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APRESENTAÇÃO 
 
 

O Diagnóstico Ambiental Simplificado apresenta o levantamento qualitativo dos 

Aspectos e Impactos Ambientais nos processos produtivos de indústria de móveis, 

derivados do painel de fibras de média densidade (MDF), móveis em MDF da capital 

alagoana, Maceió-AL; e, de indústria de Plástico Reforçado de Fibra de Vidro (PRFV), em 

Marechal Deodoro-AL, resultado de pesquisa realizada junto ao Programa de Mestrado 

Profissional em Tecnologias Ambientais (PPGTEC) do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), 

Campus Marechal Deodoro, intitulada Análise das características físico-químicas de 

material particulado de painel de fibra de média densidade e de plástico reforçado com 

fibra de vidro para material compósito (2018-2021), desenvolvida por Gildenor Pereira 

Leite Filho. 

O PRFV consiste em um dos plásticos sintéticos mais utilizados. Durante o 

processamento para a fabricação de peças de PRFV são geradas grandes quantidades de 

perdas produtivas, que foram consideradas como subprodutos do processo neste 

Diagnóstico Ambiental Simplificado, relativas à ineficiência tecnológica e ambiental do 

sistema produtivo ao qual estão inseridas e foram analisadas na pesquisa de mestrado como 

insumos passíveis de aproveitamento ou reuso no desenvolvimento de novos materiais e/ou 

produtos (ORTH et al., 2012), na forma de material particulado ou partículas de PRFV. 

Do mesmo modo, a reutilização de subprodutos da indústria moveleira para a 

fabricação de novos materiais e/ou produtos vem crescendo, impulsionando pesquisas e 

nichos de mercado. A indústria moveleira utiliza o painel de MDF na produção de móveis; 

e, durante o processo de corte da chapa, grande quantidade de material particulado de MDF 

é gerada (FARAGE et al., 2013), demandando soluções inovadoras para que as partículas 

de MDF constituam-se insumos industriais secundários, aplicáveis ao desenvolvimento de 

material compósito. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Em todo o mundo, observa-se o cenário de preocupação com a preservação do meio 

ambiente e, mais especificamente, com o uso excessivo de recursos minerais e outros 

materiais da natureza, cujas reservas são finitas, como matérias-primas para a fabricação 

de produtos para atendimento das crescentes demandas humanas. Esse uso excessivo leva 

à escassez de recursos naturais e ao acúmulo de resíduos e/ou rejeitos industriais, 

orgânicos e outros, que são, em sua maioria, tratados como lixo no modelo tradicional de 

produção (CNI, 2017). 

O modelo tradicional de produção foi concebido em contexto de disponibilidade 

de insumos, com a subestimação do reaproveitamento dos descartes e do uso racional dos 

recursos. Conhecido como Economia Linear (EL), encontra-se baseado em processo 

composto por: (i) extração de insumos; (ii) produção; (iii) distribuição de produtos; (iv) 

consumo; e (v) descarte de rejeitos e resíduos que não serão mais utilizados (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

Em contraposição a EL, a Economia Circular (EC) fundamenta-se em três 

princípios, voltados aos desafios que se relacionam a recursos e sistemas: i) Preservar e 

aumentar o capital natural, controlando estoques finitos e equilibrando os fluxos de 

recursos renováveis; ii) Otimizar a produção de recursos, fazendo circular produtos, 

componentes e materiais no mais alto nível de utilidades o tempo todo, tanto no ciclo técnico 

quanto no ciclo biológico; iii) Fomentar a eficácia dos sistemas, revelando as externalidades 

negativas e excluindo-as dos projetos (ELLEN, 2017). 

Nos últimos anos, as grandes indústrias vêm substituindo os materiais tradicionais 

por materiais compósitos de baixo impacto ambiental, a partir do reaproveitamento de 

subprodutos, derivados dos processos e operações industriais (VEIGA, 2012). A concepção 

da escola de pensamento da Ecologia Industrial (EI) apresenta os requisitos para criação 

e/ou substituição de novos materiais e/ou produtos, tendo em vista às necessidades do ser 

humano e, em paralelo, às demandas de minimização dos impactos ao meio ambiente. 

Chertow (2000) define a Simbiose Industrial (SI) como integrante do campo da EI, 

cuja atenção está voltada aos fluxos de materiais e energia, através das economias locais e 

regionais. A SI engaja as indústrias, tradicionalmente, com operações fabris separadas, em 

abordagem de operação coletiva e integrada, cuja vantagens competitivas envolvem a troca 

física de materiais, energia, água e/ou subprodutos, vistos como insumos industriais 

secundários para recuperação em novos processos produtivos e/ou em processos produtivos 

existentes. As chaves para a SI são a colaboração e as possibilidades sinérgicas, oferecidas 

pela proximidade geográfica. 
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O que reforça a necessidade de requalificação dos insumos industriais secundários 

para a geração de novos fluxos 

de materiais, que são 

descartados ou dispostos, de 

forma inadequada, por serem 

vistos como inerentes dos 

processos produtivos de 

origem, desde que suas 

propriedades físico-químicas 

sejam tecnicamente 

condizentes à reutilização 

pretendida nos diversos 

segmentos fabris (SENAI-RS, 

2003; RAPÔSO, 2014). 

 

A EI apresenta 2 importantes eixos de atuação e pesquisa que se integram (Figura 

1): um, que busca soluções, tendo como modelo os fenômenos ecológicos (linha semelhante 

à Biomimética, que busca soluções inspiradas na natureza); e, outro, que busca o equilíbrio 

entre os sistemas naturais e os construídos pelo ser humano, de modo a evitar os impactos 

ambientais negativos (CNI, 2018). 

Este Diagnóstico Ambiental Simplificado contribui para a demanda por estudos, 

voltados ao levantamento qualitativo dos Aspectos e Impactos Ambientais nos processos 

produtivos da indústria de móveis em MDF e da indústria de PRFV, sob a perspectiva de 

SI dos subprodutos industriais por elas gerados, como novos fluxos de materiais 

secundários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Eixos de atuação e pequisa da Ecologia Industrial 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em CNI, 2018. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 

A Organização das 

Nações Unidas (ONU) 

instituiu os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), por meio da Agenda 

2030, contendo 17 objetivos e 

169 metas. Dentre os ODSs, no 

âmbito deste Diagnótico 

Ambiental Simplificado, 

destaca-se o ODS 12: 

Consumo e Produção 

Sustentáveis, cujo princípio pela ONU e pela Comissão Nacional ODS (CNODS) consiste 

em: assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis (ONU, 2015; IPEA, 2021). 

 

Das metas do ODS 12, conforme a proposta da ONU, ressalta-

se a Meta 12.5, que visa: “Até 2030, reduzir substancialmente a 

geração de ressíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e 

reuso”. No Brasil, a Meta 12.5 sofreu alteração pela CNODS: “Até 

2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 

Economia Circular e suas ações de prevenção, redução, 

reciclagem e reuso de resíduos”. Como indicador da Meta 

12.5, foi estabelecido o Indicador 12.5.1. Taxa de 

reciclagem nacional por toneladas de material reciclado (ONU, 2015; IPEA, 2021). 

A alteração brasileira evidencia a relevância do pensamento voltado à circularidade 

dos fluxos de materiais e energia para a prevenção, redução, reciclagem e reuso, com 

vistas a não geração de resíduos sólidos, nos quais estão inseridos os resíduos industriais, 

gerados nos processos produtivos e instalações industriais; e, os resíduos perigosos, que 

apresentam características de significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. 

As ações de redução, reciclagem e reuso de resíduos mostram-se alinhadas ao Princípio dos 

3Rs, constantes na Agenda 21, a saber: “[...] redução (do uso de matérias-primas e 

energia e do desperdício nas fontes geradoras), reutilização direta dos produtos, e 

reciclagem de materiais” (IPEA, 2021). 

O desenvolvimento de estudos baseados na Economia Circular (EC) e na EI, com 

foco no aproveitamento dos insumos industriais secundários, como novos materiais 

técnicos, são de grande importância para a implementação do ODS 12 e da Meta 12.5 nas 

Cadeias Produtivas Brasileiras, sobretudo nas indústrias de pequeno porte. 

Figura 2: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: GT Agenda 2030. Disponível em: https://gtagenda2030.org.br/ods/ 

Figura 3: Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 12 

Fonte: Nações Unidas Brasil. Disponível 
em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12 
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INDÚSTRIA DE PAINÉIS DE MADEIRA 
RECONSTITUÍDA E INDÚSTRIA 

MOVELEIRA 
 

A produção de móveis com painéis de madeira reconstituída, segundo Bernardi 

(1999), iniciou no Brasil na década de 70 do século XX. No entanto, o auge produtivo foi 

na década de 80, com o uso do aglomerado revestido de melamina. No final da década de 

90 (mais especificamente, em 1997) surgiu o painel de MDF, considerado como o grande 

avanço tecnológico no setor moveleiro (BERNARDI, 1997). 

A Indústria Moveleira faz parte do Sistema Industrial de Base Florestal, tendo em 

vista que a madeira se constitui em um dos principais insumos, cuja origem advém de 

serrarias, indústria de painéis e laminados (RAPÔSO, 2014). A indústria de painéis a base 

de madeira tem crescido em todo o mundo, principalmente, devido a intensa demanda por 

produtos de origem madeireira em substituição aos serrados (IBÁ, 2016). 

No ranking mundial, o Brasil é o oitavo maior fabricante de painéis de madeira, 

responsável pela produção de 8,2 milhões de metros cúbicos por ano, sendo 91% destinado 

ao atendimento do mercado interno, principalmente do setor moveleiro. O MDF é o principal 

produto brasileiro de painéis de madeira reconstituída, com participação no setor de 4,4 

milhões de metros cúbicos por ano (IBÁ, 2018). 

No Brasil, a Indústria de Painéis de Madeira Reconstituída utiliza somente madeira 

oriunda de florestas plantadas, tornando o produto ecologicamente responsável, do ponto de 

vista do manejo ambiental, abatendo a influência sobre as florestas nativas, sendo que as 

principais matérias-primas são o Pinus e o Eucalipto (BNDES, 2010). No fluxograma 

apresentado na Figura 2, a seguir, destacam-se os quatro principais elos da Indústria de 

Painéis de Madeira Reconstituída e da Indústria Moveleira: origens ou fontes de matérias-

primas, insumos ou matérias-primas, indústria e distribuição (UNICAMP/ABDI, 2008). 

 
 

Conforme ilustra a Figura 4, com relação às fontes de matérias-primas, constituem-se 

no início da cadeia produtiva com origem em florestas plantadas, seguindo para fabricação 

de painéis, que são enviados para indústria de móveis, em que ocorre o processamento e a 

distribuição aos consumidores. 

 
  

Figura 4: Elos da Indústria de Painéis de Madeira Reconstituída e da Indústria Moveleira 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Brasil/IPT, 2002. 
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A Indústria de Móveis no Brasil é formada, predominantemente, por micro e 

pequenas empresas (MPEs), fabricantes de móveis seriados, planejados e sob medida, 

obtidos por métodos industriais, semi-industriais e artesanais, que utilizam diferentes 

matérias-primas, com diversidade de produtos finais (GORINI, 2000). Santi (2013) relata 

que foi a produção artesanal de mobiliário que deu origem à industrialização do setor no 

Brasil, formado, inicialmente, por marcenarias que produziam por encomenda e que 

utilizavam técnicas tradicionais de fabricação sob medida. 

Outra importante característica da Indústria Moveleira é que, na maioria dos casos, 

apresenta-se estruturada na forma de Arranjos Produtivos Locais (APLs). Como a maioria 

das empresas desse setor apresenta restrições à obtenção de economias de escala, elas 

buscam compensá-las através das vantagens da aglomeração geográfica. Esses APLs 

moveleiros contam com o apoio de instituições locais, como associações empresariais, 

governos municipais ou regionais, instituições de crédito, ensino e pesquisa (UNICAMP, 

2008). 

Em Alagoas, as Indústrias de Móveis sob medida ou marcenarias foram situadas no 

APL de Móveis de Maceió no ano de 2012 e dele fazem parte os municípios de Maceió, Rio 

largo e Marechal Deodoro, que é basicamente composto pelos associados do Sindicato de 

Marcenaria, Móveis e Esquadrias (Sindimóveis), englobando mais de 60 empresas e gerando 

mais de 200 postos de serviços diretos (ALAGOAS EM DADOS E INFORMAÇÕES, 

2019). 

O termo marcenaria define-se pelas diversas técnicas que são utilizadas na 

construção dos móveis de madeira, incluindo os móveis fabricados com painéis de MDF, 

bem como pelo nome dado às oficinas onde são fabricados, classificadas como MPEs 

(GUERREIRO, 2012). As marcenarias têm representatividade no setor de móveis sob 

medida como um todo, sendo relevantes para a configuração da concorrência e do 

abastecimento do mercado (NOSSACK, 2014). 

O processo produtivo da marcenaria para fabricação de mobiliário sob medida ocorre 

como na maioria das operações de manufatura e tem relação direta com o volume e variedade 

do produto produzido. É composto também de processamento de informações por ser 

precedido de procedimentos, como: levantamento de medidas, elaboração de projeto e de 

orçamento antes da etapa da fabricação (SLACK et al., 2009). 

Não há padronização, a fabricação ocorre sob encomenda, com baixo grau de 

uniformidade, peças únicas, conforme projeto. Quanto ao tipo de operação, os processos 

podem ser divididos em contínuos ou discretos. O processo de marcenaria sob medida pode 

ser classificado como discreto, associado ao grau de padronização e ao volume de produção 

demandada. Dentre os processos discretos, pode ser classificado como processo por projeto, 

que tem como finalidade atingir necessidades estabelecidas pelo cliente, especificações que 

mantém estreita relação com os gostos pessoais do mesmo, com data de entrega; e que, desta 

forma, exige alta flexibilidade (TUBINO, 1999). 
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Os insumos produtivos e a mão-de-obra movem-se para realização da atividade produtiva 

de acordo com a necessidade; os equipamentos produtivos são fixos e o produto caminha até 

a máquina adequada à próxima operação; possibilita flexibilidade do sistema, mudanças no 

projeto do produto e/ou processo (TIBERTI, 2003). 

Os estoques de materiais em processo tendem a ser elevados e bloqueiam a eficiência do 

sistema; a programação e controle da produção mostra-se complexa, devido à variedade de 

produtos e exigências operacionais particulares; a flexibilidade provoca volumes modestos 

de produção e custos unitários elevados (MOREIRA, 2008). 

A estocagem da principal matéria-prima – chapa de aglomerados, painéis de MDF e 

MDP, compensados e dos subprodutos – ocupa espaço e gera problemas ambientais, apesar 

de ser considerado de baixo nível poluidor. Os subprodutos podem ser reutilizados pela 

própria indústria que os produz, como fonte de energia ou podem ser vendidos para outras 

empresas para diversos usos, ao invés de serem queimados a céu aberto ou em queimadores 

sem fins energéticos (LIMA, SILVA, 2005). 

A Figura 5, a seguir, ilustra o sistema produtivo de Indústria de Móveis com Painéis de 

MDF, começando pela etapa de corte das chapas do painel, realizado com o uso de serra 

circular; na sequência, as etapas de furação e lixamento, fitamento e pintura - que podem 

variar em ordem de execução a depender do projeto; por fim, as etapas de montagem, 

acabamento, embalagem e estoque. 

 

 

 

A maioria dos fatores determinantes da competitividade da Indústria Moveleira releva-

se externa ao setor: máquinas e equipamentos, fornecidos pela indústria de bens de capital; 

e, matérias-primas, fornecidas pelas Indústrias de Painéis de Madeira e pelas Indústrias 

Petroquímica e Siderúrgica. Entretanto, estes elementos não são passíveis de serem 

apropriados internamente pelas empresas do setor moveleiro. Esta dificuldade em se 

apropriar dos elementos determinantes das vantagens competitivas faz com que as 

economias de escala internas à empresa sejam muito restritas. Por isso, observa-se o 

predomínio das MPEs no sistema produtivo do setor de móveis (UNICAMP, 2008). 

 

 

 
 

 

Figura 5: Sistema Produtivo da Indústria de Móveis com Painéis de MDF 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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INDÚSTRIA DO PLÁSTICO E INDÚSTRIA DE PRFV 
 

O termo compósito provém da palavra composto, que se refere a junção de diferentes 

elementos (ATKINS; JONES, 2012). Um compósito pode ser definido como a mistura de 

dois ou mais materiais constituintes ou de fases distintas, que compõem a categoria de 

materiais heterogêneos, multifásicos, de matriz polimérica ou não, em que um dos 

componentes, contínuo, é o meio de transferência desse esforço, componente matricial - 

matriz; e, o outro, descontínuo, dá a principal resistência ao esforço, componente estrutural - 

reforço (HULL, 1996). Ratificando Hull (1996), Pardini (2016) conceitua compósitos como 

materiais que são resultantes da combinação de dois ou mais componentes, cujas as 

propriedades são diferentes das apresentadas por esses individualmente. 

A utilização de materiais compósitos insere-se na categoria de novos tipos de 

materiais em substituição aos convencionais comumente empregados, como metais, madeira, 

aço, entre outros; que, embora recorrentes no uso, por vezes não atendem às necessidades 

previstas, seja por fatores de custo ou facilidade de processos, o que sugere a busca de novas 

alternativas (LEVY NETO; PARDINI, 2016). 

A matriz de material compósito constitui-se pela fase contínua de sua composição e, 

em linhas gerais, tem como função proteger o material de reforço do ambiente externo, 

reduzindo o contato das partículas com meios nocivos à qualidade do material, a fim de 

manter o material de reforço agrupado e auxiliar na transferência de tensão para o reforço, 

cuja origem pode ser cerâmica, metálica ou polimérica (MACEDO NETO, 2016). 

Os compósitos de matriz polimérica são a categoria de compósitos que tem 

encontrado inúmeras aplicações no mercado. O polímero constitui a fase contínua, podendo 

ser termoplástico ou termorrígido (SHUAIB; MATIVENGA, 2016). 

A combinação de reforço, por exemplo de fibra de vidro, à matriz polimérica, como 

a resina poliéster ou outro tipo de resina e à substância catalisadora de polimerização, forma 

o compósito denominado PRFV, cujo processo possibilita a fabricação de peças com grande 

variedade de formatos e tamanhos: piscinas; caixas d’água; carroçarias de veículos e outros 

(KEMERICH, 2013). 

Em meados de 1970, no Brasil, surgiram as primeiras indústrias de PRFV. Em pouco 

tempo, revelou-se a indústria que teve o maior crescimento. A nível mundial, a indústria de 

PRFV apresenta incremento de 15 a 20% em produtos fabricados e vendidos ao ano. No 

entanto, o setor de PRFV esbarra em vários problemas ambientais como a falta de legislação 

adequada para manipulação dos produtos (fibras de vidro e resinas), além disso não há 

controle ambiental para a instalação dessas empresas (OKIMOTO, 1994). 

A fabricação nas indústrias de PRFV podem ser agrupadas em processos com 

moldagem aberta ou moldagem fechada. Na moldagem aberta (spray-up e hand lay-up), 

apenas uma das faces da peça fica em contato com o molde. Já os processos com moldes 

fechados (Resin Transfer Molding – RTM, Sheet Molding Compound – SMC e Bulk Molding 

Compound – BMC) utilizam dois moldes – macho e fêmea (ORTH, 2014). 
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A técnica de hand lay up/spray-up são os processos de fabricação de PRFV mais 

simples e mais antigos, aplicados em indústrias no mundo. Em meio as razões para essa 

aplicabilidade frequente, está a facilidade de manuseio na moldagem aberta, por não 

requerer investimentos dispendiosos e nem conhecimentos técnicos avançados 

(MANIRUZZAMAN; MORSHED, 2014). 

A moldagem aberta é o processo produtivo mais utilizado na indústria de PRFV 

local, empresa de referência selecionada para elaboração desse estudo, sendo também o 

processo de produção de compósitos mais usado, mundialmente, por ser processo 

tradicional, de baixa tecnologia e que requer baixo investimento e conhecimentos técnicos 

(ORTH; BALDIN; ZANOTELLI, 2012). 

Segundo Carvalho (2000), os processos com moldes abertos são fabricados nas 

indústrias com laminação manual ou pistola, técnica adotada por grande parte das indústrias 

que manufaturam o PRFV. É estimado que, por volta de 80% da indústria do PRFV no 

Brasil, seja feita com moldes abertos, o que dificulta o reaproveitamento do subproduto 

(PINTO, 2002). A indústria local do compósito de PRFV emprega a moldagem fechada em 

projetos específicos, o que ocorre de forma esporádica e sob demanda. Logo, nesse estudo 

o sistema produtivo analisado foi o processo de moldagem aberta. 

Segundo Felipe (2017), o processo hand lay-up apresenta como vantagens o baixo 

custo para montagem do processo, além de não ser necessário mão de obra especializada 

para confecção. Em contrapartida, as desvantagens são o baixo volume em escala de 

produção, qualidade do material de acordo com quem confecciona o produto, e alto teor de 

desperdícios. 

De acordo com Okimoto (1994), a associação dos insumos produtivos, independente 

do processo empregado, requer três operações básicas: impregnação do reforço de fibra na 

resina, adaptação do material à forma final desejada (molde) e endurecimento do material 

(cura). A Figura 6, a seguir, ilustra o sistema produtivo de indústria de PRFV, começando 

pela preparação do molde. 

A preparação dos moldes é feita com o uso de limpador, selador, desmoldante 

líquido e cera desmoldante. Regiões não laminadas do molde, além de qualquer outra área 

sujeita à impregnação com aparas do processo, são cobertas com plástico ou papelão. 

Aplicação do gel coat é uma cobertura de resina não reforçada, que confere proteção e 

acabamento à peça. Gel e catalisador são aplicados, simultaneamente, sobre o molde (região 

laminada), com o uso de gelcoteadeira (ORTH, 2010). 

Após a cura, o laminado estrutural é aplicado sobre ele. Na laminação, inicia-se o 

processo com a aplicação manual das mantas e os tecidos de  fibras de vidro. Em seguida, o 

material aplicado é umedecido com resina e catalisador, manualmente, por meio de bombona 

de plástico. Realiza-se o assentamento das fibras com roletes e pincéis. Imediatamente após 

o término da laminação, as rebarbas em todas as laterais da peça recém-fabricada são 

removidas. Após a cura, ocorre a desmoldagem da peça (ORTH, 2010). 



 

 

13 

 

 
O acabamento da peça começa com o corte das rebarbas das laterais menores. Em 

seguida, todos os locais de corte são lixados. Posteriormente, a peça segue para o processo de 

correção de possíveis imperfeições, o que é feito com o uso de massa rápida e/ou massa 

plástica e lixas. Após correções, as peças são totalmente lixadas e conduzidas para pré-

pintura. Se esta revelar alguma imperfeição, a peça laminada voltará para o acabamento final 

(ORTH, 2010). 

Todo o processo produtivo ocorre por meio da Laminação manual que é a técnica 

também conhecida como hand lay-up, que consiste, inicialmente, no uso de desmoldantes ou 

gel coating na superfície de confecção do material, podendo ser usado produtos como cera de 

carnaúba ou solução de álcool polivinílico, por exemplo. Sequencialmente, a essa etapa 

ocorre a utilização de resina e material de reforço, aplicados de maneira alternada, além de 

agente endurecedor para a resina; e, a etapa final, corresponde ao desmolde do material após 

o tempo de endurecimento (cura). Trata-se de processo que ocorre à temperatura ambiente, 

contando com apoio de rolos e/ou pincéis, com vistas a compactação do material de reforço 

e a retirada de bolhas (FELIPE, 2012). 

Na etapa de desmolde do compósito, por vezes, há necessidade de retoques para 

melhorar a estrutura do material final (FELIPE, 2012). É a técnica amplamente utilizada na 

fabricação de plástico reforçado com fibra de vidro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6: Sistema Produtivo da Indústria de PRFV 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Orth, Baldin e Zanotelli, 2014. 



 

 

14 

 

MÉTODO APLICADO 
 

O método aplicado para o Diagnóstico Ambiental Simplificado consistiu no 

levantamento dos processos produtivos para a fabricação de móveis em MDF e de peças em 

PRFV, na avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais e na qualificação dos insumos 

industriais secundários, gerados em ambas as indústrias. Os levantamentos dos Aspectos e 

Impactos Ambienatis foram realizados através de matriz de avaliação (LEOPOLD, 1971). 

O procedimento adotado para o levantamento qualitativo dos Aspectos e Impactos 

Ambientais no processo produtivo da Indústria de móveis em MDF e da indústria de PRFV 

foi a realização de visita técnica, tendo como instrumento de coleta de dados a observação 

direta não participante e a anotação técnica para identificação e classificação. A Figura 7 

apresenta o fluxograma da abordagem metodológica para a qualificação dos novos materiais 

técnicos, enquanto insumos industriais secundários. 

 

 

O levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais foram realizados, através da 

matriz de avaliação, adotando-se os critérios descritos no Quadro 1. Para cada aspecto 

ambiental levantado, identificou-se o potencial impacto ambiental relacionado. Foram 

considerados 4 critérios para o processo de caracterização dos Aspectos e Impactos 

Ambientais: 1. Situação operacional; 2. Frequência ou probabilidade de ocorrência; 3. 

Severidade; 4. Grau de risco. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fluxograma da abordagem metodológica 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Visita Técnica

Levantamento 
de dados
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Quadro 1. Critérios adotados na matriz de avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais 

Situação operacional 

Normal (N) 
Situações esperadas e relacionadas  
com a rotina operacional. 

Emergencial (E) 
Eventos inesperados que podem ocasionar danos graves ao 
meio ambiente e/ou à saúde do trabalhador. 

Frequência ou Probabilidade 

Extremamente remota (1) Geração do aspecto ocorre < 20%  
em relação à atividade. 

Remota (2) Geração do aspecto ocorre 20% ⩽ ocorrência < 40% 
em relação à atividade. 

Possível (3) Geração do aspecto ocorre 40% ⩽ ocorrência < 60% 
em relação à atividade. 

Frequente (4) Geração do aspecto ocorre 60% ⩽ ocorrência < 80% 
em relação à atividade. 

Muito Frequente (5) Geração do aspecto ocorre ⩾ 80%  
em relação à atividade. 

Severidade 

Isenta (0) Inexistência de impacto ambiental 

Leve (1) Impacto restrito ao local de ocorrência 

Moderada (2) Impacto restrito à empresa, reversíveis com ações mitigadoras 

Séria (3) Impacto restrito ou não à empresa, reversíveis com ações 
mitigadoras ou corretivas 

Grave (4) Impacto restrito ou não à empresa, reversíveis com ações 
corretivas 

Catastrófica (5) Impacto restrito ou não à empresa, com consequências 
irreversíveis mesmo com ações corretivas 

Grau de risco 

Isento de grau de risco (IS) 0 

Grau de Risco Menor (ME) 1 a 4 

Grau de Risco Tolerável (TO) 5 a 9 

Grau de Risco Moderado (MO) 10 a 12 

Grau de Risco Sério (SE) 13 a 16 

Grau de Risco Intolerável (IN) 20 a 25 

Impactos significativos 

Aqueles que foram identificados como moderado, sério e intolerável 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em SGA Unisinos, 2015. 
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O cruzamento entre a frequência ou probabilidade x severidade, por meio da 

multiplicação desses parâmetros, define o grau de risco, o qual pode ser classificado 

conforme apresentado no Quadro 1. Os potenciais impactos ambientais foram classificados, 

segundo o grau de risco nos níveis: Isento, Menor, Tolerável, Moderado, Sério e 

Intolerável. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MATERIAL 
PARTICULADO DE MDF E DE PRFV 

 

Diagnóstico Ambiental do Material Particulado de MDF 

 

O diagnóstico qualitativo do material particulado de MDF foi elaborado a partir do 

levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais, destacados nas saídas da Figura 4, cujo 

diagrama de bloco apresenta os fluxos de materiais e energia do processo produtivo, com 

base em processo de marcenaria alagoana de pequeno porte selecionada. 

Entradas  Operações – Etapas  Saídas 
     

Painéis de MDF 
Fita de borda de PVC 

Cola e pincéis  
Lixas e estopas 

Parafusos, dobradiças e 
ferragens 

Perfis de alumínio 
EPIs 

Energia Elétrica 

→ 
1. Recebimento e Armazenagem 

Armazenagem dos materiais 
 

→ 
Embalagens plásticas 

Embalagens de papel/papelão 
Paletes de madeira 

  ↓   

Desenhos 
Energia Elétrica 

→ 

2. Execução do projeto 
(plano de corte) 
Projeto pronto 

 

→ Subprodutos de escritório 

  ↓   

Painéis de MDF 
Lixas e estopas 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 

3. Corte [e Lixamento] 
dos painéis de MDF 

Peças de MDF cortadas 
 

→ 

Emissão atmosférica 
Material particulado, 

cavacos e aparas de MDF 
Lixas e estopas usados 
EPIs não contaminados 

Ruído 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   

Peças de MDF cortadas 
Fita borda de PVC 

Lixas e estopas 
Cola e pincéis 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
4. Fitamento 

Peças de MDF fitadas 
 

→ 

Aparas e taliscas de 
Fita borda de PVC 

Embalagens da cola 
Lixas e estopas usados 
EPIs não contaminados 

Ruído 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   
 

Peças de MDF fitadas 
Perfis de alumínio 

Parafusos, dobradiças e 
ferragens 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 

 
5. Montagem 

Peças de MDF montadas  
[ou pré-montadas] 

 

→ 

 
Material Particulado 

de MDF 
Limalhas de alumínio 

EPIs não contaminados 
Ruído 

Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   
Móveis montado 

 [ou pré-montados] 
Embalagens plásticas 

Embalagens de papel/papelão 
 

→ 
6. Expedição 

Entrega ao cliente 
 

 
 

→  

 

 

Figura 8. Fluxograma do processo de fabricação de móveis em MDF de marcenaria localizada na capital Maceió, 
Alagoras 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em SENAI.RS, 2003. 
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Nos fluxos de materiais e energia do processo produtivo de móveis em MDF foram 

destacadas 6 etapas operacionais inter-relacionadas, sendo a primeira a etapa de 

armazenamento dos materiais, seguida das etapas de plano de corte, execução do projeto de 

corte, fitamento, pré-montagem e expedição dos móveis montados. 

Segundo Lobo (2010) o processo é formado por conjunto de recursos e de atividades, 

que transformam elementos de entradas em elementos de saídas. Os elementos de entrada 

foram constituídos pelos materiais e insumos, utilizados durante o processamento das 

atividades operacionais na movelaria, findando com as saídas dos vários subprodutos 

gerados em cada etapa. 

Os dados apresentados na Figura 6, foram utilizados para estabelecer a matriz de 

avaliação, referente aos Aspectos e Impactos Ambientais, diagnosticados e sintetizados no 

Quadro 2, tomando-se por referência marcenaria alagoana de pequeno porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 2. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais processo de produção dos móveis em MDF 

Etapa Aspecto Impacto Ambiental Tipo Freq. Sev. 
Grau de 

Risco 
Requisito Legal 

Recebimento e 
Armazenagem 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(embalagens plásticas e de papel) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO ABNT NBR 11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Execução do projeto 
(plano de corte) 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(material de escritório) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO ABNT NBR 11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Corte dos painéis 
MDF 

Geração de resíduo sólido Classe II (EPIs 
não contaminados) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários 

N 4 2 8 TO   

Corte dos painéis 
MDF 

Geração de ruído Poluição sonora/Alteração na 
qualidade de vida 

N 5 2 10 MO Resolução CONAMA nº 
01/1990 
ABNT NBR 10151:2020 

Corte dos painéis 
MDF 

Consumo de energia elétrica Comprometimento dos recursos 
naturais 

N 5 3 15 SE  

Corte dos painéis 
MDF 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(Partículas, cavaco e aparas) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros industriais 

N 5 3 15 SE  

Corte dos painéis 
MDF 

Emissão atmosférica (MP) Alteração da qualidade do 
ar/Poluição atmosférica 

N 5 2 10 MO  

Fitamento Geração de resíduo sólido Classe II 
(Aparas de fita de borda) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários 

N 4 3 12 MO ABNT NBR 11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Pré-montagem Geração de ruído Poluição sonora/Alteração na 
qualidade de vida 

N 4 2 8 TO Resolução CONAMA nº 
01/1990 
ABNT NBR 10151:2020 

Pré-montagem Consumo de energia elétrica Comprometimento dos recursos 
naturais 

N 4 3 12 MO   

Pré-montagem Emissão atmosférica (MP) Alteração da qualidade do 
ar/Poluição atmosférica 

N 4 2 8 TO Licença de Operação 



 

 

Pré-montagem Geração de resíduo II Inerte (Maravalhas 
de Alumínio) 

Comprometimento dos recursos 
naturais 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 
Lei nº 12.305/10 
Licença de Operação 

Pré-montagem Geração de resíduo sólido Classe II (EPIs 
não contaminados) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 
Lei nº 12.305/10  

Pré-montagem Geração de resíduo sólido Classe II 
(material particulado e serragem de MDF) 

Contribuição para a diminuição da 
vida útil dos aterros industriais 

N 4 3 12 MO  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
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Os principais Aspectos Ambientais levantados referem-se à geração de resíduos 

sólidos e/ou de insumos secundários e rejeitos. Apesar de serem classificados pela norma 

NBR 10004 (ABNT, 2004) como Classe II, resíduo não perigoso, são oriundos de processos 

industriais, o que obriga as empresas geradoras a promover o destino ambientalmente 

adequado. 

Por Destinação ambientalmente correta, a PNRS inclui a reutilização, a reciclagem, 

a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 

admitidas pelos órgãos competentes. 

Conforme se observa no Quadro 2, entre os Aspectos e Impactos Ambientais 

significativos identificados, 50% são de grau de risco tolerável, 36% de grau de risco 

moderado e 14% de grau de risco sério, como mostra o Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Impactos ambientais significativos do processo de produção dos móveis em MDF 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

O levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, gerados no processo de 

fabricação de móveis sob medida a partir dos painéis de MDF, mostrou-se como importante 

ferramenta de Diagnóstico Ambiental, identificando a etapa de corte (e lixamento) como 

sendo a que mais gera impactos negativos ao meio ambiente (SOUZA; KIELING; ROCHA; 

BHREM, 2016). 

Diagnóstico Ambiental do Material Particulado de PRFV 

O diagnóstico qualitativo do material particulado de PRFV também foi elaborado 

a partir do levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais, que se encontram 

sintetizados nas saídas do diagrama de bloco da Figura 6, em que se destacam os fluxos de 

materiais e energia do processo produtivo de tubos e conexões em PRFV de indústria de 

pequeno porte da cidade de Marechal Deodoro, Alagoas. 
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Entradas  Operações – Etapas  Saídas 
     

Mantas e tecidos de 
fibra de vidro 

Resinas 
Gel coating 

Desmoldantes (cera ou PVA) 
Pincéis e Urinou  
Lixas e estopas 
Molde metálico 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
1. Recebimento e Armazenagem 

Armazenagem concluída 
→ 

Embalagens plásticas 
Embalagens de papel/papelão 

Paletes de madeira 
Embalagens de metal 

  ↓   

Desenhos 
Energia Elétrica 

→ 

2. Execução do projeto 
(plano de corte) 
Projeto pronto 

 

→ Subprodutos de escritório 

  ↓   
Desmoldante (cera ou PVA) 

Gel coating 
Molde metálico 
Energia Elétrica 

 

→ 
3. Preparação do molde 

Molde preparado 
 

→ 
Embalagens e estopas 

contaminada 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   
Resinas 

Mantas e tecidos de 
fibra de vidro 

Pincéis e Urinou 
Estopas 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
4. Laminação 
Peça laminada 

 
→ 

EPIs contaminados 
Estopas contaminadas 

Pincéis e urinou contaminados 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   

Peça laminada 
Lixas e estopas 

EPIs 
Energia Elétrica 

→ 
5. Desmoldagem/Rebarbamento 

Peça desmoldada/reparada 
→ 

EPIs não contaminados 
Estopas contaminadas 

Ruído 
Material Particulado 

de PRFV 
Rebarbas 

Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   
Peça desmoldada/reparada 

Pincéis e Urinou 
EPIs 

Energia Elétrica 

→ 
6. Pré-Pintura 
Peça acabada 

→ 

EPIs contaminados 
Estopas contaminadas 

Pincéis e urinou contaminados 
Consumo de Energia Elétrica 

  ↓   

Peça pronta → 
7. Expedição 

Entrega ao cliente 
 

 
→  

 

Nos fluxos do processo produtivo para fabricação de peças em PRFV foram 

destacadas 7 etapas operacionais inter-relacionadas, sendo a primeira etapa de 

armazenamento dos materiais, seguida das etapas de plano de corte, execução do projeto de 

corte, preparação do molde, laminação das peças, desmoldagem/rebarbamento, pré-pintura 

e expedição das peças prontas. Os dados de entradas, processamentos e saídas apresentados 

na Figura 9 foram utilizados para estabelecer a matriz de avaliação referente aos Aspectos 

e Impactos Ambientais, diagnosticados na indústria de peças em PRFV, conforme matriz 

do Quadro 3. 

 

Figura 9: Fluxograma do processo de produção de peças em PRFV em indústria alagoana de pequeno porte 

localizada na cidade de Marechal Deodoro, Alagoas. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em SENAI.RS, 2003. 



 

 

Quadro 3. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais processo de produção de peças em PRFV 

Etapa Aspecto Impacto Ambiental Tipo Freq. Sev. 
Grau de 

Risco 
Requisito Legal 

Recebimento e 
Armazenagem 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(embalagens plásticas e de papel) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 - Lei 
nº 12.305/10 – Licença 
de Operação 

Execução do projeto 
(plano de corte) 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(material de escritório) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 - Lei 
nº 12.305/10 -Licença de 
Operação 

Preparação do molde Geração de resíduo sólido Classe II Inerte 
(Embalagens e estopas contaminadas) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 4 2 8 TO   

Laminação Geração de resíduo sólido Classe II Inerte 
(EPIs, estopas, pincéis e urinou 
contaminados) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 4 2 8 TO   

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Consumo de energia elétrica Comprometimento dos 
recursos naturais 

N 5 3 15  SE   

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Geração de resíduo sólido Classe II 
(material particulado de PRFV e rebarba) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros industriais 

N 5 3 15 SE Licença de Operação 



 

 

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Emissão atmosférica (MP) Alteração da qualidade do 
ar/Poluição atmosférica 

N 5 2 10 MO Licença de Operação 

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Geração de resíduo sólido Classe II Inerte 
(Embalagens e estopas contaminadas) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 4 2 8 TO   

Desmoldagem/ 
Rebarbamento 

Geração de ruído Poluição sonora/Alteração 
na qualidade de vida 

N 4 2 8 TO Resolução CONAMA nº 
01/1990 - ABNT NBR 
10151:2020 

Pré-pintura Geração de resíduo sólido Classe II Inerte 
(EPIs, embalagens, estopas, pincéis e 
urinou contaminados) 

Contribuição para a 
diminuição da vida útil 
dos aterros sanitários 

N 3 3 9 TO NBR 11174:1990 - Lei 
nº 12.305/10 – Licença 
de Operação 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
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Os principais Aspectos Ambientais levantados foram a geração de resíduos sólidos 

e/ou subprodutos. Apesar de serem classificados pela norma NBR 10004 (ABNT, 2004) 

como Classe II A – não inerte (os resíduos não inertes são os que não se apresentam 

como inflamáveis, corrosivos, tóxicos, patogênicos, e nem possuem tendência a sofrer 

uma reação química), e, embora seja polímero (são macromoléculas resultantes da 

união de muitas unidades de moléculas pequenas (monômeros)) termofixo, que só é 

submetido à combustão em altas temperaturas, o material particulado de PRFV, em 

detrimento de sua composição química, apresenta compostos tóxicos perigosos que, sem a 

correta destinação ambiental, pode acarretar danos e impactos ambientais sérios (BARROS, 

2019). 

Conforme se observa no Quadro 3, entre os Aspectos e Impactos Ambientais 

significativos identificados, 70% são de grau de risco tolerável, 10% de grau de risco 

moderado e 20% de grau de risco sério, como mostra o Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Impactos ambientais significativos identificados no processo de produção de peças em PRFV 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

O levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais gerados nos processos 

produtivos mostrou-se como importante ferramenta de Diagnóstico Ambiental nas empresas 

estudadas, pois permitiu a descoberta das etapas de produção que geram maior impacto ao 

meio ambiente. 
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CONCLUSÕES 
 

O Diagnóstico Ambiental Simplificado, enquanto levantamento qualitativo dos 

materiais particulados de MDF e PRFV, permitiu a construção de visão geral da geração dos 

Aspectos Ambientais, com destaque para a geração de resíduos sólidos Classe II, e dos 

respectivos Impactos Ambientais, como a contribuição para a diminuição da vida útil dos 

aterros sanitários, em ambos os processos industriais. 

Os resultados demonstram que 50% dos Aspectos e Impactos Ambientais do 

processo produtivo da indústria de móveis em MDF são de grau de risco tolerável, 36% de 

grau de risco moderado e 14% de grau de risco sério, seguidos de 70% são de grau de risco 

tolerável, 10% de grau de risco moderado e 20% de grau de risco sério para a indústria de 

PRFV. 

O grande volume gerado desses subprodutos em suas respectivas indústrias constitui-

se em aspecto socioambiental importante para a continuidade do estudo, tendo como base 

os resultados obtidos. 
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