-se em diversas 

formas, devido a suas características de corrosividade, reatividade e 

toxicidade são considerados resíduos classe I. Sendo que, entre seus 

componentes, os mais poluidores são o Pb (Chumbo), Hg (Mercúrio), 

Cd (Cádmio), Ni (Níquel), Ag (Prata), Li(Lítio), Mn (Manganês), Zn 

(Zinco). As lâmpadas fluorescentes liberam mercúrio quando são 

quebradas, enterradas ou queimadas. Assim, sendo o mercúrio 

tóxico, uma vez inalado pode causar sérios problemas fisiológicos. Os 

pneus causam inúmeros problemas ambientais, servindo de local para 

a proliferação de mosquitos e também durante a incineração, gerando 

enormes quantidades de material particulado e gases tóxicos;  

• Lixo de fontes especiais: são lixos que merecem cuidados especiais 

em seu manuseio, transporte e acondicionamento. Os lixos industriais 

são os resíduos gerados pelas atividades industriais, variando de 

acordo com o produto manufaturado, sendo estudado 

detalhadamente caso a caso e classificados de acordo com a NBR 

10004 / 2004 da ABNT. Os lixos radioativos são os resíduos que 

emitem radiação acima do limite permitido pelas normas ambientais. 

Os lixos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviarios, são 



 
 
 

gerados tanto pelo consumo de passageiro quanto por cargas 

contaminadas. Os lixos agrícolas são constituídos basicamente por 

materiais descartados em uma atividade e reaproveitados em outras, 

proporcionando desta maneira a contaminação. Os resíduos de 

serviços de saúde compreendem todos os resíduos gerados em 

instituições destinadas aos cuidados da saúde da população; 

 

 

2.3 PERICULOSIDADES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

Segundo a NBR 10004/2004, a periculosidade refere-se ao grau de perigo 

que pode ser causado ao meio ambiente, se disposto incorretamente, sendo dividido 

em: 

• Inflamabilidade: são os resíduos que apresentam em amostragem uma 

ou mais destas características: 

o Líquida com ponto de fulgor inferior a 60°C, ou equivalente 

executando as soluções aquosas com menos de 24% de álcool em 

seu volume; 

o Não ser líquido, mas a temperatura de 25°C e pressão 0,1MPa 

produzir fogo, absorver umidade ou alterações químicas; 

o Ser oxidante, liberando oxigênio, estimulando a combustão; 

o Ser gás comprimido inflamável. 

• Corrosividade: são os resíduos que apresentam em amostragem uma 

ou mais destas características: 

o Ser aquosa, pH < 2 ou > 12,5, ou mistura com água proporção 1:1 

em peso; 

o Ser líquida, ou misturada em água em mesma proporção, corroer o 

aço cerca de 6,35 mm ao ano à 55°C; 

• Reatividade: são os resíduos que apresentam em amostragem uma ou 

mais destas características: 

o Ser instável, reagindo de forma violenta, sem detonar; 

o Reagir com a água, ou formar misturas explosivas com água; 



 
 
 

o Gerar gases, vapores e fumos tóxicos, quando misturados com 

água; 

o Possuir os íons CN- ou S2- ultrapassando 250mg de HCN liberavel 

por quilograma ou 500mg de H2S; 

o Produzir reação explosiva ou detonante sob forte estimulo, ação 

catalítica ou temperatura em ambientes confinados; 

o Produzir reação ou decomposição detonante a 25°C e 0,1MPa; 

o Ser explosivo esteja ou não preparada para isso, através de efeito 

pirotécnico. 

• Toxicidade: são os resíduos que apresentam em amostragem uma ou 

mais destas características: 

o Onde o extrato obtido, segundo a ABNT NBR 10005 conter 

contaminantes em concentrações superiores aos valores do anexo 

F; 

o Possuir uma ou mais substancias do anexo C, apresentando 

toxicidade. Assim, para esta avaliação, devem ser considerados 

inúmeros fatores; 

o Constituída de restos de embalagens contaminadas; 

o Resultar derramamentos, ou produtos fora de especificações; 

o Ser letal ao homem; 

o Ser letal, demonstre DL50 oral para ratos < 50mg/Kg, CL50 inalação 

para ratos < 2mg/L ou DL50  dérmica para coelhos < 200 mg/Kg. 

• Patogeneidade: são os resíduos que contiverem microorganismos 

patogênicos, proteínas virais, ácidos desoxirribonucléico ou ácido 

ribonucléico recombinantes, organismos geneticamente modificados, 

plasmídios, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de provocar 

doenças em homens, animais ou vegetais. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.4 ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

Segundo MONTEIRO, 2001, o processo de acondicionamento de resíduos, é 

uma maneira sanitariamente adequada, sendo compatível com a quantidade e tipo 

de resíduo acondicionado.  

• A importância do acondicionamento adequado: está diretamente ligada 

a coleta e transporte de resíduos sólidos, assim, a importância do 

acondicionamento correto está em: 

o Evitar acidentes; 

o Evitar a proliferação de vetores; 

o Minimizar o impacto visual e olfativo; 

o Reduzir a heterogeneidade dos resíduos; 

o Facilitar a realização da etapa de coleta. 

• Tipos de recipientes para o armazenamento de resíduos: são vários 

tipos de recipientes, tais como: 

o Vasilhames metálicos ou plásticos; 

o Sacos plásticos; 

o Caixotes de madeira; 

o Latões de óleo; 

o Contêineres metálicos ou plásticos. 

• A escolha do tipo de recipiente: deve levar em consideração as 

seguintes características:  

o As características do lixo; 

o Da geração do lixo; 

o Da freqüência de coleta; 

o Do tipo de edificação; 

o Do preço do recipiente. 

• Acondicionamento de resíduos sólidos industriais: as maneiras mais 

corretas de acondicionamento de resíduos sólidos são: 

o Tambores metálicos de 200 litros para resíduos sólidos sem 

características corrosivas; 

o Bombonas plásticas de 200 ou 300 litros para resíduos sólidos com 

características corrosivas ou semi-sólidos em geral; 



 
 
 

o Big-bags plásticos, que são sacos, normalmente de polipropileno 

trançado, de grande capacidade de armazenamento, quase sempre 

superior a 1m³; 

o Contêineres plásticos, padronizados nos volumes de 120, 240, 360, 

750, 1100 e 1600 litros, para resíduos que permitem o retorno da 

embalagem; 

o Caixas de papelão, de porte médio, de até 50 litros, para resíduos a 

serem incinerados. 

• Estocagem temporária: os locais destinados a estocagem temporária 

devem obedecer às seguintes medidas de segurança e proteção 

ambiental: 

o Piso impermeabilizado; 

o Cobertura e ventilação; 

o Drenagem de águas pluviais; 

o Drenagem de líquidos percolados; 

o Bacia de contenção; 

o Isolamento com sinalização; 

o Controle de operação; 

o Treinamento adequado; 

o Monitoramento de toda a área; 

o Contêineres e tambores rotulados e em bom estado. 

 

 

2.5 DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

 

 

Segundo a MONTEIRO (2001), os diversos métodos e técnicas que podem 

ser empregados na destinação final dos resíduos são: 

• Landfarming: consiste em um tratamento biológico, onde a camada 

orgânica é decomposta por microorganismos da superfície do solo. 

Desta maneira, este processo demanda de uma área extensa, 

podendo o processo ser repetido quantas vezes desejado, no mesmo 

local. Este tipo de tratamento é aplicado a derivados de petróleo e 



 
 
 

compostos orgânicos. Este processo consiste na cobertura com uma 

camada de solo variando entre 15 a 20 cm, conforme figura abaixo: 

 

Figura 1 – Esquema de Landfarming. Fonte: MONTEIRO, 2001. 

 

 

• Aterros industriais: estes são divididos entre classe I e classe IIA, 

sendo fundamental para qualquer um destes três tipos de aterro, a 

necessidade de sistemas de drenagem pluvial e impermeabilização de 

seu leito, para evitar a contaminação do lençol freático, conforme figura 

abaixo: 

 

 

Figura 2 – Fluxo de águas num aterro. Fonte: MONTEIRO, 2001. 

 

 



 
 
 

Sendo necessário o controle, para evitar que as águas precipitem o 

volume suportável pelo aterro, bem como a impermeabilização do 

mesmo com uma manta plástica, impedindo a contaminação do solo. 

Nestes tipos de aterros, deve-se evitar a mistura de resíduos 

incompatíveis, pois, esta ação pode proporcionar geração de calor, fogo 

ou explosão, produção de fumos e gases tóxicos e inflamáveis, 

solubilização de substancias tóxicas e polimerização violenta.  

Para Valle (1995, p.85), o termo vida útil de um aterro pode ser definido 

como “[...] função do volume de material que recebe na unidade de 

tempo e da densidade aparente desse material.” 

o Aterros industriais para resíduos classe I: suas condições de 

impermeabilização são mais severas que as da classe II, sendo de 

três metros a distância mínima do lençol freático, necessitando de 

dupla camada de impermeabilização inferior com manta sintética ou 

camada de argila (e > 80 cm ; k < 10-7 cm/s), camada de detecção 

de vazamentos entre as camadas inferiores, camada de 

impermeabilização superior, camada drenante acima da camada 

superior de impermeabilização (e = 25 cm), bem como cobertura 

pré-moldada superior e lateral para evitar contato com águas, 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 3 – Aterro para resíduos classe I – corte típico. Fonte: MONTEIRO, 2001. 

 

 A figura abaixo representa a construção de um aterro para resíduos classe I, 

atendendo a todas as exigências estabelecidas. 



 
 
 

 

Figura 4 – Construção de aterro para resíduos classe I. Fonte: Autor, 2009. 

 

 

o Aterros industriais para resíduos classe IIA: assemelha-se a aterros 

de lixo domiciliar, este deve ter um limite máximo de 1,5 m do lençol 

freático, devendo ser constituído de baixo para cima por: camada 

de impermeabilização inferior com manta plástica (0,8 a 1,2 mm de 

espessura) ou argila (k = 10-6 cm/s ; e > 80 cm), camada de 

proteção mecânica, sistema de drenagem de percolado, camadas 

de resíduos (4,0 a 6,0 m de altura) entremeadas com camadas de 

25 cm de solo, camada drenante de areia com 25 cm de espessura, 

camada de solo orgânico ( e> 60 cm), cobertura vegetal com raízes 

curtas, conforme figura abaixo: 

  

 

Figura 5 - Aterro para resíduos classe II – corte típico. Fonte: MONTEIRO, 2001. 



 
 
 

 A figura abaixo representa a construção de um aterro para resíduos classe 

IIA, atendendo a todas as exigências estabelecidas. 

 

 

Figura 6 – Construção de aterro para resíduos classe II. Fonte: Autor, 2009. 

 

O líquido percolado deve seguir para tratamento físico-químico, seguido de 

um processo biológico convencional, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 7 – Tratamento de efluentes. Fonte: Autor, 2009. 



 
 
 

• Barragens de rejeito: este é usado para resíduos líquidos ou pastosos, 

que apresentem teor de umidade superior a 80%, são geralmente 

rasos e ocupam muita área, utilizam-se do princípio de filtragem e 

drenagem de fundo. Assim, utiliza-se apenas a camada de 

impermeabilização inferior, quando a camada inferior já esta 

solidificada, procede-se colocando uma camada de argila na camada 

superior para a redução de infiltrações; 

• Outras formas de disposição: estes tipos de resíduos podem ainda ser 

dispostos em cavernas subterrâneas salinas ou calcárias, ou injetados 

em poços de petróleo esgotados. 

Para Valle (1995, p.52), o termo responsabilidade do gerador pode ser 

definido como “[...] fornecer todas as informações necessárias sobre o 

resíduo às empresas que venham a fazer seu transporte, 

processamento ou disposição final.” 

 

 

2.6 CO-PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

Consiste na técnica de destruição térmica dos resíduos em fornos de cimento, 

que, pelas às altas temperaturas, ocorre a destruição total dos resíduos em fornos 

rotativos, sem posterior destinação a terceiros, além de apresentar um controle de 

emissões de gases na atmosfera. 

Para esse estudo, considera-se incineração “[...] uma solução eficaz para 

destruição de resíduos patogênicos e é também a solução capaz de destruir certos 

produtos químicos estáveis de difícil eliminação.” (VALLE, 1995, p. 82). 

 

 

2.6.1 Resíduos co-processáveis 

 

 

Resíduos co-processáveis são os resíduos que podem ser destruídos por 

meio de incineração, são eles: 

• Substâncias oleosas; 



 
 
 

• Catalisadores usados; 

• Resinas, colas e látex; 

• EPIs contaminados; 

• Pneus e emborrachados; 

• Madeiras contaminadas; 

• Tintas e solventes; 

• Borrachas e plásticos; 

• Lodos de ETE; 

• Terras contaminadas; 

• Papel e outros; 

• Refratários. 

 

 

2.6.2 Resíduos não co-processáveis 

 

 

Resíduos não co-processáveis são os resíduos que não podem ser destruídos 

por meio de incineração, são eles: 

• Resíduos organoclorados; 

• Organofosforado; 

• Domiciliares; 

• Pesticidas; 

• Explosivos; 

• Radioativos; 

• Hospitalares. 

 

 

2.7 OS 5Rs DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

O princípio dos 5Rs, de maneira simplificada explana ações práticas do dia-a-

dia, estas, se utilizadas, proporcionam uma melhoria na qualidade de vida. 

 



 
 
 

Segundo VALLE, 1995, os RS são: 

• Repensar: repensar os hábitos de consumo, buscar por produtos de 

passível reciclagem, bem como, antes de descartar qualquer material, 

verificar sua reutilização para outra atividade. Avaliar antes de uma 

compra, se realmente é necessário adquirir este produto e quais suas 

características; 

• Recusar: recusar a utilização de produtos que causem a degradação 

do meio ambiente, bem como, evitar o excesso de sacos e 

embalagens plásticas ou produtos que não possam ser reciclados. 

Assim, recusar quaisquer produtos que causem agressões ao meio 

ambiente como um todo; 

• Reduzir: reduzir o consumo, buscar produtos que tenham uma vida 

útil mais elevada, que possibilitem uma geração de resíduos menor, 

que tenham o máximo de economia de recursos naturais possível; 

• Reutilizar: recuperar ao máximo antes de descartar um produto, 

sendo que ao descartar verificar a possível doação a terceiros, 

prolongando assim a vida útil, tanto do produto quanto dos aterros. 

Bem como, buscar a utilização de produtos alternativos artesanais 

constituídos de resíduos. Sabe-se que: 

 

[...] utilizar os resíduos da mesma forma que foram produzidos no próprio 
estabelecimento que os gerou, por exemplo, retrabalhar as peças com 
defeitos, reaproveitar os restos de matérias-primas, utilizar o calor antes 
dissipado no meio ambiente de trabalho para pré-aquecimento, usar a água 
servida para esfriar algum equipamento antes de tratá-la, usar tambores e 
outras embalagens para estocar resíduos, espichar a vida útil de pallets, 
tambores e outras embalagens de transporte, desde que não prejudique a 
qualidade dos produtos que serão transportados (BARBIERI, 2007, p.123).  

 

• Reciclar: reciclar matérias proporciona a redução da pressão aos 

recursos naturais, gerando economia, trabalho e renda para milhares 

de pessoas. Assim, após a aplicação dos outros 4Rs, o que restar é 

aplicado ao último R, reciclar. E, para que isto ocorra, deve-se 

priorizar a conscientização dos colaboradores por meio de 

treinamentos. Sabe-se que: 

 

[...] o treinamento refere-se a preparar as pessoas para que desempenhem 
suas funções adequadamente. Assim, conscientização significa “querer 



 
 
 

fazer”, ao passo que o treinamento determina que o colaborador possa ser 
“competente para”, o que significa “saber fazer” (SEIFFERT, 2007, p. 143). 

 
 

Para exemplificar o conceito dos 5Rs, tem-se como ferramenta a escala de 

prioridades no gerenciamento de resíduos sólidos, conforme figura abaixo: 

 

 

 

 Figura 8 – Escala de prioridades no gerenciamento de resíduos. Fonte: Valle, 

1995. 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.8 PARÂMETROS PARA CALDEIRAS 

 

 

Segundo a NBR 10004/2004 são identificados os parâmetros para a cinza e 

para a pedra da caldeira: 

• Parâmetros para a cinza da caldeira: a cinza da caldeira deve 

obedecer a parâmetros conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Parâmetros cinza da caldeira. 

Parâmetro Limites da NBR 10004/04 
pH 1:1 em água 2,0 – 12,5 

Característica solubilizado 
CLORETO 250 mg/l 
FENÓIS TOTAIS 0,01 mg/l 
SULFATO 250 mg/l 
ALUMÍNIO 0,20 mg/l 
BÁRIO 0,70 mg/l 
CÁDMIO 0,005 mg/l 
CHUMBO 0,01 mg/l 
COBRE 2,00 mg/l 
CROMO TOTAL 0,05 mg/l 
FERRO 0,30 mg/l 
MANGANÊS 0,10 mg/l 
SÓDIO 200 mg/l 
ZINCO 5,00 mg/l 

Fonte: NBR 10004/2004. 

 

 Um dos resíduos gerados pela caldeira é a cinza, conforme figura abaixo: 

 

Figura 9 – Cinza da caldeira. Fonte: Autor, 2009. 



 
 
 

• Parâmetros para a pedra da caldeira: a pedra da caldeira deve 

obedecer a parâmetros conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Parâmetros pedra da caldeira. 

Parâmetro Limites da NBR 10004/04 
Característica lixiviado 

BÁRIO 70,0 mg/l 
CÁDMIO 0,5 mg/l 
CHUMBO 1,0 mg/l 
CROMO TOTAL 5,0 mg/l 
Prata 5,0 mg/l 

Fonte: NBR 10004/2004. 

 

 Um dos resíduos gerados pela caldeira é a pedra, também denominada sílica, 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 10 – Pedra da caldeira. Fonte: Autor, 2009. 

 

 

2.9 NORMATIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Com a intenção de proporcionar a redução da crescente variedade de 

produtos e procedimentos, têm-se como base as NBRs. Proporcionando assim mais 

qualidade aos produtos, bem como proteger a vida humana e a saúde.  



 
 
 

Para resíduos sólidos, aplicam-se as seguintes NBRs: 

• NBR 10157 – Aterros de resíduos perigosos – Critérios para projeto, 

construção e operação – Procedimento; 

• NBR 10004/04 – Resíduos sólidos – Classificação; 

• NBR 10005/04 – Lixiviação de resíduos – Procedimento; 

• NBR 10006/04 – Solubilização de resíduos – Procedimento; 

• NBR 10007/04 – Amostragem de resíduos – Procedimentos; 

• NBR 12235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimento; 

• NBR 11174/90 – Armazenamento de resíduos classes II (não inertes) e III 

(inertes) – Procedimento; 

• NBR 11175/90 – Incineração de resíduos sólidos perigosos – Padrões de 

desempenho – Procedimentos; 

• NBR 12988/93 – Líquidos livres – Verificação em amostras de resíduos – 

Método de ensaio; 

• NBR 13221/03 – Transporte de resíduos – Procedimento; 

• NBR 13463/95 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação; 

• NBR 10703/89 – Degradação do solo – Terminologia; 

• NBR 8418 / NBR 842 – Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos – Procedimento. 

 

 

2.10 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 

Dias (2007), afirma que o âmbito em que será emitido o licenciamento 

ambiental dependerá do porte ou impacto causado pelo empreendimento. 

 Segundo DIAS (2007), os tipos de licenças ambientais são: 

• Licença prévia: esta é requerida na fase preliminar de planejamento do 

investimento, avalia a localização bem como estabelece requisitos a 

serem atendidos para as próximas fases. Seu prazo de validade tem 

um período inferior a quatro anos; 



 
 
 

• Licença de instalação: compreende a segunda fase para um 

licenciamento ambiental, sendo analisados e aprovados projetos de 

controle de poluição bem como medidas compensatórias. Seu prazo 

de validade não pode exceder a seis anos; 

• Licença de operação: esta autoriza a operação do investimento, após 

verificação do cumprimento das etapas anteriores, com medidas de 

controle ambiental. Seu prazo de validade deve ser de no mínimo 

quatro anos e no máximo oito anos, em função das características do 

empreendimento. Esta pode ser dividida entre: 

o Licença sumária: apenas para empreendimentos de pequeno porte, 

que não exijam a elaboração de estudos ambientais; 

o Licença precária: aplicada ao empreendimento apenas para 

entrada em operação para teste de eficiência de sistema de 

controle de poluição, sua validade deve ser de no máximo seis 

meses. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 O trabalho foi desenvolvido com base em empresa madeireira produtora de 

compensados, sendo desta maneira considerado como ambiente todos os setores 

envolvidos no processo produtivo, pois todos estes são responsáveis direta ou 

indiretamente pela geração de resíduos sólidos.  

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

 Os materiais utilizados para a análise foram os seguintes:   

• Gerador de vapor WSCV 6000, queimador Biochamm, fabricante 

Máquinas Walter Siegel Ltda., tipo construtivo misto, capacidade de vapor 

de 6000 Kgf/h; 

• Gerador de vapor BGV-10000, fabricante Biochamm Caldeiras e 

Equipamentos Industriais, tipo construtivo misto, capacidade de vapor de 

10000 Kgf/h; 

• Torno desfolhador TB 14 H7, fabricante Thoms e Benato; 

• Torno desfolhador TB 27 H7, fabricante Thoms e Benato; 

• Juntadeira de lâminas JSL-2600, fabricante Benecke; 

• Afiadora de facas, fabricante Maclinea, equipamento sem especificação; 

• Lixadeira, fabricante Omeco, equipamento sem especificação; 

• Esquadrejadeira, fabricante Omeco, equipamento sem especificação; 

• Prensa PRH-16PM 1350 x 2700, fabricante Omeco; 

• Prensas, fabricante Indumec, equipamento sem especificação; 

• Pá carregadeira W20E, fabricante Case; 

• Empilhadeira, fabricante Yale, equipamento sem especificação.  

 

 

 



 
 
 

3.2 MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Resíduos gerados na indústria de compensados e suas classificações 

 

 

A indústria de compensados gera inúmeros resíduos em seu processo 

produtivo, estes de maneira geral classificam-se entre classe I, classe IIA e classe 

IIB, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Resíduos gerados na indústria de compensados e suas classificações. 

TIPO DE RESIDUO FONTE GERADORA CLASSIFICAÇÃO  OBSERVAÇÃO 

Cascas de toras 
Processo industrial (cozimento 

e laminação) 
Classe IIB - 

Cavaco de madeira Processo industrial Classe IIB - 

Pó de madeira Processo industrial Classe IIB - 

Papel / papelão Fábrica Classe IIB - 

Plástico Fábrica Classe IIB - 

Óleo usado Máquinas / equipamentos Classe IIA - 

Lâmpadas fluorescentes Fábrica Classe I - 

Efluente ETE Cozimento de toras Classe I - 

Lodo da afiação de facas Afiação de facas Classe IIA - 

Refilos com resina fenólica 
Processo industrial 

(esquadrejamento) 
Classe IIA - 

Materiais contaminados 

com óleo, graxa ou tinta 
Fábrica Classe I - 

Filtros usados Fábrica Classe I - 

Metal, pilhas e baterias Fábrica Classe I - 

Latas de spray e tinta Fábrica Classe I - 

Embalagens de óleo e 

produtos químicos 
Fábrica Classe I - 

Almofadas e carimbos Fábrica Classe I - 

Cola plástica Fábrica (juntadeira) Classe I - 

Restos de film-faced Fábrica (plastificado) Classe I - 

Resina seca de testes Laboratório de testes Classe I - 

Equipamentos de 

laboratório 
Laboratório de testes 

Classe I 

Classe IIB 

 

Varia: se esta 

contaminado e se 

pode ser reciclado 

 



 
 
 

(continuação) 

TIPO DE RESIDUO FONTE GERADORA CLASSIFICAÇÃO  OBSERVAÇÃO 

Equipamentos como trena, 

paquímetro e afins 

Fábrica Classe I 

Classe IIB 

Varia: se esta 

contaminado e se 

pode ser reciclado 

EPIs e uniformes usados Fábrica Classe I - 

Vidros especiais e 

espelhos 

Fábrica Classe IIA - 

Borracha Fábrica Classe IIA - 

Isopor Fábrica Classe IIA - 

Cinza da caldeira Processo industrial (caldeira) Classe IIA 

Classe IIB 

Varia de acordo com 

analises 

Pedra da caldeira Processo industrial (caldeira) Classe IIA 

Classe IIB 

Varia de acordo com 

analises 

Lixas usadas Fábrica Classe IIA - 

Restos de massa Fábrica (reparos) Classe IIA - 

Fita plástica PET para 

arqueação 

Fábrica (embalagem) Classe IIB Produto de difícil 

reciclagem acaba 

sendo destinado 

como classe IIA 

Restos de papeis 

especiais, adesivos, fitas e 

papel carbono 

Fábrica Classe IIA - 

Silicagel Laboratório de testes Classe IIA - 

Espuma Fábrica Classe IIA - 

Fitas isolantes e cabos Fábrica (manutenção) Classe IIA - 

Lonas plásticas Fábrica Classe IIA - 

PVC Fábrica Classe IIA - 

Ráfia Fábrica Classe IIA - 

Pontas de cigarro Fábrica (área de fumantes) Classe IIA - 

Qualquer material que 

esteja contaminado 

Fábrica Classe I - 

Lâmpadas incandescentes Fábrica Classe IIB - 

Orgânicos Fábrica Classe IIB - 

Roletes Fábrica (laminação) Classe IIB - 

Fonte: Autor, 2009. 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.2.2 Destinação dos resíduos 

 

 

Os resíduos, após classificação devem ser encaminhados a um tratamento ou 

disposição final, visando soluções que possibilitem maior economia. Mas 

respeitando a legislação ambiental, tendo vínculo apenas com empresas que 

possuam todas as licenças necessárias para fazer a destinação correta dos 

resíduos, conforme figura abaixo: 

 

Tabela 4 - Destinação dos resíduos. 

TIPO DE RESIDUO CLASSIFICAÇÃO  TRATAMENTO / DESTINAÇÃO FINAL 

Cascas de toras Classe IIB Reuso como biomassa 

Cavaco de madeira Classe IIB Reuso como biomassa 

Pó de madeira Classe IIB Reuso como biomassa 

Papel / papelão Classe IIB Reciclagem por coletores locais 

Plástico Classe IIB Reciclagem por coletores locais 

Óleo usado Classe IIA Reciclagem por empresa de lubrificantes 

Lâmpadas fluorescentes Classe I Descontaminação, aterro controlado classe I 

Efluente ETE Classe I 

Misturado a taxa de 0,3% em massa com biomassa 

para queima na caldeira, ou disponibilizar em aterros 

para resíduos classe I 

Lodo da afiação de facas Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Refilos com resina fenólica Classe IIA 

Se tiverem largura de no mínimo 3 cm e espessura 

mínima 10mm são vendidos para a indústria de 

portas, ou tentar buscar a utilização em novos 

produtos dentro da própria empresa 

Materiais contaminados 

com óleo, graxa ou tinta 
Classe I Aterro controlado classe I 

Filtros usados Classe I Aterro controlado classe I 

Metal, pilhas e baterias Classe I Aterro controlado classe I 

Latas de spray e tinta Classe I Aterro controlado classe I 

Embalagens de óleo e 

produtos químicos 
Classe I Aterro controlado classe I 

Almofadas e carimbos Classe I Aterro controlado classe I 

Cola plástica Classe I Aterro controlado classe I 

Restos de film-faced Classe I Aterro controlado classe I 

Resina seca de testes Classe I Aterro controlado classe I 

Equipamentos de 

laboratório 

Classe I 

Classe IIB 

Se contaminados: Aterro controlado classe I 

Se não contaminados: Destinado juntamente como 

materiais recicláveis 



 
 
 

(continuação) 

TIPO DE RESIDUO CLASSIFICAÇÃO  TRATAMENTO / DESTINAÇÃO FINAL 

Equipamentos como trena, 

paquímetro e afins 

Classe I 

Classe IIB 

Se contaminados: Aterro controlado classe I 

Se não contaminados: Destinado juntamente como 

materiais recicláveis 

EPIs e uniformes usados Classe I Aterro controlado classe I 

Vidros especiais e 

espelhos 

Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Borracha Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Isopor Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Cinza da caldeira Classe IIA 

Classe IIB 

De acordo com análises: 

Se considerado inerte: classe IIB, pode ser disposta 

no meio ambiente 

Se considerado não-inerte: aterro controlado para 

resíduos classe IIA 

Pedra da caldeira Classe IIA 

Classe IIB 

De acordo com análises: 

Se considerado inerte: classe IIB, pode ser disposta 

no solo 

Se considerado não-inerte: aterro controlado classe 

IIA 

Lixas usadas Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Restos de massa Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Fita plástica PET para 

arqueação 

Classe IIB Devido a difícil reciclagem, Aterro controlado classe 

IIA 

Restos de papeis 

especiais, adesivos, fitas e 

papel carbono 

Classe IIA  

Aterro controlado classe IIA 

 

Silicagel Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Espuma Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Fitas isolantes e cabos Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Lonas plásticas Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

PVC Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Ráfia Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Pontas de cigarro Classe IIA Aterro controlado classe IIA 

Qualquer material que  

esteja contaminado 

Classe I Aterro controlado classe I 

Lâmpadas incandescentes Classe IIB Aterro municipal 

Orgânicos Classe IIB Aterro municipal 

Roletes Classe IIB Venda para outras empresas 

Fonte: Autor, 2009. 

 



 
 
 

Embora a maioria destes resíduos seja destinada em aterros municipais pela 

população em geral, no caso das indústrias, estes devem ser destinados a aterros 

especiais de acordo com sua classe pré definida nas classificações. 

 

 

3.2.3 Acondicionamento de resíduos na indústria 

 

 

O acondicionamento de cascas, refilos, bem como o pó após serem 

homogeneizados por meio de picador, é em silo, estes com capacidades variáveis, 

sendo de maneira geral, compatíveis com o consumo da caldeira. Estes podem ser 

em formatos cilíndricos, retangulares ou quadrados, de acordo com o fabricante, 

conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 11 – Silo para armazenamento. Fonte: Autor, 2009. 

 

Para os óleos usados devem ser utilizados tambores fechados, estes apenas 

para esta finalidade, dispostos de maneira a facilitar a coleta, geralmente próximas 

aos pontos de troca da indústria, conforme figura abaixo: 

 



 
 
 

 

Figura 12 – Tambores para disposição de óleo. Fonte: Autor, 2009. 

 

Para os demais resíduos, tais como os recicláveis, bem como a classe I e 

classe IIA, devem ser dispostas lixeiras identificadas para coleta de cada tipo de 

resíduo, estas devem ser dispostas nos setores para facilitar a disposição por parte 

dos funcionários, estando elas sempre em lugar estratégicos possibilitando fácil 

acesso as mesmas, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 13 – Lixeiras dispostas em setores. Fonte: Autor, 2009. 

 

A finalidade do acondicionamento em setores é facilitar a disposição dos 

geradores, mas estes devem ser recolhidos de acordo com necessidade, quando 

estes estiverem cheios ou mediante solicitação do encarregado do setor. Estes após 

esta coleta, devem ser dispostos em uma central de resíduos. Esta central deve ter 



 
 
 

localização estratégica, devendo obedecer a especificações como medidas de 

segurança e proteção ambiental, conforme figura abaixo: 

  

 

Figura 14 – Central de resíduos. Fonte: Autor, 2009. 

 

Este é um modelo genérico de armazenamento de resíduos, suas medidas 

variam de acordo com a quantidade de resíduos gerada pela indústria, bem como 

com o período entre as coletas de destinação final. 

Os materiais recicláveis são dispostos nas laterais para facilitar as coletas, 

devidas ao volume.  

Os resíduos denominados classe I e classe IIA, devem ser destinadas a 

empresas especificas, estas empresas disponibilizam contêineres para o 

acondicionamento de resíduos, geralmente de 7m³. Estes devem ser dispostos 

dentro do lugar destinado a sua classe. Para estes tipos de resíduos deve-se 

considerar a viabilidade de portas em ambos os lados, sendo uma usada para o 

descarregamento de tambores a serem transferidos para o contêiner e outra em 

específico para a entrada e saída do contêiner, pois o mesmo geralmente é 

transportado por caminhões poliguindaste da empresa responsável pela destinação 

final. Assim, com a disponibilidade de duas portas é possível colocá-lo em local 

coberto para evitar as intempéries, com auxilio de empilhadeira. 

 

 

 



 
 
 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Em relação aos objetivos propostos, pode-se dizer que estes foram 

alcançados, pois foi realizado um levantamento de todos os resíduos gerados na 

indústria, estes foram classificados de acordo com a NBR 10004/2004 “Classificação 

dos Resíduos Sólidos”. 

Assim, como também foi disposta a melhor maneira de destinação final para 

cada resíduo gerado no processo produtivo, seja ela a reciclagem, o 

reaproveitamento no próprio processo ou também a destinação em aterros 

controlados. 

Os aterros controlados geram custos as empresas, mas por sua vez garantem 

a segurança do mesmo em relação à poluição do meio ambiente, além de 

proporcionarem certificados de destinação dos mesmos. 

Sendo assim, a empresa que faz o transporte dos resíduos, deve possuir 

todas as licenças necessárias para a execução, bem como, as empresas que são 

responsáveis pela destinação final e monitoramento do mesmo devem possuir 

licenças que atestem a qualidade do serviço prestado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

5 SUGESTÕES 

 

 

As indústrias de compensados, de maneira geral necessitam de muitas 

melhorias, assim, recomenda-se: 

• Um estudo de viabilidade econômica e comparativo de custos de 

utilização de toalhas laváveis em substituição a estopas; 

• Embora o co-processamento seja um processo considerado caro, mas 

muito prático e eficiente, fazer um estudo de viabilidade de destinar EPIs 

usados para incineração ao invés de destiná-los em aterros como 

resíduos perigosos classe I; 

• Separação de resíduos recicláveis nas áreas de escritórios e laboratórios 

em geral, tornando inclusive um negócio; 

• Manter treinamento dos funcionários para conscientização da importância 

na segregação de resíduos sólidos; 

• Promover a criação de um GGA, com reuniões mensais, com a finalidade 

de proporcionar a discussão de assunto e melhorias na gestão ambiental 

para a empresa. Este deve ser composto tanto por pessoas da parte 

gerencial quanto por colaboradores, de preferência ao menos um de cada 

setor da empresa; 

• Promover a competição entre setores quanto à coleta e separação de 

resíduos, motivando assim os colaboradores com recompensas de 

diversas formas; 

• Responsabilizar uma pessoa para sair semanalmente, ou de acordo com a 

necessidade do setor e fazer as coletas de resíduos, transportando-os a 

uma central de resíduos para armazenamento temporário; 

• Identificar os tambores de coleta de resíduos nos setores com placas e 

cores, de maneira de fácil entendimento; 

• Na contratação de empresa especializada para fazer a destinação final 

dos resíduos sólidos verificar se a mesmas tem todas as licenças para 

executar estes serviços; 

 



 
 
 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

As indústrias de compensados no Brasil, são consideradas grandes 

poluidoras e degradadoras do meio ambiente. Em sua grande maioria, não possuem 

um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A maioria dos empresários prefere 

correr riscos enormes a investir em gerenciamento de resíduos. 

 Assim, se implantadas as técnicas esplanadas anteriormente é possível obter 

uma melhor qualidade de vida no serviço, proporcionando um ambiente mais 

saudável, bem como despertar o interesse dos funcionários para a segregação de 

resíduos sólidos.  

Sem contar o fato de entrar em conformidade com a legislação ambiental 

vigente, deixando assim de descartar resíduos contaminados diretamente no solo, 

passando assim a ser uma empresa que possui responsabilidade ambiental, 

contribui para a conservação do meio ambiente, deixando de correr riscos de 

receber multas por crimes ambientais. 

Desta maneira, pode-se dizer que as indústrias de compensados podem 

mudar muito, basta que os responsáveis pelas mesmas demonstrem interesse e 

venham a buscar técnicas viáveis para reverter a situação atual. 

Portanto, devido a imensa importância de tal tema, deve-se realizar um 

estudo de caso com base nas informações aqui dispostas. 
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APÊNDICE A – TERMO DE COMPROMISSO – CONFIRMAÇÃO DO 

ORIENTADOR 

 
 
  De acordo com o disposto no REGULAMENTO DE ESTÁGIOS NO 

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL DA MADEIRA e com o contrato mantido 

com a Acadêmica Aycatsana Andréa Chauszcz, comprometo-me e confirmo minha 

disposição em orientá-la na elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso, em 

horários disponíveis, previamente combinados. 

 Comprometo-me, ainda, a participar da Banca Examinadora que vai analisar e 

avaliar o Trabalho de Conclusão de Curso, a ser apresentado pelo Acadêmico, nas 

datas e horários fixado pelo professor(a) das disciplinas de Estágio Supervisionados 

e de Projeto, quando da apresentação com defesa pública. 

 

União da Vitória, 18 de novembro de 2009. 

 

 

 

____________________________ 

Prof. Dr. Roberto Pedro Bom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

APÊNDICE B – COMPROVANTE DAS HORAS EXTRACURRICULARES 

 

 

 

Atividade Data 
Carga 

horária 
Professor Coordenador 

1- Visita Técnica– São 

Gabriel Papéis 

2005 

 
02 horas 

 

 

 

 

2- Visita Técnica– Miguel 

Forte 

2007 

 
02 horas 

 

 

 

 

3- Visita Técnica– 

Madeireira Rio Claro 
07/07/2007 04 horas 

 

 

 

 

4- Visita Técnica– 

Compensados JHP 

2007 

 
02 horas 

 

 

 

 

5- Visita Técnica– Miguel 

Forte 

2008 

 
02 horas 

 

 

 

 

6- Semana da Madeira 
02, 03 e 04 de 

maio de 2005 
10 horas 

 

 

 

 

7- II Semana da Madeira 
09, 10 e 11 de 

maio de 2006 
09 horas 

 

 

 

 

8- III Eneim 

10, 11 e 12 de 

agosto de 

2006 

11 horas   

9- Marketing para 

Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia 

20 e 21 de 

setembro de 

2006 

12 horas   



 
 
 

10- III Enaproc 

10 e 11 de 

outubro de 

2006 

20 horas   

11- Trabalhador em 

Reflorestamento (matas 

homogêneas) cultivo de 

eucalipto 

18 e 19 de 

julho de 2007 
16 horas   

12- V Enaproc 30 e 31 de 

outubro de 

2008 

20 horas   

13- VI Enaproc 22 e 23 de 

outubro de 

2009 

08 horas   

14- Estágio CIEE, 

Madeireira Rio Claro Ltda. 

13/08/2007 a 

12/08/2009 

4000 

horas 

 

 

 

 

Total de Horas Extracurriculares 4118 

 

 

União da Vitória, 18 de novembro de 2009. 

 

 

 

____________________________ 

Prof. Dr. Roberto Pedro Bom 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

APÊNDICE C – DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

 

 
 
 

 


