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RESUMO 

 

Combinar a proteção ambiental com produtividade, de modo que os recursos naturais sejam 

preservados para também serem utilizados pelas gerações futuras, é o grande desafio enfrentado pelo 

homem do século XXI. O setor da construção civil consome a maior quantidade das matérias-primas 

extraídas da natureza e gera uma grande quantidade de resíduos. No entanto, nesse segmento há 

produtos que podem ser reciclados várias vezes, embora esse potencial nem sempre seja explorado. A 

madeira encontra lugar de destaque no grupo dos materiais renováveis, pois seu uso é intenso na 

construção civil em obras de todos os portes. Todavia, há registros de baixo reaproveitamento da 

madeira e de seus derivados na produção de fôrmas e escoramentos para concreto armado. Nesse 

contexto, com esta pesquisa pretendeu-se avaliar o potencial de reciclagem da madeira e de seus 

derivados em canteiros de obras de diferentes portes da cidade de Maringá, os quais foram 

empregados na produção de fôrmas e escoramentos para concreto armado, além da identificação de 

práticas desaconselháveis no processo construtivo. A metodologia empregada foi de natureza 

investigativa, caracterizando-se pelo estudo e análise de dados obtidos em canteiro de obras e nas 

empresas coletoras e responsáveis pelo acondicionamento final dos resíduos. De acordo com os 

resultados obtidos, pode-se notar que as obras verticais pesquisadas têm características construtivas e 

operacionais diferentes entre si, enquanto que as obras de pequeno porte possuem uma maior 

homogeneidade nas suas características construtivas e operacionais. Observou-se que ainda existe 

descaso, por parte das construtoras, com relação à madeira utilizada nos canteiros de obras e dado a 

esse descuido, limita-se a quantidade de reutilizações da madeira, assim sendo, em boa parte dos 

casos, o destino final dessa madeira acaba sendo a queima para a geração de energia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como qualquer ser vivo, o ser humano também consome recursos do meio ambiente para 

prover sua subsistência e devolve o excedente. No ambiente natural as sobras de um organismo são 

restos que, ao se decomporem, devolvem ao ambiente elementos químicos que serão absorvidos por 

outros seres vivos, de modo que nada se perde. O mesmo não tem acontecido com as sobras das 

atividades humanas, que são denominadas poluição. A poluição é um dos aspectos mais visíveis dos 

problemas ambientais e a percepção dos seus problemas se deu de forma gradativa ao longo do 

tempo (BARBIERI, 2007). 

Torgal e Jalali (2010) afirmam que, em termos ambientais, a indústria da construção civil é 

responsável por 30% das emissões de carbono. Além disso, a indústria da construção a nível mundial 

consome mais matérias-primas (aproximadamente 3.000 Mt/ano, quase 50% em massa) que qualquer 

outra atividade econômica. 

Destaca-se a necessidade da busca por alternativas para a reutilização e reciclagem dos 

resíduos de construção e demolição (RCD), que representam mais de 50% da massa dos resíduos 

sólidos urbanos (PINTO, 2005). 

Dentre os sistemas que mais demandam custo, tempo e mão de obra em uma construção 

encontra-se o sistema de fôrmas. Atualmente, as fôrmas de madeira são as mais utilizadas dentre os 

materiais que compõe os cimbramentos para a montagem das estruturas de concreto armado, por 

apresentarem características que atendem às expectativas do construtor, como menor custo, e 

abundância no fornecimento, normalmente são compostas de painéis de madeira compensada, tábuas 

e pontaletes (NAZAR, 2007). 

O sistema de fôrmas de madeira contribui muito para a geração de resíduos nos canteiros de 

obras devido a uma série de adversidades, tais como: a não aplicação de desmoldantes nas fôrmas, 

medidas antieconômicas que não priorizam o máximo aproveitamento das folhas de compensado e o 

descuido dos operários na desforma, as quais promovem danos às formas que inviabilizam seu reuso, 

reduzindo sua vida útil. 

Embora já se observe no mercado a movimentação de empresas interessadas em explorar o 

negócio de reciclagem de resíduos de construção e demolição, e não apenas o negócio de transporte, 

as experiências brasileiras estão limitadas em ações das municipalidades (PINTO, 2005).  

Nesse contexto, com este trabalho pretendeu-se realizar um levantamento da utilização de 

madeiras e seus derivados nos canteiros de obras, durante a fase de produção das estruturas de 

concreto armado, avaliando o potencial de reutilização da madeira em canteiros de diferentes portes 

da cidade de Maringá – PR. Com a realização deste trabalho buscou-se, ainda, identificar as boas 

práticas, e também daquelas desaconselháveis, adotadas no processo construtivo, propondo-se 

eventuais alternativas para diminuir os impactos causados pela geração de resíduos. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Com a crescente busca pela redução dos danos ao meio ambiente e a necessidade de 

racionalização no processo produtivo da construção civil, a reutilização, reciclagem e revaloração dos 

materiais tem se tornado ferramenta necessária para se atingir tais objetivos. Nesse cenário, destaca-

se a madeira de um modo geral, pois é muito utilizada nos canteiros de obras e é sabido que esta tem 

grande parcela nos custos totais das obras além de grande potencial de reaproveitamento em outros 

segmentos. Todavia, há registros de baixo reaproveitamento da madeira e de seus derivados na 

produção de fôrmas e escoramentos para concreto armado. 
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2.1 DAS FÔRMAS PARA CONCRETO ARMADO 

 

A construção civil é considerada o principal mercado para os produtos da indústria madeireira 

no mundo. Isto ocorre não só em termos quantitativos, como também pela oportunidade de uso de 

uma grande variedade de produtos à base de madeira (NAHUZ, 1978, apud ZENID,1997). 

De acordo com Fajersztain (1992), conceitua-se o sistema de fôrmas como sendo a estrutura 

que atua no processo de moldagem e sustentação do concreto fresco, suportando o peso do aço e do 

tráfego de operários e equipamentos, devendo ser previsto em projetos até que o concreto atinja 

resistência suficiente para suportar as cargas que lhe são impostas. 

Desde a sua introdução, no início do século passado, até a década de 60 não era muito 

difundida a prática de estudo e projeto das fôrmas. Os projetistas de concreto armado se 

preocupavam apenas no binômio concreto-aço. As fôrmas não eram consideradas para efeito de 

economia no dimensionamento da estrutura, como também nos canteiros de obras tinham sua 

execução atribuída aos encarregados de carpintaria. Esses procedimentos resultavam normalmente 

em consumo intensivo de material e mão de obra. O caráter empírico destes serviços implicava em 

duas situações: ou as fôrmas ficavam superdimensionadas, com o consequente aumento de consumo 

de materiais e mão de obra, ou eram subdimensionadas agravando o risco de acidentes nas obras. 

Na década de 60 com o aumento do custo da madeira, passa-se a utilizar cada vez mais 

sistemas racionalizados de fôrmas. Chega-se, portanto, a uma fase de sistemas estudados e projetados 

no lugar dos empíricos. Em função do elevado valor dos cimbramentos, que pode variar de 30% a 

60% do custo total da estrutura de concreto armado, dependendo da estrutura que será construída, é 

que se percebe a necessidade de analisar e escolher o sistema de fôrmas mais adequado a cada 

situação. (FAJERSZTAIN, 1992). 

As fôrmas e escoramentos devem ser dimensionados segundo as prescrições das ABNT NBR 

7190:1997 (Estruturas de madeira) e ABNT NBR 8800:2008 (Estruturas de aço).  

Pode-se fazer uso do sistema de fôrmas racionalizadas, projetadas e construídas de acordo 

com a ABNT NBR 14931:2004, Execução de estruturas de concreto - Procedimento, usando 

compensado plastificado de madeira plantada ou de origem legalmente comprovada e escoras com 

regulagem de altura grossa (pino) e fina (com rosca). 

Os custos de uma estrutura são compostos de vários itens, dentre eles as fôrmas, o concreto e 

o aço utilizados. O aço e o concreto permanecem na estrutura durante sua vida útil, enquanto que o 

sistema de cimbramento, desempenha sua função por cerca de 28 dias. 

O gráfico representado na Figura 1 descreve os percentuais médios dos custos de produção 

das estruturas de concreto armado, podendo-se constatar que o gasto com fôrmas tem grande 

participação nos custos das estruturas. 
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Figura 1: Percentuais de custos de estrutura de concreto armado                                                 
Fonte: Nazar (2007) 

 

Com vista à reutilização dos elementos de madeira, a desconstrução da obra deve ser feita o 

mais cuidadosamente possível. Isto também é válido para a reciclagem, já que a madeira tem de ser 

armazenada em divisões separadas: não-contaminada e contaminada (quimicamente tratada). Apenas 

a madeira não-contaminada pode ser reciclada como matéria-prima.  

Na construção civil muitos resíduos de madeira gerados estão contaminados por outros 

materiais, como tintas, graxas, pregos, parafusos e plásticos. De forma que, a complexidade em 

qualificar os contaminantes presentes na amostra, dificulta o processo reutilização ou reciclagem. 

Para amenizar o problema que estes resíduos representam ao meio ambiente, é necessário propor uma 

maneira mais eficiente de separação, verificando com um gasto menor de energia e com 

reaproveitamento maior dos resíduos contaminados. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Confecção De Questionários E Check-List Para Obtenção De Dados 

 

Para a obtenção dos dados foram desenvolvidos formulários que relacionam as informações 

necessárias à realização deste trabalho, a saber: 

a) Questionário direcionado para as construtoras, contendo perguntas objetivas e diretas, as 

quais foram formuladas aos engenheiros, proprietários ou responsáveis pela construção, 

que se encontra no Apêndice A. 

b) Check-list, contendo as informações que foram observadas nos canteiros de obras, 

verificando os pontos positivos e negativos da construção, que se encontra no Apêndice B. 

c)  Questionário direcionado às empresas coletoras e às empresas responsáveis pela 

deposição dos resíduos gerados pelas construtoras, que se encontra no Apêndice C. 

 

3.2. Seleção Dos Canteiros De Obra Para Investigação 

 

Nesta etapa foram selecionados canteiros de obras de pequeno e médio porte, onde estavam 

sendo construídas edificações para fins residenciais, localizados na cidade de Maringá e que estavam 

em etapas construtivas que pudessem fornecer os dados úteis à realização do trabalho. As obras 

selecionadas situam-se em várias regiões da cidade. Na escolha de sua localização, se procurou 
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manter a aleatoriedade, para que os resultados fossem representativos. No total foram entrevistadas 

13 obras de pequeno porte (residências) e 13 edifícios residenciais de médio porte, cuja localização 

está ilustrada na Figura 2. As obras de pequeno porte se situavam na periferia da cidade, enquanto 

que as obras de médio porte (edifícios verticais) se concentraram na região central da cidade. 

 

                                                                          
Figura 2: Localização das obras visitadas                                                                                                                                          

Fonte: O autor 

 

3.3. Resultados Obtidos Com Check-List 

 

São apresentados na tabela a seguir, os resultados obtidos através da pesquisa realizada com o check-

list desenvolvido, mostrando as diferenças entre as construções de pequeno porte e os edifícios 

verticais: 
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Tabela 1: Check-list com os resultados obtidos em campo. 

 

3.4. Questionário Aplicado Às Construtoras De Edifícios Verticais E Obras Pequenas 

 

A seguir são apresentadas as questões e respostas obtidas quando da aplicação do questionário 

junto às construtoras. Com o objetivo de facilitar o entendimento, as discussões e análises 

decorrentes da aplicação do questionário serão apresentadas após as respostas obtidas para cada 

Verificação 
Edifícios verticais 

Obras 
pequenas 

SIM (%) 
NÃO 
(%) 

SIM 
(%) 

NÃO 
(%) 

1) O local onde estão depositadas as madeiras é coberto? 92,3 7,7 38,5 61,5 

2) As madeiras serradas e chapas de madeira, que ainda não foram 
utilizadas, estão armazenadas corretamente fora do contato com o 
solo? 

69,2 30,8 30,8 69,2 

3) Há separação entre a madeira tratada e não tratada? 0,0 100,0 0,0 100 

4) Há quantificação dos resíduos de madeira? 23,1 76,9 15,4 84,6 

5) Há aproveitamento das sobras de madeira? 100,0 0,0 100,0 0,0 

6) Os materiais que serão reutilizados estão separados em baias? 76,9 23,1 15,4 84,6 

7) Existe a classificação das sobras (caibros, vigas, tábuas, 
compensados) para facilitar seu reaproveitamento? 

76,9 23,1 53,8 46,2 

8) Há a aplicação de desmoldante nas fôrmas para facilitar sua 
retirada? 

100,0 0,0 46,2 53,8 

9) Há limpeza e retirada dos pregos das fôrmas desmoldadas para 
sua reutilização? 

76,9 23,1 30,8 69,2 

10) As fôrmas são plastificadas? 69,2 30,8 7,7 92,3 

11) O canteiro de obras está limpo e organizado? 100,0 0,0 84,6 15,4 

12) As escoras são metálicas? 23,1 76,9 0,0 100,0 

13) As escoras estão inter-travadas para reduzir seu comprimento de 
flambagem? 

23,1 76,9 0,0 100,0 

14) As ferramentas são adequadas ao serviço (serra fina para 
compensado, serra grossa para tábuas)? 

53,8 46,2 0,0 100,0 

15) As ferramentas são modernas seguindo as inovações do mercado 
para melhorar o desempenho dos operários como um todo? 

46,2 53,8 0,0 100,0 

16) Existe um painel com o desenho das ferramentas para rápida 
localização das mesmas? 

46,2 53,8 0,0 100,0 

17) O piso onde os carpinteiros confeccionam as peças é adequado? 69,2 30,8 84,6 15,4 

18) A altura da bancada é adequada para uma maior facilidade na 
confecção das peças? 

84,6 15,4 61,5 38,5 

19) Os operários que trabalham no setor de corte e confecção usam 
E.P.I. (luva e óculos)? 

100,0 0,0 7,7 92,3 

20) A instalação elétrica está segura, com disjuntores, fusíveis etc.? 84,6 15,4 15,4 84,6 

21) A iluminação para a confecção das peças é suficiente? 100,0 0,0 100,0 0,0 

22) Há sistema de exaustão, ou ventilação do pó de serra gerado na 
confecção das peças? 

7,7 92,3 0,0 100,0 

23) Existem diferentes formas de identificação dos funcionários 
(pedreiros/carpinteiros)? 

76,9 23,1 0,0 100,0 

24) Existe alguma forma segurança contra incêndio? 92,3 7,7 0,0 100,0 

25) Existe caixa de primeiros socorros? 84,6 15,4 0,0 100,0 

26) Existem placas de alerta e advertência no canteiro de obras? 38,5 61,5 7,7 92,3 

27) Há um funcionário que é responsável pela limpeza de fôrmas e 
remoção de pregos, além de seu acondicionamento em local 
apropriado? 

38,5 61,5 7,7 92,3 
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questão. 

1) Há projeto de fôrmas e escoramentos? Em caso afirmativo, quem foi o autor do projeto de 

fôrmas? Se não há projeto de fôrmas, quem é o responsável pela especificação dos materiais que 

foram utilizados nas fôrmas e escoramentos, espaçamento e diâmetro das escoras etc.? 

Resultado (Edifícios verticais): Todos os entrevistados responderam que os edifícios têm 

projetos de fôrmas, sendo 84,6% dos projetos de fôrmas realizados pelo engenheiro estrutural e em 

15,3% dos casos uma empresa terceirizada realiza o projeto de fôrmas. 

Discussão: Nota-se que houve uma confusão entre projeto estrutural e projeto de fôrmas, 

visto que o projeto estrutural não dispõe sobre as dimensões de escoras, espessuras de chapas de 

madeira, espaçamento entre elementos enrijecedores, entre outros, mostrando o desconhecimento dos 

entrevistados sobre o tema.  

Resultado (Obras pequenas): 53,8% das empresas visitadas disseram ter projetos de formas 

e 46,2% disseram não ter. Em todas as obras foi também informado que o engenheiro estrutural quem 

fez os projetos, e o mestre de obras faz pedido dos materiais. 

Discussão: Pode-se notar que em obras de pequeno porte o desconhecimento sobre o assunto 

é ainda maior, uma vez que em 46,2% das obras pesquisadas não há nem o projeto estrutural e no 

restante dos casos também não há projetos específicos de fôrmas realizados por profissionais ou 

firmas especializadas. 

2) As chapas utilizadas na produção das fôrmas são de que tipo de material? 

Resultados e discussão: Em todas as construções verticais visitadas foram utilizadas chapas 

de madeira compensada. Enquanto que em todas as obras de pequeno porte visitadas, foram 

utilizadas tábuas para a confecção das formas. Com isso, há um indicativo da diferença da quantidade 

de reutilizações observadas nas obras pequenas e grandes. 

3) Na escolha e aquisição de um material para a produção de fôrmas ou sistema de 

escoramentos qual é a prioridade da empresa (utilizar a escala de 1 a 3, sendo 1 o de maior prioridade 

e 4 o de menor prioridade). A Tabela 4 representa a contagem do número de vezes que a resposta 1 

foi dada. 

Obras 

verticais 

Obras 

pequenas 

Questão 

76,9% 84,6% O material ou sistema de escoramento mais barato; 

23,1% 15,4% 
O material ou sistema de escoramentos mais fácil de ser 

utilizado; 

0% 0% 

O material ou sistema de escoramentos que gera menores 

impactos ambientais (resíduos, desperdícios, emprego de 

matérias-primas não-renováveis, etc.) 

Tabela 2: Pesquisa sobre as prioridades na escolha do sistema de formas 

Discussão: Pode-se notar que tanto em obras verticais quanto em obras de pequeno porte, as 

prioridades sobre os sistemas de escoramento têm pouca variação sobre os motivos para a escolha do 

sistema de escoramentos. As respostas são indicativo que, para a maioria dos responsáveis pelas 

construções, os impactos causados ao meio ambiente não têm qualquer tipo de importância. 

12) Os operários criam obstáculos para o uso de fôrmas oriundas de outras obras? 
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Resultado (Edifícios verticais): em 46,1% das obras pesquisadas constatou-se que os 

operários preferem não usar sobras de madeira de outras obras, enquanto que nas outras foi dito que 

não havia problema. Todavia, no momento da entrevista não estavam utilizando tais sobras. 

Discussão: Pode-se notar uma correlação entre a aceitação da reutilização das madeiras com o 

trabalho de limpeza, remoção de pregos e separação dos materiais. Com o check-list observou-se que 

em 76,9% das obras pesquisadas há o trabalho de limpeza e retirada dos pregos das fôrmas 

desmoldadas para sua reutilização. Porém em apenas 38,5% dos casos existe um funcionário 

responsável pela limpeza das fôrmas e remoção de pregos, para assim facilitar sua futura reutilização. 

Resultado (Obras pequenas): 23,1% das empresas pesquisadas manifestaram-se contrárias 

ao uso de madeira de outra obra; 46,1% utilizavam madeira de outras obras e 30,8% disseram que 

não havia problema na reutilização. Também nesses casos, no momento das entrevistas não estavam 

utilizando sobras de madeira. 

Discussão: Nestas obras constatou-se que em 30,8% dos casos havia o trabalho de limpeza e 

preparação das sobras de fôrmas, e em apenas 7,7% delas havia um funcionário responsável por esse 

trabalho, além do acondicionamento das sobras de madeira em local apropriado. A falta de 

preocupação com as sobras dificulta a futura reutilização dos materiais. 

4) Há qualificação profissional dos carpinteiros que trabalham no setor?  

Resultados e discussão: Em 23% das construtoras de obras verticais foi constatado a 

terceirização do serviço de carpintaria. Em outros 23% foi alegado que os carpinteiros tinham 

qualificação profissional, mas normalmente os carpinteiros têm a experiência na área, porém não têm 

curso profissionalizante. Por outro lado, em nenhuma das obras pequenas pesquisadas os 

profissionais tinham qualificação ou pelo menos uma separação entre funções entre pedreiros e 

carpinteiros. O uso de E.P.I. foi constatado em apenas 7,7% dessas obras pequenas visitadas, 

aumentando assim o risco de ocorrência de acidentes. No geral as ferramentas não são modernas, o 

que dificulta o desempenho dos operários. 

5) Há algum tipo de revaloração da madeira utilizada?  

Resultados e discussão: Tanto nas obras de pequeno porte, quanto nas obras verticais, pode-

se notar que a madeira que não está mais em condições de ser reutilizada na construção civil, e que 

não é depositada nas caçambas de entulho, é destinada para a queima em fornos de padarias ou 

pizzarias. 

 

3.5. Questionário Às Empresas Coletoras Das Caçambas e À Empresa Receptora Do Entulho 

 

1) Há lixo doméstico nas caçambas? Com qual frequência? Em grande quantidade? 

Resultados: As empresas coletoras e as empresas receptoras afirmaram que muito raramente 

é encontrado lixo de origem doméstica nas caçambas, e que se ocorre é em pequenas quantidades. 

2) Dentre os resíduos depositados nas caçambas, existe uma quantificação sobre a quantidade 

de resíduos de madeira? 

Resultados empresas coletoras: As empresas entrevistadas afirmaram que maioria das 

caçambas não contém resíduos de madeira. 

Resultados empresas receptoras: As empresas receptoras afirmam que não foi realizada 

pesquisa neste quesito, visto que são muitas caçambas para analisar diariamente. Porém, em uma das 

empresas receptoras pesquisadas verificou-se a presença de uma máquina para triturar resíduos de 

madeira, que tem capacidade de triturar cerca de 80 toneladas por hora, capacidade essa que 
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raramente é utilizada em seu máximo. Contudo existe um grande estoque de madeira que vem das 

obras, entrando em contradição com aquilo que foi informado pelas empresas coletoras. 

3) Os resíduos nas caçambas estão devidamente segregados, de modo que se torne mais viável 

seu reaproveitamento? 

Resultados: As empresas coletoras entrevistadas foram categóricas ao dizer que não. 

Enquanto que as empresas receptoras afirmaram que algumas empresas segregam, porém a maioria 

vem sem qualquer segregação. 

 

4) Existe alguma revaloração dos resíduos coletados nas obras? 

Resultados: As empresas receptoras afirmaram que os resíduos de plástico, papelão etc. são 

reciclados. Os resíduos de madeira são triturados e vendidos para as indústrias usarem como 

combustível nos fornos 

 

                                                           
Figura 3: Caminhão caçamba com madeira proveniente da obra                                                        

Fonte: O autor 

 

Foi verificado que em boa parte das madeiras destinadas aos receptores de entulhos estavam 

contaminadas com argamassa e pregos. O ideal seria a remoção desses contaminantes antes da 

destinação final, uma vez que previamente à queima, a madeira passa por um processo de trituração e 

os pregos podem danificar os equipamentos utilizados. 

Outro ponto que se soma à questão é que 100% das obras de grande porte e 46,2% das obras 

de pequeno porte faziam uso de desmoldantes. Alguns desses produtos encontrados no mercado 

apresentam substâncias tóxicas à inalação, o que deveria trazer maiores preocupações quanto à 

destinação final, especialmente no que concerne à sua queima. Essas informações reforçam a tese de 

que o controle para descarte dos resíduos contaminados com desmoldantes deveria ser mais rígido. 

Para o caso de a madeira estar muito degradada, conforme ilustram a Figura 4, torna-se viável 

sua trituração para que assim seja vendida como material para geração de energia.  
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Figura 4: Madeira que será transformada em cavaco.                                                                                    

Fonte: O autor 

 

A quantidade de madeira encontrada no local de acomodação dos entulhos gerados pelas 

construções na cidade de Maringá tornou viável a aquisição de um picador (Figura 5) para a 

confecção de cavacos, que pode ter várias destinações, tais como a produção de energia em fornos e 

caldeiras das indústrias. Os cavacos apresentam boas características energéticas e melhor 

desempenho no que diz a respeito ao seu escoamento em silos. Entre as vantagens do uso do cavaco 

de madeira para a geração de energia, em relação aos combustíveis à base de petróleo, está o fato de 

ser uma matriz energética renovável, e seu custo é inferior ao outras formas de obtenção de energia. 

 

Figura 5: Picador de madeira utilizado para processar a madeira dos canteiros. 
Fonte: O autor. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Desde sua concepção este trabalho enfocou a quantificação de resíduos gerados pela 

construção civil, caracterizando-se e pela análise de dados obtidos em canteiros de obras, com 

enfoque nas questões ambientais e nos métodos construtivos utilizados. Então foi possível identificar 

os problemas de relacionados com os resíduos de madeira nas obras pesquisadas, relatando a situação 

em obras de pequeno porte e obras verticais de médio porte. O estudo também abrangeu a aplicação 

de questionários junto às empresas responsáveis pelo transporte e pela deposição final dos resíduos 

da construção. 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se notar que as obras verticais de médio porte 
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pesquisadas têm características construtivas e operacionais diferentes entre si, enquanto que as obras 

de pequeno porte possuem uma maior homogeneidade nas suas características construtivas e 

operacionais. Observou-se que ainda existe descaso, por parte das construtoras, com relação à 

madeira utilizada nos canteiros de obras e dado a esse descuido, ficam limitadas a quantidade de 

reutilizações da madeira. Outro fator verificado foi que não havia um engenheiro responsável ou um 

profissional qualificado para o gerenciamento de resíduos, sendo essa responsabilidade repassada ao 

estagiário de engenharia, para o caso das obras verticais de médio porte visitadas, enquanto que nas 

obras de pequeno porte esse gerenciamento ficava sob responsabilidade dos operários.  

Desse modo, em boa parte dos casos, o destino final dessa madeira acaba sendo a queima para 

a geração de energia, sendo que esta pode ser feita diretamente da construtora para os fornos de 

empresas comerciais, ou vão para as caçambas de entulho e no local de deposição passam por uma 

triagem. No caso das madeiras não terem mais condições de reutilização, estas são transformadas em 

cavacos para uso em caldeiras industriais, ou podendo ser usadas como cama de frango nos aviários. 
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