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RESUMO 

 

A geração de resíduos sólidos nos centros urbanos é crescente, visto que a sua 

quantidade e descarte inapropriado representam possíveis problemas ambientais, 

de saúde pública e de gastos financeiros significativos Dentre os diversos tipos de 

resíduos sólidos, os resíduos de madeira merecem destaque, devido à capacidade 

de energia e dessa forma, representam uma possível fonte renovável. Nesse 

contexto, o trabalho teve por objetivos analisar o efeito da adição de cavacos de 

Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis a cavacos de madeira provenientes de 

resíduos de origem urbana (ROU), como estratégia para geração de bioenergia. Do 

materiais, foram analisadas as características físicas, químicas e imediatas. 

Determinou-se ainda os teores de contaminantes minerais e a ocorrência de metais 

pesados nesses materiais. Os ROU foram coletados em uma usina de reciclagem no 

município de Piracicaba-SP. Foram avaliados cinco tratamentos com diferentes 

proporções de ROU e de Eucalyptus spp. Os resultados evidenciaram teores de 

lignina mais elevados nos tratamentos com maior proporção de ROU, enquanto que 

os teores de holocelulose foram mais baixos nos tratamentos com maior proporção 

de ROU, evidenciando uma tendência inversa entre essas propriedades. Com 

relação à análise imediata detectou-se maiores teores de nos tratamentos com 

maiores proporção de ROU (T1 e T2). O tratamento T4 se destacou como estratégia 

para utilização de ROU, visto que apresenta o mesmo potencial energético que os 

demais, aliado a baixos teores de cinzas e a menor taxa de contaminação por 

minerais. 

 

Palavras-chave: Resíduos de origem urbana; bioenergia ; madeira de Eucalyptus.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente geração de resíduos urbanos no Brasil e o consequente descarte de 

inadequado desses materiais tem ocasionado uma corrente preocupação, visto que 

representam possíveis problemas ambientais, de saúde pública e de gastos 

financeiros significativos, pois na maioria das vezes são alocados sem nenhum tipo 

de tratamento prévio em aterros sanitários.  

Neste sentido, os resíduos sólidos urbanos (ROU) são representados, 

principalmente, por papéis, vidros, madeiras, plásticos e material orgânico. A norma 

brasileira NBR 10004 (ABNT, 2004), define “resíduos nos estados sólido e 

semissólido, resultantes de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição”, classificando-os como “classe tipo II 

A não inertes”, devido às características de combustibilidade e solubilidade em água.  

Portanto, podem representar risco de contaminação ambiental.  

Dentre os diversos tipos de resíduos sólidos, os resíduos de madeira merecem 

destaque, devido à capacidade para geração de energia e dessa forma, 

representam uma possível fonte renovável. Segundo o Ministério do Meio Ambiente-

MMA (2009) são produzidos cerca de 30 milhões de toneladas de resíduos de 

madeira anualmente, onde os resíduos de madeira de origem urbana representam 

11%, aproximadamente, 3 milhões de toneladas ao ano. 

Tuoto (2009) cita que as perdas econômicas provenientes da não utilização dos 

resíduos de madeira, tanto dos ROU como dos resíduos de madeireiras, 

representam entre R$ 2,2 bilhões e R$ 4,2 bilhões por ano. O autor afirma ainda que 

os menores valores obtidos do uso desses materiais estão relacionados à geração 

de cavacos e manufaturas de madeira, já os maiores valores são decorrentes dos 

resíduos de madeira destinados para fins energéticos. 

A utilização adequada de resíduos de madeira de origem urbana para fins 

energéticos podem proporcionar os seguintes aspectos benéficos: a) Constituem 

uma matéria-prima altamente energética, de baixo custo e fácil obtenção; b) O 

descarte desses resíduos em aterros sanitários representa gastos para os 

municípios, portanto a utilização destes pode diminuir o investimento de receitas 

públicas para o descarte desse material; c) Redução dos problemas ambientais 

gerados pelo descarte desses resíduos; d) A geração de energia, a partir de 
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resíduos de madeira de origem urbana, pode ser uma fonte de renda para o setor 

privado; e, e) Benefícios sociais como geração de empregos e aumento na 

contribuição de impostos. 

Frente a esses aspectos, os resíduos de madeira de origem urbana (ROU) 

constituem em um material heterogêneo quanto a sua composição, pois são 

provenientes de fontes distintas. Wiecheteck (2009) destaca que os resíduos sólidos 

de madeira merecem uma abordagem diferenciada, por representarem o passivo 

ambiental da geração de resíduos dos centros urbanos e, ainda cita três principais 

tipos desses resíduos sólidos de madeira, quanto à origem: resíduos de construção 

civil, resíduos de arborização urbana e resíduos de embalagens madeireiras. Por 

isso, os resíduos de madeira provenientes do meio urbano podem estar submetidos 

a diversos tipos de contaminação. 

A contaminação pode ser resultante da utilização de substâncias preservantes de 

produtos do processo industrial, ao qual tenha sido submetido, como resinas, tintas e 

vernizes, e também por contaminantes minerais, como cimento, argamassa, pregos, 

grampos e outros.  

Somado a possível presença de contaminantes minerais e de produtos químicos, 

as características energéticas dos resíduos de madeira de origem urbana podem ser 

muito variáveis, em decorrência da diversidade do material. Segundo Gonçalves 

(2010), a presença desses possíveis contaminantes, bem como de características 

indesejáveis como baixa densidade, alta umidade e baixo teor calorífico interferem 

na eficiência desses resíduos para uso energético, sendo necessário um incremento 

na eficiência através de processos industriais. 

Farage et al. (2013) estudaram potencial do aproveitamento de resíduos de 

painéis de MDF (medium density fiberboard), aglomerado e compensado, por meio 

da produção de briquetes, em sua avaliação concluíram que o teor de umidade e 

poder calorífico dos resíduos eram favoráveis ao aproveitamento energético. 

Diante o exposto, como estratégia na melhoria das referidas características 

indesejáveis, a adição de cavacos de Eucalyptus spp. A cavacos de madeira de 

ROU, poderá indicar melhorias das propriedades energéticas do material. Dessa 

forma, supõe-se que a análise de diferentes composições de ROU incorporado aos 

cavacos de Eucalyptus spp. fornecerão indicativos de incremento visando o uso 

bioenergéticos desses materiais. 
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Assim, este trabalho teve por objetivos analisar o efeito da adição de cavacos de 

Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis a cavacos de madeira de resíduos de 

origem urbana, como estratégia para geração de bioenergia, através de suas 

características físicas, químicas e imediatas. Determinou-se ainda os teores de 

contaminantes minerais e a ocorrências de metais pesados nesses materiais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O trabalho foi desenvolvido nos Laboratórios Integrados de Química, Celulose e 

Energia (LQCE) da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade 

de São Paulo (ESALQ-USP). 

Foram adquiridos dois tipos de material: cavacos de madeira provenientes de 

resíduos sólidos de origem urbana (CMROU) e cavacos de madeira de Eucalyptus 

spp (CME). Os resíduos de madeira de origem urbana foram obtidos junto a uma 

Usina de Reciclagem do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, e os 

cavacos de madeira de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla (sete anos de 

idade) foram obtidos a partir de um plantio experimental parceiro do LQCE.  

 
Figura 1. Cavacos de resíduos de origem urbana (A) e cavacos de Eucalyptus 
grandis x Eucalyptus urophylla (B). 

  

 
Na Usina de Reciclagem, os resíduos de madeira de origem urbana passaram 

inicialmente por uma esteira dotada de chapa magnética, com o intuito de retirar 

quaisquer metais adquiridos e em seguida, foram encaminhados para um picador 

mecânico para obtenção de cavacos. Posteriormente, os resíduos foram 

homogeneizados através da passagem em uma peneira de malha 30 mm. No 
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Laboratório, esse material foi separado e analisado, obtendo ao final, composição 

dos ROU de 56% madeira maciça e 44% de madeira proveniente de painéis 

constituídos. 

Os cavacos de madeira de ROU utilizados para este trabalho são de composição 

50% madeira maciça e 50% madeira de painéis, foram utilizados cavacos que 

passaram pela peneira de 30 mm. 

Em seguida, os cavacos de madeira de ROU e os cavacos de Eucalyptus spp. 

foram processados em moinho tipo Willey e passados por um conjunto de peneiras 

de 40 mesh (a superior) e de 60 mesh (a inferior), onde utilizou-se o material que 

ficou retido nesta última peneira. O material foi pesado e conduzido a uma estufa 

regulada a 100 ± 3 ºC até massa constante. Na sequência, o material teve sua 

umidade determinada, com auxílio da Equação 1. 

 

TU = ((Mu – Ms)/Ms) x 100       (1) 

Em que: TU = Teor de umidade base seca (%); Mu = Massa úmida (gramas); Ms= 
Massa seca (gramas) 

 

Para as diferentes composições, foi realizada a mistura dos materiais, em um 

recipiente por um período de dois minutos. O experimento foi então conduzido 

através dos seguintes tratamentos apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos. 

Tratamento Composição 

T1 100% Cavacos de ROU /0% Cavacos de Eucalyptus spp 

T2 75% Cavacos de ROU/25% Cavacos de Eucalyptus spp. 

T3 50% Cavacos de ROU/ 50% Cavacos de Eucalyptus spp 

T4 25% Cavacos de ROU/ 75% Cavacos de Eucalyptus spp. 

T5 0% Cavacos de ROU/ 100% Cavacos de Eucalyptus spp. 

Em que: ROU= Resíduos de origem urbana.  

 

Nas composições de resíduos envolvendo só os tratamentos propostos, foram 

realizadas as seguintes análises laboratoriais. 

 Teor de extrativos: foi determinado segundo a norma NBR 7991 (ABN, 

1984).  A Figura 3 apresenta detalhes da metodologia. 
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Figura 2. Desenvolvimento do processo de obtenção de teor de extrativos. 

 

 Teor de lignina e teor de holocelulose: Determinados através do método 

de Klason, a partir do qual a holocelulose é obtida com auxílio da  Equação 

2. 

TH= 100%- (Ext-Lig)    (2) 

Em que: TH=Teor de holocelulose (%). Ext=Teor de extrativos (%). Lig=Teor 
de lignina (%). 

 

 Análise imediata: foram determinados os teores de materiais voláteis, teor 

de cinzas e teor de carbono fixo, segundo a norma NBR 8112 (ABNT, 

1986). As amostras foram secas em estufa reguladas a 100 ± 3 ºC até 

peso constante, em seguida foram pesadas 1 g de amostra. A temperatura 

para determinação do teor de materiais voláteis é 900 ºC, sendo que as 

amostras permanecem dez minutos na referida temperatura. Para 

determinação do teor de cinzas, as amostras permaneceram um período 

de quatro horas no forno-mufla a aquecido 600 ºC. A Figura 4 apresenta 
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detalhes metodológicos deste ensaio. O teor de carbono fixo é calculado 

através da Equação 3. 

%TCF= 100%- (TMV-TCZ)   (3) 

Em que: %TCF= teor de carbono fixo; TMV= teor de materiais 
voláteis;TCZ= teor de cinzas. 

 

 Poder Calorífico Superior: a análise foi conduzida em um calorímetro 

digital da marca IKA modelo C-2000, segundo a norma NBR 8633 (ABNT, 

1984).  

 Determinação de metais pesados: Os procedimentos foram realizados 

nos Laboratórios de Análises Químicas do Departamento de Ciência do 

Solo da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade 

de São Paulo. A análise de metais pesados foi realizada através do método 

EPA-SW-846-3051a, com determinação por ICP- AES, de acordo com 

EPA-SW-846-6010c. Os elementos analisados foram: Arsênio (As), 

Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Cádmio (Cd), Zinco 

(Zn) e Ferro (Fe). A análise visa determinar e quantificar a presença de 

metais pesados, portanto será realizada somente em T1 e T5, como os 

demais tratamentos são mix os valores podem ser estimados. Os 

tratamentos T1 e T5 serão analisados in natura e cinzas, como 

apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2. Descrição dos tratamentos da análise de metais pesados. 

Tratamento Composição Fator 1 Fator 2 

T1 100% CMROU In natura Cinzas 

T5 100% CME In natura Cinzas 

Em que: CMROU= cavacos de madeira de origem urbana; CME= cavacos de madeira de 
Eucalyptus. 

 

 Contaminantes minerais: A determinação do teor de contaminantes 

minerais aderidos ocorreu mediante os teores de cinzas das amostras 

analisadas. Para tanto, o teor de cinzas total (minerais de composição e 

minerais adquiridos/contaminantes) foi obtido segundo a norma NBR 8112 

(ABNT, 1986). O teor de minerais contaminantes foi determinado segundo 
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o procedimento descrito por Brito & Ceribelli (2012), com algumas 

adaptações descritas a seguir. Foram pesados dez gramas de material de 

cada tratamento, as amostras foram colocadas em um béquer com 200 mL 

de água destilada, sendo que foi utilizado um béquer de 250 mL, pois em 

seguida a solução foi agitada durante um minuto. Após agitação, a solução 

foi deixada em repouso por dois minutos. O material que se encontrava 

“sobrenadante” à solução foi coletado por meio de uma colher e alocado 

em estufa (103 ˚C) para secagem até massa constante. Na sequência 

foram obtidas as cinzas isentas de contaminantes, de acordo a 

metodologia da NBR 8112 (ABNT, 1986). A taxa de contaminação foi 

calculada por meio da Equação 5. 

Txcont= 
(TCzt – TCzm) x 100 

(5) 
TCzt 

 

Em que: Txcont = Taxa de contaminação (%).;TCzt = Teor de cinzas total 
(cinzas da madeira + cinzas adquiridas/contaminante) (%); TCzm = Teor de 
cinzas da madeira livre de minerais contaminantes (%). 

 

Os dados obtidos para a caracterização energética, análise de contaminantes 

minerais e metais pesados, tiveram incialmente suas variâncias (Levene) e 

normalidades (Shapiro Wilk) testadas. Em seguida foi realizada a análise de 

variância (ANAVA) e quando necessário aplicou-se o teste de Scott Knott para 

comparação múltipla das médias. As análises foram conduzidas a 5% de 

significância (p> 0,05) com auxílio do software Minitab 16.0®.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados para composição química dos resíduos encontram-se dispostos na 

Tabela 3. 
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Tabela 3. Teores de extrativos totais, lignina e holocelulose. 

Tratamento Extrativos (%) Lignina (%) Holocelulose (%) 

T1 17,84a 
(3,13) 28,23a (9,50) 53,93b 

(5,62) 

T2 15,87b (4,40) 28,42a (2,92) 55,70b (2,39) 

T3 17,20a (6,76) 24,85 b (0,79) 61,59a (8,13) 

T4 17,48a (12,57) 22,95b (7,34) 59,72 a (5,05) 

T5 17,75a (26,84) 23,18b (6,12) 59,07 a (10,33) 
Em que: Proporção ROU/Cavacos de Eucalyptus spp: T1=1/0; T2= 3/1; T3= 1/1; T4= 1/3; T5= 0/1. 
Letras iguais não diferem entre si na mesma coluna pelo teste Scott Knott a 5% de significância (p > 
0,05). Valores entre parênteses correspondem ao coeficiente de variação. 
 
 
 

Os teores de extrativos estão divididos em dois grupos: tratamentos T1, T3, T4 e 

T5 e grupo formado somente pelo tratamento T2, diferentes estatisticamente. É 

possível que os solventes utilizados na extração tenham removido não somente os 

extrativos da madeira, mas ainda algum outro tipo de componente aderido à esta, 

como tintas, vernizes e colas, o que poderia ter superestimado os teores de 

extrativos do ROU. 

Nota-se na Tabela 3, que os teores de lignina apresentaram diferenças 

estatísticas, sendo observável uma gradual tendência: os tratamentos com maior 

quantidade de madeira de ROU, T1 e T2, registrarem os maiores teores de lignina e 

os tratamentos o tratamento intermediário (T3), e os demais (T4 e T5), registrarem 

os menores teores de lignina. 

Acredita-se que os altos teores de lignina observados nos tratamentos T1 e T2 

estejam relacionados a presença de painéis de Pinus nos ROU, visto que madeira 

de coníferas apresentam maior teor de lignina quando comparado à madeira de 

folhosas. Somado a isso as espécies de madeira maciça são desconhecidas e, 

podendo contribuir para elevar os teores de lignina.  As resinas, colas e tintas 

presentes em painéis podem ser diluídas em solução ácida, durante o 

desenvolvimento da metodologia e, serem camufladas como moléculas de lignina. 

Os teores de holocelulose se dividiram em dois grupos: tratamentos T1 e T2 com 

os menores valores e tratamentos T3, T4 e T5 com os maiores teores de 

holocelulose; como esperado apresentou um comportamento inverso ao dos teores 

de lignina. 

Quirino et al. (2005) citam que os teores de holocelulose, lignina, extrativos e 

outras substâncias minerais variam de acordo com a espécie, estas propriedades 
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químicas estão relacionadas ao rendimento energético, que por sua vez está 

relacionado ao poder calorifico, visto que para queima direta indica-se a utilização de 

madeiras com maior poder calorífico. 

A Tabela 4 dispõe os resultados da análise imediata. 

 

Tabela 4. Análise imediata do teor de materiais voláteis (TMV), teor de carbono fixo 
(TCF) e teor de cinzas TCZ. 

Tratamento TMV (%) TCF (%) TCZ (%) 

T1 83,32 b (8,97) 18,54a (11,27) 1,36a (7,65) 

T2 81,32c (2,56) 17,58a (12,44) 1,10a (9,13) 

T3 83,37b (2,79) 16,06b (14,15) 0,56b (10,79) 

T4 82,68c (0,42) 16,90b 
(2,88) 0,42b (42,87) 

T5 86,08a (3,92) 14,20c (16,88) 0,29b (1,75) 
Em que: Proporção ROU/Cavacos de Eucalyptus spp: T1=1/0; T2= 3/1; T3= 1/1; T4= 1/3; T5= 0/1. 
Letras iguais não diferem entre si na mesma coluna pelo teste Scott Knott a 5% de significância (p > 
0,05). Valores entre parênteses correspondem ao coeficiente de variação. 
 
 

O teor de materiais voláteis foi maior para o tratamento T5 e os menores teores 

obtidos foram para T2 e T4, respectivamente. Todos os tratamentos apresentaram 

coeficiente de variação baixo. 

Rodrigues (2009) realizou análise imediata para Eucalyptus grandis em seus 

estudos e obteve teor de materiais voláteis de 80,15%, teor de carbono fixo de 

19,56% e teor de cinzas de 0,29%. Vale (2002) caracterizou energeticamente a 

madeira de diversas espécies do cerrado e obteve teor de materiais voláteis entre 

74% e 81%.  

O teor de carbono fixo foi maior para T5 e este obteve coeficiente de variação 

classificado como médio, os tratamentos T3 e T4 obtiveram teores de carbono fixo 

intermediários e os menores foram referentes aos tratamentos T1 e T2. Pelo obtido é 

notável uma tendência dos ROU aumentarem o teor de carbono fixo, sendo esta 

uma característica desejável. 

Combustíveis com alto índice de carbono fixo devem ter queima mais lenta, 

implicando maior tempo de residência dentro dos aparelhos de queima, em 

comparação com outros que tenham menor teor de carbono fixo (BRITO & 

BARRICHELLO, 1982; DIAS JÚNIOR et al., 2014). 

Os maiores teores de cinzas foram encontrados nos tratamentos T1 e T2, sendo 

1,36% e 1,10%, respectivamente. É possível notar uma tendência de aumento no 
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teor de cinzas quanto a quantidade de ROU. Os menores valores de cinzas (0,56; 

0,42; e 0,29) são correspondentes aos tratamentos T3, T4 e T5. 

Os teores de cinzas para os tratamentos T1 e T2 foram 1,36 e 1,10 

respectivamente, estes são os tratamentos com maior quantidade de ROU e, por 

conta disto, é possível explicar esses elevados teores de cinzas. 

Quirino (2005) em seus estudos com resíduos de madeira obteve elevado teor de 

cinzas nos seguintes tratamentos: misturas de painéis MDF, aglomerado, 

compensando sem revestimento e madeira (0,97%), resíduos de MDF (0,73%), 

misturas de resíduos de painéis MDF com e sem revestimento (2,58%) e misturas de 

painéis MDF, aglomerado, compensando sem revestimento (5,02%). 

SOUZA et al. (2009) cita que quanto maior o teor de cinzas na madeira, maior 

serão os desgastes causados em ferramentas de corte dos equipamentos para 

processamento em cavacos. Assim, quanto menor a quantidade  de cinzas, menores 

os custos com tratamento e/ou disposição final (FARAGE et al., 2013). 

Os valores médios de poder calorífico para cada tratamento estão apresentados 

na Figura 3. 

A figura 3 ilustra os teores de poder calorífico para os cinco tratamentos. 

 

Figura 3. Valores médios de poder calorífico inferior (PCI) e poder calorífico superior 
(PCS) dos tratamentos estudados. 
 
 
 

O tratamento T2 obteve a média PCS 4531 kcal kg-1 e o tratamento T4 obteve 

valor médio de 4578 kcal kg-¹, sendo estes os dois extremos, um acréscimo de 2% 
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de calorias. Cunha et al. (1989) afirma que o poder calorífico mais alto está 

relacionado a altos teores de lignina e extrativos, pois na composição destes há 

menor quantidade de oxigênio que polissacarídeos, presentes na holocelulose. 

Neste trabalho, essa relação não foi observada, visto que os teores de lignina e de 

extrativos apresentaram diferenças entre eles. 

Carneiro et al. (2014) obtiveram valor médio de poder calorifico superior da 

madeira de clones de Eucalyptus spp. de 4600 kcal kg-1. Santos (2010) estudou 

quatro clones híbridos de Eucalyptus spp. aos sete anos de idade e obteve valores 

entre 4274 kcal kg-1 e 4585 kcal kg¹.  

Com relação à viabilidade de uso dos ROU, as variáveis energéticas não diferem, 

e portando deve-se atentar a outras características, como o baixo valor de aquisição 

e sustentabilidade. Dessa forma, a Tabela 5 apresenta os valores médios de metais 

“pesados” analisados nos resíduos. 

 

Tabela 5. Teores de metais químicos pesados nos tratamentos analisados. 

Elemento 
 

T1 T5 

Resultados analíticos (mg kg-1) 

In natura Cinzas In natura Cinzas 

As 3,03 5,54 2,54 1,70 

Cr 2,57 139,10 4,17 3,88 

Cu 6,61 244,61 4,85 41,31 

Cd 0,10 1,55 0,04 0,22 

Zn 29,84 4300,24 20,10 70,97 

Fe 364,50 12408,33 127,60 2009,62 

Pb 11,49 353,55 0,85 0,83 

Hg * * * * 

*Valores abaixo do Limite de quantificação. 

 

Dentre os elementos analisados somente o Mercúrio (Hg) esteve abaixo do limite de 

quantificação, Arsênio (As), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Cádmio (Cd), Zinco (Zn), Ferro (Fe) 

e Chumbo (Pb) foram quantificados em todos os tratamentos. Os teores de Ferro foram 

maiores no tratamento T1 e nas cinzas. Atkins & Donovan (1996) destacaram a presença 

de ferro em suas avaliações de madeira de ROU. 

Os teores de Arsênio, Cromo e Cobre no tratamento T1 podem ser explicados pelo 

uso de Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) que é largamente utilizado no tratamento de 

madeiras que permanecem em contato com o solo, procedimento eficiente na proteção de 

madeiras contra agentes xilófagos (SILVA, 2006). 
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Observou-se que as concentrações encontradas do elemento Cromo estão 

abaixo dos níveis estabelecidos pela NBR 10004 (ABNT, 2004) que é de 5 mg L-1 

sendo assim, considerados não perigosos. Farage et al. (2013) ao analisarem as 

cinzas de resíduos de painéis BP (baixa pressão) e painéis FF (finish foil), os níveis 

de Cromo determinados estavam acima dos limites preconizados, o que torna as 

cinzas do tipo classe I A (perigosos). Os autores sugeriram que os elevados índices 

de cromo são decorrentes dos revestimentos dos painéis. 

O Ministério do Meio Ambiente (2009) destaca a contaminação de madeira de 

ROU por argamassa, metais não ferrosos e ferrosos, e este último pode ser 

responsável pelo teor elevado de Fe no tratamento T1, visto que os resíduos de 

madeira são um material heterogêneo. Em consequência da presença desses 

metais é necessário um conhecimento aprofundado dos resíduos de madeira de 

origem urbana 

A taxa de contaminação por agentes minerais é apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 5. Taxa de contaminação mineral nos resíduos estudados. 

Tratamento Taxa de Contaminação (%) 

T1 25,62d (29,29) 

T2 37,33b (61,67) 

T3 55,17a (58,15) 

T4 23,27d (1,47) 

T5 29,24c 
(15,15) 

Proporção ROU/Cavacos de Eucalyptus spp: T1=1/0; T2= 3/1; T3= 1/1; T4= 1/3; T5= 0/1. Letras 
iguais não diferem entre si pelo Teste de Scott Knott a 5% de significância (p > 0,05). Valores entre 
parênteses correspondem ao coeficiente de variação. 

 

As taxas de contaminação dos cinco tratamentos não apresentaram nenhuma 

tendência, sendo todos diferentes entre si. Do ponto de vista absoluto, a maior taxa 

de contaminação ocorreu no tratamento T3 seguido pelo tratamento T5 podendo 

associar a contaminação à presença de terra ou areia, o que resultou em uma taxa 

de contaminação de 29,24%. 

Possivelmente, a alta taxa de contaminação do tratamento T3 esteja relacionada 

a sua composição. A madeira de ROU, principalmente provenientes de construções 

civis, podem conter cimentos, argamassas e outros agentes contaminantes, estes 

elementos apresentam altos teores de minerais. 
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Essas propriedades são relatadas por SOUZA et al. (2009) como desfavoráveis a 

utilização dos resíduos de madeira, pois contribuem para o desgaste de ferramentas 

equipamentos de corte. 

 

4. CONCLUSÕES 

Com este trabalho é possível concluir que: 

a) Os resíduos de madeira de origem urbana possuem potencial para 

aproveitamento energético.  

b) Os tratamentos com T1 e T2 obtiveram maiores valores de carbono fixo. 

c) Os cinco tratamentos não apresentam diferenças quanto ao poder calorifico 

superior favorecendo o uso de ROU. 

d) Detectou-se elevados teores de cinzas nos tratamentos T1 e T2, necessitando 

assim de atenção especial para com os resíduos de cinzas formados após 

combustão de ROU. 

e) Todos os elementos “metais pesados” considerados foram quantificados, exceto o 

Mercúrio. Os níveis de cromo obtidos estão de acordo com o preconizado pela NBR 

10004 (ABNT, 2004). 

f) As taxas de contaminação obtidas foram consideradas de relevância da alta 

heterogeneidade dos resíduos, somado ao desconhecimento das espécies de 

madeira maciça provenientes do meio urbano. 

g) Recomenda-se o tratamento T4 como estratégia para utilização de ROU, visto 

que apresentou o potencial energético, aliado a melhores resultados de teores de 

cinzas e a menor taxa de contaminação por minerais. 
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