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Resumo 
 
 Este trabalho objetiva apresentar os resultados de uma pesquisa realizada junto à 
indústria moveleira de Bento Gonçalves, a qual representa 45% da produção de móveis do 
Rio Grande do Sul.  Os dados fundamentam-se num diagnóstico ambiental realizado em 26 
empresas, em que foram quantificados os resíduos gerados, sua destinação, situação quanto 
ao gerenciamento e  licenças ambientais, sistema de pintura utilizado  e implantação de  
Sistemas de Gerenciamento Ambiental, visando analisar a situação geral das empresas nos 
aspectos contemplados e a preocupação com a sustentabilidade do seto.r  São discutidas 
ainda medidas mitigadoras de impactos ambientais e perspectivas de retorno dos resíduos ao 
ciclo produtivo. 
Palavras chave: Gestão de Resíduos, Indústria Moveleira, Diagnóstico Ambiental. 
  
 
1. Introdução 
 

A preservação ambiental é uma temática atual e emergente que requer o envolvimento 
e a participação de todos os segmentos da sociedade civil bem como de cada cidadão em 
particular. A gestão ambiental dentro deste contexto apresenta-se como uma alternativa que 
vem de encontro com interesses sócio-econômicos envolvendo cada vez mais o segmento 
empresarial. A minimização de impactos ambientais associada à minimização de custo, 
recuperação de matérias primas e energia projetam um futuro em que os interesses da 
sociedade se associam no sentido de preservar a qualidade ambiental para as atuais e futuras 
gerações. O desenvolvimento sustentável desponta como um objetivo global a ser alcançado 
racionalizando-se o uso dos recursos naturais. A atividade industrial, por muito tempo tida 
como impactante começa a despontar para um cenário de alternativas racionais de gestão, em 
que a variável ambiental insere-se sem contudo frear o seu desenvolvimento e sua própria 
sustentabilidade 

Dentro deste contexto, segundo DONAIRE (1999), as empresas vêm integrando em 
suas estratégias a proteção e conservação ambiental, tornando-se estas variáveis ou fatores 
direcionadores de todas as outras estratégias.  

Alguns fatores têm sido importantes nestes direcionamentos pelas empresas, como os 
fatores coercitivos (regulações, multas, barreiras comerciais não tarifárias, pressões externas, 
etc.) que levam a uma ação reativa, e os fatores econômicos, onde a competitividade se dá 
também pela preservação e conscientização ambiental (responsabilidade social e ética) que 
levam a uma ação pró-ativa. 
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A gestão ambiental pode levar a um resgate da responsabilidade subjacente à aplicação 
de soluções que contenham crescente diferenciação tecnológica, no desafio da preservação 
ambiental. Isto pode dar-se com redução de custos com material, água, energia, tratamento e 
disposição de resíduos, custos junto aos órgãos reguladores, satisfação dos consumidores e, 
como conseqüência, aumento da competitividade.  

Relativamente aos resíduos sólidos, a redução na origem é determinante para a 
eficiência do sistema de gestão. Por outro lado, a reutilização e a reciclagem, bem como a 
recuperação de matéria e energia agregados aos resíduos podem trazer benefícios ambientais e 
econômicos. 

Os aspectos normativos para a gestão ambiental numa sociedade globalizada 
incentivam a minimização e a não geração de resíduos. Estes também são aspectos adotados 
para a implantação de sistema de gerenciamento ambiental (SGA). 

Outros princípios básicos que orientam um SGA são a definição da política ambiental 
que deve estar disponível ao público, o planejamento, a implantação, a mediação e a 
coordenação das ações corretivas e preventivas. O planejamento é de grande importância para 
a forma de implementação de SGA e deve identificar os aspectos ambientais que são os 
elementos da atividade empresarial que podem interagir com o meio. As modificações que os 
impactos ambientais podem provocar no meio ambiente, servem de base para a definição e 
objetivos do SGA. 

De acordo com ALMEIDA (2002), estes aspectos são relevantes para avaliar o grau de 
envolvimento das empresas com o desenvolvimento sustentável, bem como para analisar-se 
os ganhos obtidos com as modificações feitas. As empresas necessitam, no entanto, ir 
além da prevenção da poluição, atentando também para os impactos ambientais relacionados 
com o ciclo de vida do produto. O princípio da descarga zero, a redução do consumo de 
materiais e de geração de resíduos exige mudanças fundamentais nos produtos e processos.  
 O projeto voltado para o meio ambiente, Design for Environment – DFE, é uma 
importante ferramenta para a criação de produtos de mais fácil recuperação, reutilização ou 
reciclagem, uma vez que todos os efeitos potenciais do produto sobre o ambiente são 
examinados durante a fase de projeto (SERRA, 2000).  
 
2. A Cadeia produtiva madeira e móveis 
 

Segundo a Abimóvel (2001), houve um considerável aumento nas exportações do 
setor moveleiro brasileiro em função do desenvolvimento da capacidade de produção e 
melhoria na qualidade dos produtos. Nos últimos três anos o Rio Grande do Sul vem 
ocupando o  segundo lugar no cenário nacional, representando aproximadamente 20% da 
produção nacional,  com um faturamento no ano de 2000 de R$ 1,65 bilhões (2% do PIB 
gaúcho), e com uma exportação de US$ 160 milhões (31% do total nacional), sendo os 
Estados Unidos os principais importadores. Conforme ROESE (2000), embora no conjunto da 
indústria de transformação a participação do setor seja modesta, o fato de constituir pólos 
regionais faz com que assuma grande importância em determinadas regiões. No estado, a 
indústria está concentrada na região da serra com um pólo em Bento Gonçalves, responsável 
por 45% da produção estadual. 
 
2.1. Matérias-primas 
 

As Florestas nativas  e plantadas, a madeira industrializada, o MDF, os aglomerados, e 
placas duras para móveis são as principais matérias-primas utilizadas pela indústria 
moveleira. A produção atual de madeira no Brasil representa cerca de US$ 2,5 bilhões/ano, 
com 4,6 milhões de hectares de florestas plantadas, a maioria localizada nos estados do 
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Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, sendo que as áreas de reflorestamento são 
constituídas principalmente por eucalipto e pinus com larga utilização pelo setor moveleiro.  

A produção de madeira aglomerada, que foi de 494 mil m³ em 1990, aumentou para 
1.313 mil m³ em 1998, o que significou um incremento médio de 13% ao ano. Os pólos 
moveleiros são os principais mercados consumidores de aglomerados, posto que entre 80% e 
90% do volume produzido é destinado à fabricação de móveis. A maior parcela da produção 
nacional é absorvida diretamente pela indústria moveleira. Um volume menor é 
comercializado pelas revendas e destinado ao setor moveleiro de pequeno porte.  

No Brasil, a madeira, uma das principais matérias-primas utilizada para a produção de 
painéis de aglomerado, provém, em sua totalidade, de florestas plantadas. As empresas Placas 
do Paraná, Tafisa e Berneck utilizam 100% de pinus na fabricação de painéis de aglomerado; 
a Eucatex utiliza 100% de eucalipto, enquanto Duratex e Satipel combinam pinus e eucalipto 
em proporções variadas.  

Os investimentos que estão sendo feitos pelas empresas produtoras de aglomerados, de 
MDF, de ferragens e acessórios, de revestimentos, tintas e vernizes, bem como os 
investimentos das próprias indústrias moveleiras permitem afirmar que o índice de 
crescimento anual do setor de placas de madeira será mantido e até mesmo ampliado nesta 
década. 

Por outro lado, a falta de informações sobre a caracterização e quantidade de resíduos 
de madeira e de outros resíduos gerados na indústria moveleira não possibilita indicar 
modelos de gestão destes resíduos. Conforme a RADIOBRAS (1997), os resíduos resultantes 
das atividades de transformação da madeira sólida em produtos acabados em muitos casos 
têm sido tradicionalmente desperdiçados, constituindo um estorvo para o fabricante. Muitas 
empresas promovem a queima em fornos como forma de reduzir o volume do material a ser 
eliminado. Ou ainda para geração de energia, através da combustão. Este tipo de 
aproveitamento, entretanto, embora tenha benefícios sociais, agrega pouco valor ao produto 
final. 
 
2.2.  A Indústria moveleira e a geração de resíduos 
 

A indústria brasileira de móveis é formada por 13.500 micro, pequenas e médias 
empresas, de capital nacional localizadas em sua maioria na região centro-sul do país, 
constituindo pólos moveleiros,  a exemplo de Bento Gonçalves - RS. O setor tem grande 
representatividade na economia do país com uma participação de 7% na indústria brasileira.  
 Apesar do destaque do setor moveleiro no cenário industrial brasileiro, melhorias na 
gestão ambiental poderão representar não apenas a sustentabilidade dos mercados 
conquistados, mas novos ganhos de competitividade, através de técnicas como racionalização 
do uso de matérias-primas, reaproveitamento e reciclagem de resíduos. A busca de 
recuperação das fatias de mercado perdidas, portanto, poderia ser catalisada pela adoção das 
tecnologias limpas. 
 As tentativas de análise global do problema da geração de resíduos pela indústria 
moveleira tornam-se difíceis, no entanto,  face à ausência de uma estimativa oficial e 
atualizada, em nível nacional ou regional, sobre o volume de resíduos gerado pelas empresas 
do setor.  

O diagnóstico da geração de resíduos neste caso passa a ser fundamental para a 
tomada de decisão na determinação da gestão dos resíduos. Em alguns casos, o 
aproveitamento dos resíduos está condicionado a economias de grande escala, como é o caso 
da indústria de aglomerados que, apesar de ter surgido na Europa com a finalidade de 
aproveitamento dos resíduos industriais e das serrarias, no Brasil se utiliza preferencialmente 
de cavacos de madeira roliça oriunda de florestas (ROQUE, 1998). A possibilidades de 
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utilização dos resíduos de madeira nesta indústria são grandes, mas dependem do 
conhecimento das classes e quantidades geradas. 

Assim, torna-se de fundamental importância o levantamento das quantidades e tipos de 
resíduos gerados pelas indústrias moveleiras, como base para projetos de pesquisas e 
formulação de modelos de gestão que possibilitem alternativas de melhor aproveitamento para 
os resíduos gerados. Segundo CALDERONI (1997), a indústria é o segmento que maiores 
ganhos aufere com o processo de reciclagem, tendo, portanto, que se engajar neste contexto 
de forma a viabilizar o diagnóstico com máxima transparência. 
 
3. Metodologia 

 
Visando identificar o universo das empresas ligadas á área de produção moveleira no 

município de Bento Gonçalves – RS,  foram realizados levantamentos de dados junto ao 
SINDMÓVEIS (Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Bento Gonçalves 
– RS), MOVERGS (Associação da Indústria de Móveis do Rio Grande do Sul), 
SINDIMADEIRA (Caxias do Sul) e em pesquisas bibliográficas junto a levantamentos e 
diagnósticos já publicados. Os dados obtidos foram cruzados no sentido de se obter uma 
listagem que contemplasse as empresas potencialmente geradoras destes resíduos, 
oficialmente registradas em alguma destas Instituições. 

Para efeito de classificação foi utilizada a metodologia de Hierarquia (2000), que 
define a representatividade da empresa em função do seu índice sócio-econômico, obtido pela 
média aritmética dos índices percentuais de patrimônio líquido, faturamento bruto, lucro 
operacional, impostos gerados e salários pagos. 

Para a coleta dos dados, elaborou-se um formulário de pesquisa, utilizado nas visitas 
às empresas e preenchido pelo pesquisador em conjunto com o representante de cada 
indústria. As informações foram buscadas nos setores pertinentes em cada empresa, ou 
mesmo verificadas in loco quando necessário. Os formulários foram igualmente enviados às 
empresas através da MOVERGS, analisados individualmente e complementados em visita às 
empresas, procurando sanar possíveis erros de interpretação. 
 Visando caracterizar a situação produtiva das empresas visitadas, foram levantadas 
variáveis de produção das quais podem-se destacar algumas de interesse, como consumo de 
energia elétrica e de água, número de colaboradores, grau de instrução destes, número de 
máquinas, principais matérias primas utilizadas e destino da produção, além das variáveis 
relacionadas à geração de resíduos como o consumo de matéria-prima por classe e 
aproveitamento, quantidade de resíduos de serragem e retalhos e outros resíduos, bem como a 
existência de sistema de gerenciamento ambiental. 

Para estimativa das quantidades de resíduos gerados por classe de matéria-prima e por 
município, foram consideradas as proporções de matérias-primas utilizadas e seu 
aproveitamento calculando-se assim o volume de resíduos gerados em função do 
aproveitamento da matéria-prima e sua proporção em relação ao total de matéria-prima 
utilizada. 

Neste trabalho, serão analisadas somente as variáveis relacionadas ao gerenciamento 
ambiental e à geração de resíduos de madeira e outros, à exemplo da borra de tinta,  
embalagens de tintas e produtos químicos, existência de sistemas de gerenciamento ambiental, 
e situação da empresa quando a licenciamentos ambientais.  

Os dados foram levantados em 26 empresas do polo moveleiro de Bento Gonçalves, e 
analisados quanto a veracidade, comparando os valores informados de matéria-prima 
consumida com a representatividade das empresas, o número de colaboradores e a quantidade 
de resíduos gerados. A representatividade da amostra em relação a produção do município 
abrangeu 40% da produção do Município, representando 18% da produção estadual. 
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3. Resultados e Discussão 
 
 A análise das informações relativas ao gerenciamento ambiental das indústrias 
analisadas mostra um consumo de energia de 2.884.329 kwh/mês e de água na ordem de 
4.163 m3, este último relacionado as atividades de pintura. Sendo este o único processo no 
qual a água é utilizada, justifica-se o baixo consumo pelas indústrias do setor. Por outro lado, 
o alto consumo de energia, em decorrência de sua utilização para movimentação de máquinas 
e equipamentos, demonstra a viabilidade de utilização dos resíduos de madeira a atividades na 
geração de energia para própria indústria. 
 A geração de borras de tinta são da ordem de 10.307 m3 geradas em 11 empresas das 
26 visitadas. Verifica-se serem os resíduos do setor de pintura os que apresentam maiores 
problemas de gerenciamento e descarte neste ramo industrial, levando muitas empresas a 
eliminar ou diminuir os processos de pintura em suas linhas de produção por meio da 
utilização, por exemplo,  de painéis revestidos com lâminas sintéticas. Processos de pintura 
alternativos como citados em VENZKE & NASCIMENTO (2002) que sugerem a utilização 
de tintas em pó curável por radiação ultravioleta também vem sendo utilizados. Este fato pode 
ser confirmado uma vez que 50% das empresas visitadas que possuem processo de pintura 
utilizam sistemas alternativos. Dos dados fornecidos com relação aos processos de pintura, 
69,2% das empresas informaram terem sistema de pintura inplantados, sendo que destas 
88,8% afirmam terem cabine para pintura instalada. Verifica-se, confrontando o número de 
empresas que possuem cabine com o número de empresas que geram resíduos de borras de 
tinta, que não necessariamente as empresas que declaram ter cabine de pintura, realmente as 
possuem. 
 Outro impacto ambiental causado pelas atividades das indústrias moveleiras e 
relacionado ao processo de pintura são o descarte dos resíduos de embalagens de tintas. Os 
dados levantados totalizaram uma geração de 2.492 Kg mensais de resíduos de embalagens de 
tintas e produtos químicos. Das empresas pesquisadas, 14 declararam a geração destes 
resíduos, sendo que em duas estes são encaminhados para ARIP (Aterro de Resíduos 
Industriais Perigosos) e uma armazena no depósito de resíduos da empresa. O restante 
informou a destinação de suas embalagens para reciclagem ou reutilização. 
 Com relação aos resíduos de madeira e derivados, verificou-se a geração de 1.576 m3 
de serragem, 94m3 de maravalhas e 1.039 m3 de retalhos,  mensais medidos a granel.  

Apesar das empresas darem diferentes destinações aos resíduos de madeira e 
derivados, verifica-se que a maioria (53,3%) vende para utilização por terceiros. Neste caso, 
existem empresas de transporte que realizam a coleta e compra dos resíduos, desconhecendo a 
empresa muitas vezes a destinação final destes resíduos. 
 A figura 1 apresenta a proporção dos diferentes destinos finais dos resíduos de 
madeira e derivados, calculados em função do total dos resíduos gerados pelas empresas 
visitadas. Verifica-se também que uma parcela expressiva dos resíduos (16,5%), ainda é 
descartada para queima, sem aproveitamento. 
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Gráfico 1 – Destino dos resíduos gerados 
 

Relativamente à situação junto ao órgão ambiental, 34,6% declaram possuir licença de 
operação (LO) para armazenamento e destino final de resíduos; 69,2% para o funcionamento 
da empresa  e 30,79% para o funcionamento da estação de tratamento de efluentes (ETE).  

No que tange ao sistema de gerenciamento ambiental (SGA) 30,8% declaram tê-lo 
implantado, contra 69,2% que não o possuem. 
 Outros tipos de resíduos gerados por estas empresas mensalmente (8.590 kg de metais, 
7.620 kg de papel e papelão, 4.390kg de plástico, 883kg de orgânico, 270 kg de vidro e 186kg 
de têxtil), podem ser observados no gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Outros resíduos gerados pelas empresas pesquisadas em Kg/mês 
 

4. Conclusão  
 
 Os resultados obtidos demonstram uma preocupação ainda tímida com os aspectos 
ambientais pertinentes ao processo produtivo tanto internamente quanto nos aspectos relativos 
ao armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos e efluentes. 
 Mesmo entre as empresas que dão destinação final aos seus resíduos, o que se observa 
é que os processos utilizados são ambientalmente incorretos, senão representando desperdício 
de matérias-primas potenciais, à exemplo da queima de resíduos de madeira ou a simples 
disposição destes no solo. O mesmo se pode observar com relação aos resíduos 
potencialmente perigosos, à exemplo de embalagens de tintas e produtos químicos que são 
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encaminhados à reciclagem contrariando ao disposto na legislação estadual de resíduos 
sólidos que os classificam como resíduos Classe I.  
 Considerados os aspectos acima observa-se um potencial emergente de revisão dos 
processos produtivos, buscando inserção da variável ambiental, com sistemas de 
gerenciamento e licenciamento ambiental compatíveis com a legislação vigente ou 
recuperação de matérias primas e energia, bem como o uso racional dos recursos naturais, à 
exemplo da água. 
 Deve-se considerar ainda os aspectos de recuperação/reciclagem dos resíduos de 
madeira e derivados, maior contingente gerado pelo setor, os quais apresentam forte potencial 
de retorno ao próprio processo produtivo industrial moveleiro como matéria prima secundária, 
à exemplo de compósitos polímero-fibra e aglomerados. 
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