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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar os diferentes tipos de resíduos gerados de 
acordo o processo produtivo dos estabelecimentos madeireiros no município de 
Vitória da Conquista, Bahia. Foram coletados dados sobre os resíduos de madeira 
gerados em 15 estabelecimentos madeireiros do município, através da aplicação de 
questionários. A análise estatística permitiu a divisão das amostras em três grupos 
principais de acordo com o processo produtivo e principais produtos gerados pelo 
estabelecimento, sendo os grupos classificados como: peças trabalhadas, 
construção civil e madeiras serradas em geral. Nos estabelecimentos que produzem 
peças para a construção civil observou-se a geração de resíduos de maiores 
dimensões como lenha e carvão e nos locais que fabricam madeiras serradas, em 
geral há uma tendência de produzir quantidades consideráveis de pó e maravalhas. 
Em marcenarias que produzem peças trabalhadas, o principal resíduo formado foi a 
serragem.  
PALAVRAS-CHAVE: Madeireiras, resíduos de madeira, serrarias. 
 

CHARACTERIZATION OF WASTE TIMBER BASED ON FINAL PRO DUCT OF 
MICRO AND SMALL COMPANIES OF VITÓRIA DA CONQUISTA, BA 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to characterize the different types of waste generated 
according the production process of timber facilities in Vitoria da Conquista, Bahia. 
Were collected datas on the wood waste generated in timber 15 establishments in 
the city, through the use of questionnaires. Statistical analysis allowed the division of 
the samples into three main groups according the production process and main 
products generated by the establishment, and the groups classified as finished parts, 
construction and timber sawn in general. In establishments producing parts for the 
construction there was the generation of waste larger as firewood and charcoal and 
local manufacturing sawn wood in general there is a tendency to produce 
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considerable amounts of dust and shavings. In cabinetmaking that produce finished 
parts, the main residue formed was sawdust. 
KEYWORDS:  Lamber, wood waste, sawmills. 

 
INTRODUÇÃO 

As indústrias de base florestal possuem baixo rendimento, gerando 
consequentemente uma grande quantidade de resíduos, que são formados desde a 
fase de implantação dos povoamentos até o processamento do produto final. De 
acordo com C.T DONOVAN ASSOCIATES INC (1990), os resíduos provenientes do 
setor de base florestal podem ser divididos em três categorias: silviculturais, de 
conversões “in situ” e industriais. 

Os resíduos industriais são derivados de diversos processos industriais desde 
indústrias primárias e secundárias até comércios e atividades residenciais, que 
geram resíduos como cascas, partículas (cavacos, entre outros), destopos, 
serragem e restos. De acordo com FERREIRA (2003), a formação destes resíduos 
está concentrada durante o beneficiamento da madeira, em que a tora é usinada e 
transformada em peças serradas, com acabamento e dimensões pré-estabelecidos. 
O mesmo autor ainda alega que as operações mais comuns são: aplainamento, 
molduramento, torneamento, desengrosso, desempeno, destopamento, recorte, 
furação, respigado e ranhurado. 

A indústria de serrados, que em 2012, representava 16,4% do consumo da 
madeira nacional, desponta como um mercado promissor de produção e consumo 
crescente desde 2009, aumentando também a quantidade de resíduos (ABRAF, 
2013). BARBOSA et al. (2014) afirmam que apesar do crescimento do setor, a 
tecnologia utilizada é ainda muito obsoleta, o que justifica ainda mais o alto número 
de resíduos gerados pelo setor. 

Segundo FONTES (1994), de acordo com aspectos morfológicos, os resíduos 
dessa indústria podem ser classificados como: lenha, com dimensões superiores, é 
composto por costaneiras, aparas e resíduo de topo de tora; cavacos, apresentando 
partículas com dimensões máximas de 50×20 mm; maravalhas, que consiste em 
resíduos com menos de 2,5 mm; a serragem, composta por partículas de madeira 
com dimensões entre 0,5 e 2,5 mm e por fim o pó, sendo assim classificados os 
resíduos menores que 0,5 mm. 

Estes resíduos são muitas vezes descartados de forma incorreta, o que 
acarreta em problemas ambientais como assoreamento e poluição de rios, emissão 
de gases poluentes na atmosfera (quando queimados de forma inadequada), 
armazenamento em locais impróprios, entre outros. Quando aproveitados, estes 
resíduos são utilizados para atividades que não exigem alta tecnologia, sendo assim 
encaminhados, muitas vezes, para queima em fornos visando a produção energética 
(CARRÉ, 1992). 

Deste modo, há uma crescente necessidade de quantificação e qualificação 
dos resíduos gerados por diferentes tipos de estabelecimento e processamento 
desse setor para assim sugerir uma destinação mais adequada, e, 
consequentemente evitar problemas ambientais. Isto é, de promover o crescimento 
econômico do setor concomitante ao melhor aproveitamento dos resíduos. Partindo 
da premissa que de acordo com o nível tecnológico utilizado em micro e pequenas 
empresas os resíduos são gerados em diferentes proporções, este trabalho 
objetivou caracterizar os distintos tipos de resíduos de acordo com o processo 
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produtivo dos estabelecimentos madeireiros, a fim de indicar possíveis formas de 
aproveitamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Caracterização física da área de estudo 

O município de Vitória da Conquista localiza-se na região Sudoeste do estado 
da Bahia, na microrregião do Planalto de Conquista entre às coordenadas 14°51'58'' 
de latitude Sul, e 40°50'22'' de longitude oeste. A  altitude média é de 923 m, com 
uma área de 3.356,886 km² (IBGE, 2014). A temperatura média anual do município 
é de 20°C. O período de chuva é entre novembro a ja neiro e a pluviosidade anual é 
de 733,9 mm (SEI, 2013). 

 

Dados antrópicos da região 
Em 1991, a população de Vitória da Conquista era de 225.091 habitantes e 

atingiu, de acordo com o IBGE (2013) 306.866 habitantes, sendo a terceira cidade 
mais populosa do Estado. O principal fator para este crescimento da população são 
as migrações originárias de várias partes do país, especialmente do Nordeste.  

Outra importante característica é o êxodo rural constante, que em 1970 
atingiu um percentual de 67,5% da população do município vivendo na cidade. As 
causas desse evento migratório estão no deslumbramento que as cidades, 
sobretudo as grandes e de médio porte, desempenham sobre os moradores da zona 
rural em relação à oportunidade de aquisição de melhores condições de vida 
(PMVC, 2015a).  

Até os anos 1950 a economia do município desenvolveu-se fundamentada na 
pecuária extensiva. No início dos anos 1960, com a construção da BR116, tornou-se 
um respeitável ponto de apoio para o transporte de cargas e passageiros. A partir da 
década de 1970 a principal atividade econômica passou a ser o plantio de café, que 
teve um desenvolvimento extraordinário até a década de 1980. Atualmente, o 
município tem uma atividade agrícola estabilizada e é referência regional nas áreas 
de educação, saúde e comércio, o que atrai milhares de usuários e consumidores 
das cidades vizinhas (PMVC, 2015a).  

Vitória da Conquista tem a 6ª maior economia do estado da Bahia, com 
participação de 2,29% no Produto Interno Bruto (PIB) estadual. No ano de 2009, as 
riquezas produzidas no município geraram R$ 3,142 bilhões, um aumento de 18,5% 
em relação ao ano de 2008. Em dez anos, de 1999 a 2009, o PIB municipal exibiu 
um crescimento superior a 340%. Esse crescimento está baseado na ampliação de 
um conjunto de atividades (PMVC, 2015b). 

O destaque está no setor de serviços, responsável por mais de 70% do PIB 
do município. O comércio forte e dinâmico e os serviços nas áreas de educação e 
saúde colaboram de maneira essencial para o desenvolvimento desse setor. 

 

Coleta dos dados  
Para a avaliação da geração dos resíduos madeireiros produzidos por micro e 

pequenas empresas madeireiras do município de Vitória da Conquista, BA, foi 
realizada a coleta de dados em 15 estabelecimentos da cidade. O critério de seleção 
dos estabelecimentos foi com base em seus registros na Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) e em polos madeireiros do município. 

Os estabelecimentos foram visitados e tiveram a avaliação dos resíduos 
gerados pelo setor administrativo de cada empresa. Além disso, os 
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estabelecimentos foram classificados como micro e pequenas empresas. Segundo o 
SEBRAE (2014), se enquadram como microempresas aquelas que empregam de 1 
a 9 funcionários; pequenas empresas empregam de 10 a 49 funcionários. A 
obtenção dos dados foi feita através da aplicação de questionário semiestruturado, 
durante o mês de novembro de 2014. 

O questionário aplicado consistiu em quatro perguntas. Relacionadas ao porte 
da empresa, se micro ou pequena empresa, a classificação quanto ao tipo de 
estabelecimento comercial (serraria, madeireira, movelaria, carpintaria e 
marcenaria); principais atividades desenvolvidas e produtos gerados e as frações 
correspondentes aos resíduos gerados com base nos aspectos morfológicos.  

A interpretação dos dados foi realizada através da análise de agrupamento 
hierárquico (AAH) e componentes principais, realizadas a partir do software 
Statistical Package for Social Sciences 15.0 (SPSS, 2007). Para tal, construiu-se 
uma matriz de dados da ordem (15X5) sendo as linhas representadas pelas origens 
amostrais e as colunas pelas variáveis. Escalonaram-se os dados através do 
método Z-escores, afim de atribuir o mesmo peso para todas as variáveis. A medida 
de similaridade utilizada foi a distância euclidiana quadrática e Ward como método 
de ligação. Utilizou-se o critério Varimax como método rotacional ortogonal para 
simplificar linhas e colunas da matriz fatorial a fim de facilitar a interpretação dos 
dados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O número de fatores mantidos para a análise de componentes principais 

obedeceu o critério do teste Scree e pela análise da variância acumulada (HAIR JR., 
et al., 2005). Pelo critério da raiz latente dois fatores explicaram a variância, uma vez 
que os demais apresentam autovalores inferiores a 1. Contudo o teste de Scree 
indica que quatro fatores podem ser apropriados, fato que corrobora com a análise 
de variância acumulada que a partir de quatro fatores explicam 100% da variância 
(Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1. Gráficos dos resultados das análises estatísticas dos dados: A (Número de 

fatores a extrair); B (Gráfico de scores); C (Gráfico de loadings CP1 x CP2) e 
D (Gráfico de loadings CP3 x CP4). 
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A variância total acumulada foi de 100%, sendo que as duas primeiras 

componentes representaram 69% e as duas últimas contribuíram com 31% da 
variância. Por meio da ACP observou-se a tendência na formação de três grupos 
principais, estes sendo representados pelo processo produtivo do estabelecimento e 
pelos principais produtos gerados. Classificou-se, assim, como peças trabalhadas 
oriundas principalmente de marcenarias, madeira serrada destinada à construção 
civil, bem como forros e assoalhos e o último grupo abrigou-se amostras referentes 
às madeiras serradas em geral (Figura 1B). Sabe-se que a instrumentação, assim 
como o seu nível tecnológico é o que configura o tipo de resíduo gerado em 
serrarias (PEREIRA et al., 2011; PAIXÃO et al., 2014). Logo, pelo destino e 
objetividade de uma indústria, os aparelhos instalados são em função do seu 
produto final. 

As Figuras 1C e 1D representam como as variáveis explicaram o 
comportamento amostral. Visualiza-se que o grupo das madeiras serradas em geral, 
foi influenciado pelos resíduos do tipo pó e maravalhas. Esses resíduos são 
caracterizados principalmente pelo processo de lixação e beneficiamento da 
madeira, respectivamente (FONTES, 1994). Assim, devido a não seleção de um 
produto específico, tende a um maior desperdício da matéria-prima, no qual a maior 
parte da madeira serrada passa por todos esses processos.  

O Agrupamento que aporta madeira serrada para a construção civil 
(madeireiras e carpintarias) foi explicado pelos resíduos do tipo cavacos e lenhas, 
estes possuem maiores dimensões e são oriundos do trabalho bruto com madeira. 
Este resultado é similar ao encontrado por PAIXÃO et al. (2014), em que serrarias 
destinadas para produção de peças utilizadas na construção civil produziram 
resíduos de maiores dimensões como lenha.   

Madeiras serradas para a construção civil geralmente não necessitam de 
acabamento, o qual é a etapa que produz resíduos com menores dimensões 
(FONTES, 1994), essas peças se caracterizam em madeira roliças, com o menor 
grau de processamento e quando em madeiras serradas são transformadas 
mecanicamente da forma cilíndrica em peças retangulares e quadrangulares. Na 
serraria, as principais operações são o desdobro, esquadrejamento e destopo das 
peças (FERREIRA, 2003), evidenciando assim, a geração de resíduos de grandes 
dimensões. 

O grupo que abriga os produtos das peças trabalhadas, oriundas de 
marcenarias, teve a influência representada pela serragem. Tal tipo de resíduo é 
proveniente do uso de serras (FONTES, 1994), configura-se também como o 
aplainamento, molduramento e torneamento em peças de madeira beneficiada 
(FERREIRA, 2003), dando espessura, largura, comprimento definido, forma e 
acabamento superficial da madeira. Neste contexto, ao deixar a superfície mais lisa, 
peças trabalhadas de madeira participam também das etapas de moldagem e 
acabamentos, ficando assim propícias para uma maior geração de serragem.  

Com relação à análise de agrupamento hierárquico (Figura 2), observou-se 
uma similaridade entre os tipos de resíduos, formando também três grupos distintos. 
Tal similaridade foi ocasionada pela granulometria e origem dos resíduos, uma vez 
que cavacos e lenhas com aspecto morfológico de maiores dimensões (grupo I) se 
diferenciou do grupo II (serragem) com uma distância euclidiana de 
aproximadamente 15, este possuindo dimensões medianas. O grupo III (pó e 
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maravalhas) distanciou-se dos outros grupos com uma distância euclidiana de 25, 
tais tipos de resíduos possuem dimensões morfológicas semelhantes e são 
produzidos principalmente por estabelecimentos não específicos. Destaca-se ainda 
que cavacos, lenhas e serragem possuem maiores similaridades entre si, podendo 
ser trabalhados sob uma mesma perspectiva. 

 

FIGURA 2. Dendrograma da Análise de Agrupamento Hierárquico, método de Ward. 
 

Assim, ao propor destinos viáveis aos resíduos sólidos gerados em 
estabelecimentos madeireiros de Vitória da Conquista, visando a sua reutilização em 
produtos energéticos, indica-se que os resíduos oriundos de serrarias e madeireiras, 
que fabricam madeiras serradas em geral, o encaminhamento às indústrias de 
briquetagem, que pela compactação de resíduos ligno-celulósicos como pó de serra 
e maravalhas pode-se obter qualidades superiores a qualquer lenha (ABREU, 2005). 

Resíduos de maiores dimensões como a lenha, cavacos e serragem, que 
neste estudo são mais influentes em indústrias de madeira para a construção civil e 
elaboração de peças trabalhadas de madeira, podem ser encaminhados à sua 
queima direta, que pelo uso correto pode chegar a um poder calorífico próximo de 
2500 Kcal/Kg (ABREU, 2005). PIERRE et al., (2014) e Pierre (2010) alegam que a 
serragem também pode ser utilizada na elaboração de painéis aglomerados de 
madeira, sem comprometer significativamente o desempenho físico e mecânico dos 
produtos, ainda atendendo as especificações mínimas estabelecidas pelas normas 
técnicas dessas propriedades para utilização dos mesmos. 

  
CONCLUSÕES 

 As fases de processamento e beneficiamento dos produtos de madeira 
comercializados no município de Vitória da Conquista geram diferentes tipos de 
resíduos. 

Resíduos de madeira com menores dimensões formam-se a partir de etapas 
mais aperfeiçoadas do beneficiamento, enquanto processamentos mais rústicos 
tendem a gerar resíduos com maiores dimensões. 

Cavacos, lenhas e serragem oriundos de serrarias e madeireiras possuem 
similaridades quanto à origem industrial e podem ser submetidos a um mesmo fim. 

Todavia, para uma melhor viabilidade econômica sobre o aproveitamento dos 
resíduos, necessita-se de estudos mais detalhados em relação à especificidade e 
capacidade das espécies botânicas utilizadas, bem como as respectivas densidades 
granulométricas. 
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