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Resumo: A análise do processo produtivo na indústria madeireira revela vários pontos de 
desperdício de matéria-prima, que implicam em menor produtividade e, em algumas 

situações, agressões ao meio ambiente. A técnica de Produção mais Limpa busca identificar 

esses pontos e propor com base em estudos de viabilidade técnica e econômica soluções 

alternativas de aproveitamento dos resíduos e intervenções tecnológicas que possam otimizar 

o modo de produção. Neste trabalho, relata-se a experiência e os resultados parciais da 

aplicação da técnica em empresas do pólo madeireiro de Paragominas no estado do Pará. 

Palavras-chave: Produção mais limpa; Vantagem competitiva; Pólo madeireiro. 

1. Introdução 

A sociedade está sofrendo rápidas e intensas transformações conjunturais. Observa-se, 
neste fim de século, um incremento no interesse da sociedade com relação às questões que 
envolvem o meio ambiente, a qualidade e as condições de vida dos homens na terra 
(GONÇALVES; NASCIMENTO, 2000). 

Durante décadas acreditou-se que o crescimento econômico proveria melhores 
condições de vida para a sociedade. Porém, começou-se a perceber que o crescimento 
econômico descontrolado estava causando danos irreparáveis aos ecossistemas e que estes 
danos, a médio e longo prazo, poderiam tornar o planeta Terra inabitável (LEMOS, 1998). 
Com a visualização da degradação da qualidade e das condições de vida dos homens no 
planeta, começou a ocorrer mudanças no modo de pensar e agir das pessoas com relação às 
questões ambientais. Assim, já se detectam sinais de que as empresas estão começando a 
integrar em suas estratégias nova orientação, qual seja a de proteger e conservar o meio 
ambiente (DONAIRE, 1995). Quando isto ocorre, percebe-se que a variável ambiental torna-
se fator direcionador de todas as outras estratégias. 

No Pará, a produção madeireira passa por um momento de transição e adequação a um 
novo ambiente. Mudanças no mercado e na legislação ambiental forçam as empresas a se 
preocuparem com questões antes relegadas a segundo plano. E com isso, a Produção mais 
Limpa (PmaisL) torna-se uma necessidade e um diferencial para as empresas porque trata, 
basicamente, da aplicação de ações que permitem qualificar a empresa quanto ao emprego 
eficiente de matérias-primas durante o processo produtivo proporcionando economias e 
melhoria da imagem da empresa junto ao consumidor. 

Assim, a PmaisL deve estar no centro do pensamento estratégico de qualquer empresa. 
Dessa forma, seu ponto de partida é internalizar na empresa a percepção de vantagens 
inerentes à mudança de procedimentos e atitudes. 

Este trabalho tem como objetivo a descrição e a análise da implantação da PmaisL em 
serrarias do pólo madeireiro de Paragominas/Pará, embasados por um referencial teórico. 
Serão apresentados os métodos para sua implantação e resultados parciais já alcançados pelo 
projeto, uma vez que este ainda não se chegou ao seu término. As empresas que participaram 
desse estudo de caso integram o Programa de PmaisL do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará (Sebrae/Pará). 
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2. Referencial teórico 

2.1. Caracterização do pólo madeireiro de Paragominas 

O município de Paragominas no estado do Pará abriga um dos mais importantes pólos 
madeireiros da Amazônia (SOBRAL et al, 2002). De acordocom Veríssimo; Lima; Lentini, 
(2002), em média, o volume processado de madeira é de 800.000 m3/ano. 

A atividade madeireira representa 35,5% das indústrias paraenses e o município de 
Paragominas possui o oitavo  maior PIB do estado.Atualmente, o setor florestal representa 
diretamente quase 50% da arrecadação de ICMS e indiretamente reflete-se nos setores de 
transporte e comércio da cidade (SEPOF, 2003). 

A realização da ECO 92, no Rio de Janeiro deixou clara a necessidade do setor 
florestal de adotar novos conceitos em suas atividades. Com as crises econômicas e as 
pressões ambientais várias empresas de Paragominas foram fechadas, porém a diminuição da 
quantidade resultou em qualidade e o setor tem procurado aprimorar seus métodos de 
trabalho, especialmente considerando os quesitos de qualidade e aproveitamento dos recursos 
florestais (REVISTA PARAGOMINAS, 2001). 

 

2.2. Produção mais Limpa 

As mudanças de tecnologias e de procedimentos que surgem muitas vezes como 
modismos e outras como tendências de forma mais duradoura, têm como foco a atividade 
industrial. Foi assim que aconteceu com os sistemas de qualidade total, curva ABC, processo 
de Just in Time, de certificação ISO 9001, de certificação ISO 14001 e mais recentemente 
com a PmaisL (FERREIRA, 2004). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial/Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – UNIDO/UNEP – (1995), a 
PmaisL é a aplicação contínua de uma estratégia técnica, econômica e ambiental integrada aos 
processos, produtos e serviços, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, 
água e energia, pela não geração, minimização ou reciclagem de resíduos e emissões, com 
benefícios ambientais, de saúde ocupacional e econômica. 

A organização não governamental Greenpeace desenvolveu, ainda na década de 80, o 
conceito de Produção Limpa (Clean Production), que vem a ser mais rigoroso que o de 
PmaisL, uma vez que questiona antes de mais nada a necessidade do próprio produto. 
(GREENPEACE apud LEMOS, 1998). A PmaisL carrega em seu interior a noção de que não 
existem processos ou produtos inteiramente “limpos”, levando a um conceito de melhoria 
contínua, visando tornar o processo produtivo cada vez menos agressivo ao meio ambiente 
(BERKEL, 1995; CHRISTIE et al., 1995 apud FERREIRA, 2004). Mais ainda, embora a 
prevenção da poluição seja um passo importante na direção correta, as empresas, em última 
instânica, precisam aprender a abordar a melhoria ambiental em termos de produtividade dos 
recursos (PORTER; LINDE, 1999), isto deve ser feito através da melhoria do processo em 
todo o ciclo de vida do produto.  

Segundo o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS, 2006), o aspecto mais importante da PmaisL é que a mesma requer não somente a 
melhoria tecnológica, mas a aplicação de know-how e a mudança de atitudes. Esses três 
fatores reunidos fazem o diferencial em relação às outras técnicas ligadas a processos de 
produção. A aplicação de know-how significa melhorar a eficiência, adotando melhores 
técnicas de gestão, fazendo alterações por meio de práticas de Housekeeping ou soluções 
caseiras e revisando políticas e procedimentos quando necessário (OSADA, 1996).  

De acordo com o fluxograma da PmaiL (figura 1), busca-se prioritariamente, a 
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prevenção através da redução de resíduos e efluentes, e emissões na fonte (nível 1). Aqueles 
resíduos que não podem ser evitados são reintegrados ao processo de produção (nível 2). Na 
impossibilidade de reutilização dos resíduos, medidas para a reciclagem externa devem ser 
adotadas (nível 3). 

 
 
FIGURA 1 – Fluxograma de identificação de oportunidades para a PmaisL 

Fonte: CNTL/SENAI (1999). 
 

Apesar de sua importância percebe-se que existe uma grande relutância para a prática 
de PmaisL. Os maiores obstáculos ocorrem em função da resistência à mudança; da 
concepção errônea – falta de informação sobre a técnica e a importância dada ao ambiente 
natural; a não existência de políticas nacionais que dêem suporte às atividades de PmaisL; 
barreiras econômicas – alocação incorreta dos custos ambientais e investimentos – e barreiras 
técnicas – novas tecnologias – (CNTL/SENAI, 1999). Segundo a UNIDO/UNEP (1995), as 
organizações ainda acreditam que sempre necessitariam de novas tecnologias para a 
implementação de PmaisL, quando na realidade, aproximadamente 50% da poluição gerada 
pelas empresas poderia ser evitada somente com a melhoria em práticas de operação e 
mudanças simples em processos. 

Também já foi verificado que toda vez que houve uma legislação obrigando as 
organizações a mudarem seus processos de produção ou serviços, houve uma maior eficiência 
e menor custo de produção. Ao mesmo tempo, também, verifica-se a melhoria da qualidade 
do produto, bem como das condições de trabalho dos empregados. Isto contribui para a 
segurança dos consumidores dos produtos e dos trabalhadores. A PmaisL oferece 
oportunidades para uma relação ambiental do tipo “ganha-ganha”, onde a melhoria ambiental 
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pode andar junto com os benefícios econômicos, gerando um verdadeiro círculo virtuoso 
(CEBDS, 2006). 

 

2.3. PmaisL como vantagem competitiva 

A busca das empresas por assimetrias que lhes tragam vantagem competitiva, tem sido 
uma constante. Uma nova ordem mundial, nas últimas décadas, tem trazido a tona as questões 
ambientais e suas conseqüências para um mundo que já não dispõe de capacidade suficiente 
de absorção desta carga poluidora. Coloca-se, então, as empresas numa situação de escolha. A 
procura de resultados finais, ecologicamente corretos, torna-se, com isso, uma restrição ou 
uma oportunidade, cabendo a competência administrativa decidir (FERRAZ, J.C., KUPFER, 
D., HAGUENAUER, L. 1995).  

Conforme Porter (1996), as empresas produzem inovações gerando um diferencial, 
que afeta toda a estrutura industrial e de mercado, a fim de obter maior lucratividade. Neste 
sentido, a crescente conscientização ecológica faz com que as empresas desenvolvam 
inovações que passam a ser chamadas inovações ambientais ou eco-inovações. A produção de 
eco-inovações requer um acúmulo de conhecimentos sobre mercado, tecnologias disponíveis 
e pesquisas científicas, que permita o desenvolvimento de soluções ambientais que 
representem vantagens competitivas. 

Essa nova visão, mais holística, de se fazer PmaisL, traz no seu bojo um diferencial 
competitivo, o qual, pode ser explorado tanto no processo produtivo quanto no nível 
mercadológico. Ottman, (1994), reforça esta observação dizendo que “a fatia aumentada de 
mercado é apenas um dos inúmeros benefícios em potencial do esverdeamento corporativo e 
de produto. Os mercadólogos também começam a descobrir que o desenvolvimento de 
produtos e processos de manufatura ambientalmente saudáveis não apenas fornece uma 
oportunidade para fazer a coisa certa, mas também pode aumentar a imagem corporativa e de 
marca, economizar dinheiro e abrir novos mercados para produtos que tenham o intuito de 
satisfazer as necessidades dos consumidores no sentido de manter uma alta qualidade de 
vida”. Segundo Porter; Linde (1999) o aumento da produtividade dos recursos favorece, em 
vez de comprometer, a competitividade das empresas. 

De acordo com Porter (1996) uma empresa pode realmente criar e sustentar uma 
vantagem competitiva em sua indústria, ou seja, de que modo ela pode implementar as 
estratégias genéricas amplas. A vantagem competitiva surge do valor que uma empresa 
consegue criar para seus compradores e que este valor ultrapasse o custo de fabricação pela 
empresa. Ou seja, a vantagem competitiva sustentável é a base fundamental do desempenho 
acima da média no longo prazo. Nesse sentido, a PmaisL torna-se um elemento vital da 
estratégia competitiva nas empresas, principalmente para aquelas que trabalham diretamente 
com recursos naturais. 

 

3. Metodologia 

A opção feita por realizar um estudo de caso deve-se ao fato de que na região 
proposta, a aplicação de técnica de PmaisL é muito recente. As empresas que estão aplicando 
este processo encontram-se em estágios muito parecidos. Segundo Yin (1994), o estudo de 
caso, como experimento, não representa uma amostra, e a meta do investigador é expandir e 
generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar freqüências (generalização 
estatística). Objetivando contribuir com a análise de um experimento que poderá, 
posteriormente, ser comparado com outros casos, formando um fato científico (YIN, 1994).  

O estudo foi realizado no pólo madeireiro da cidade de Paragominas, mais 
especificamente em 10 serrarias que variam entre pequenas e médias empresas. O projeto 
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iniciou em setembro de 2005 e hoje encontra-se em fase de monitoramento.  
Neste trabalho utilizou-se como embasamento a metodologia adotada pela Rede 

Brasileira de Produção Mais Limpa adaptanto-a para a realidade das empresas em estudo. As 
etapas da metodologia estão descritas abaixo: 
a) Diagnóstico: levantamento de pontos críticos de geração de resíduos e emissões para ter 
uma visão macro do sistema; 

b) Coleta de dados: desenho dos principais fluxos de materiais e energia, construindo o que se 
chama de balanço de material ou ainda balanço de massa. 
c) Avaliação do balanço de massa: nesse estágio foi realizado avaliação dos desperdícios, 
respondendo questões como: por que ocorrem estes desperdícios? Como ocorrem? Onde 
ocorrem? 
d) Definição de prioridades: a partir da avaliação foi elaborado relatório com os desvios 
observados na produção, soluções propostas, benefícios que seriam alcançados bem como os 
custos correspondentes. 
e) Identificação das técnicas de PmaisL: identificou-se as técnicas mais limpas indicadas para 
cada caso. 
f) Identificação de barreiras: analisou-se a possibilidade da existência de outras barreiras para 
a implementação da técnica, assim como barreiras comportamentais, de treinamento, de 
espaço físico, de tempo de execução, etc. 
g) Implantação da técnica: nesta etapa ocorre a implantação da técnica de produção limpa, 
uma vez que os estágios anteriores prepararam as condições para que isto pudesse ocorrer. 

Para a etapa 3, foi medido o volume da matéria-prima na entrada do processo e o que 
resultou em sua saída. Conforme Barros; Silva (2002), para o cálculo do volume de 
desperdícios ou resíduos gerados pela madeira serrada deve ser utilizada a base de cálculo da 
tabela 1. 

TABELA 1 – Componente de desperdícios durante beneficiamento da tora  
Item Percentual Volume (m3) 

Volume geométrico da tora 100% 10 
Resíduos de costaneiras (casca e alburno)  21,5% 2,15 
Volume esquadrejado 78,5% 7,85 
Volume de resíduos ocasionados por defeitos, ocos, etc.  23,5% 2,35 
Volume da madeira serrada 55% 5,5 

Fonte: Barros; Silva (2002). 

 

Analisando as características dos dois componentes de resíduos no presente esquema, 
percebe-se que só é possível se ter reaproveitamento dos resíduos de costaneiras que 
equivalem a 21,5% do volume geométrico da tora. Segundo Barros; Silva (2002), deve-se 
adicionar 15% do volume correspondente às costaneiras. Portanto o volume final da madeira 
serrada é 5,82m3. 

 

4. Estudo de caso  

Este trabalho surgiu da necessidade identificada pelo Sebrae/Pará no pólo madeireiro 
de Paragominas de realizar um trabalho que orientasse os empresários a diminuir e agregar 
valor aos resíduos gerados pelo processo produtivo. A partir das etapas metodológicas foram 
gerados relatórios com dados quantitativos e qualitativos e registros fotográficos onde se 
destacou as prioridades para cada empresa. 

Apesar das empresas serem de portes diferentes, o início da aplicação da PmaisL se 
assemelhou bastante. As empresas dedicaram esforços, mas surgiram diversas dificuldades no 
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decorrer do processo. A primeira delas foi o comprometimento dos gerentes de produção, o 
empenho foi em níveis diferentes, outra dificuldade foi a coleta de dados.  

O grupo de empresas estudado tem como mercado principal a região nordeste e alguns 
estados da região sudeste. O principal produto é madeira serrada não beneficiada e 60% delas 
produzem portas e janelas de calha a partir da limpeza da tora ainda que de modo 
insatisfatório. A seguir são descritas algumas medidas sugeridas para as empresas. 

a) Modificações de tecnologia – Foi verificado que é possível a mudança de algumas 
máquinas, entretanto estas modificações trariam mudanças na seqüência do processo e/ou alto 
investimento. As máquinas utilizadas para transformar a tora em pranchas são obsoletas e a 
manutenção é apenas corretiva o que faz com que as medidas de espessura sejam imprecisas. 
Recomendou-se a troca dessas máquinas por outras de alto rendimento, porém em empresas 
onde se percebeu que tal investimento não seria concretizado sugeriu-se uma rotina de 
manutenção preventiva dessas máquinas.  
b) Modificação de tecnologia de processo: Algumas alterações no processo de serragem, 
através de boas práticas de produção como afiação das ferramentas, gestão da matéria-prima e 
produto acabado mostraram possibilidade de reduzir o desperdício (medida já implantada por 
algumas empresas). 
c) Mudança de procedimentos: A mudança de procedimentos (housekeeping) apesar de 
aparentemente simples, requer um trabalho enorme, uma quebra de paradigmas, e isso só se 
consegue com muito treinamento e vontade de mudar, decisão da alta direção e apoio e 
aceitação dos diversos órgãos da empresa envolvidos nessas atividades (OSADA, 1996). 
Nesse contexto, foram ministrados treinamentos específicos para os tomadores de decisões 
assim como para os colaboradores do chão de fábrica. Foi desenvolvida uma cartilha de boas 
práticas de produção para as indústrias.  
d) Nova linha de produtos: considerando que os resíduos de madeira gerados pelo 
processamento podem deixar de ser um risco ao meio ambiente e passar a ser lucro para a 
empresa que o produz, foi proposta uma linha de produtos beneficiados a partir dos resíduos 
gerados pelas empresas. Com isso, pode-se diminuir o preço dos produtos produzidos com os 
resíduos, aumentar o mix de produtos e reduzir a exploração da madeira virgem. 
e) Eficiência energética: também foi sugerida a implementação de um programa de eficiência 
energética, uma vez que as empresas têm pagado multas por consumo reativo de energia, e 
ainda, muitos dos motores são de baixa eficiência. 

Metade das empresas estudadas mostraram maior interesse no desenvolvimento de 
novos produtos, isto porque o volume de resíduos gerado por elas representa um percentual 
representativo ao fim do mês. Tomando como exemplo o caso de uma das empresas avaliadas 
e pegando como apoio a base de cálculo da tabela 1, para uma produção mensal de 500m3 de 
madeira serrada seriam necessários 909m3 de matéria-prima, isto implica em 409m3 de 
resíduos gerados dos quais 136m3 podem ser reaproveitados através de novos produtos. Sabe-
se, porém, que tais valores representam uma média do reaproveitamento da matéria-prima, 
uma vez que essas taxas são influenciadas por vários fatores, como, por exemplo, qualidade 
da matéria-prima no que se refere à forma e à ocorrência de ocos, espécie da madeira, 
qualidade do equipamento e máquinas utilizadas na indústria e treinamento da mão-de-obra. 

Quando se pensa em resultados, imediatamente vem à mente a idéia de que são 
necessários números e comprovações matemáticas e financeiras. Entretanto, esta é apenas 
uma das faces da moeda. Resume-se, a seguir, alguns dos possíveis resultados (tangíveis, 
comprovável com números e intangíveis, comprovável com observações de natureza 
qualitativa) que as serrarias que estão implementando a PmaisL podem obter. 
 

QUADRO 1 - Possíveis resultados tangíveis e intangíveis da implementação da PmaisL 
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Resultados tangíveis Resultados intangíveis 
Geração de inovações tecnológicas de processo, produto e 
gerencial (através de boas práticas de produção e mudanças 
de procedimentos) 

Desenvolvimento econômico mais 
sustentado 

Benefícios advindos de vantagens comerciais (concessão de 
financiamentos, obtenção de seguros com taxas mais 
atrativas, facilidade para tornar-se fornecedor de grandes 
empresas internacionais) 

Melhoria da qualidade ambiental do produto 

Melhoria da competitividade (através da redução de custos 
ou melhoria da eficiência) 

Melhoria da imagem pública da empresa 

Redução de custos com matérias-primas, insumos e energia  Aumento da eficiência ecológica 

Ocorrência de melhorias econômicas de curto prazo 
Melhoria das condições de trabalho dos 
colaboradores 

Novas oportunidades de negócios (nova linha de produtos 
produzidos a partir de resíduos) 

Aumento da motivação dos empregados 

Minimização dos riscos no campo das obrigações 
ambientais 

Diversidade de benefícios para as empresas 
bem como para toda a sociedade 
Indução do processo de inovação dentro das 
empresas Redução dos encargos ambientais causados pela atividade 

industrial Aumento da segurança dos consumidores 
dos produtos 

Fonte: Adaptado de Lemos (1998). 

 

5. Conclusão 

A competição entre as empresas forçou essas a buscarem a otimização de seus 
processos como forma de reduzir seus custos e dentro do possível aumentar seus lucros, mais 
ainda, novas pressões da sociedade quanto às questões éticas e ambientais trazem novos 
desafios às empresas, como por exemplo, gerenciamento de resíduos e racionalização do uso 
das matérias-primas naturais. 

Nesse sentido, este trabalho apresentou a aplicação da Produção Mais Limpa (PmaisL) 
em empresas madeireiras localizadas no município de Paragominas/Pará. Tal pesquisa é fruto 
de um trabalho realizado com o apoio do Sebrae/Pará. 

Constatou-se que existem diversas possibilidades de se reduzir ou aproveitar os 
resíduos gerados no processo produtivo, como por exemplo, melhor afiação das ferramentas 
de corte (lâminas e serras), galpão para armazenagem do produto acabado, fabricação de 
novos produtos etc.  

Durante o projeto constatou-se uma resistência forte por parte dos 
empresários/gestores, pois se um processo de mudança já é difícil como um todo, esse quadro 
é agravado quando se tem um mercado instável, causado por indefinições de uma política 
florestal, ou por procedimentos intransigentes adotados por órgãos fiscalizadores que punem, 
em alguns casos, tantos os empresários que estão procurando se adequar à nova realidade 
quanto aqueles que infelizmente ainda usam de má fé. Hoje, o grau de implantação da PmaisL 
nas empresas envolvidas no projeto difere bastante, em algumas, percebe-se a perpetuação das 
práticas e o intersse dos tomadores de decisões na busca constante de inovações e novas 
práticas. 

Ressalta-se que o município de Paragominas possui um Arranjo Produtivo Local do 
setor de madeiras e móveis, todavia esse está sendo mal implantado uma vez que não se 
consegue coordenar de forma integrada todos os elementos da cadeia produtiva. Assim urge, 
uma mudança de postura de todos os envolvidos nesse processo, pois é claro que existe 
necessidade de proteger os recursos naturais, mas também é claro que há necessidade de 
garantir o desenvolvimento e a estabilidade de mercado, pois só assim o empresário poderá se 
sentir seguro em investir em novos procedimentos que garantam a sustentabilidade dos 
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recursos naturais e o desenvolvimento local. 
Os resultados parciais reforçam a necessidade de continuidade e aplicação da PmaisL 

no âmbito do Arranjo, pois pôde-se observar resultados positivos, mesmo que pequenos, do 
uso de tal metodologia e em um curto tempo trouxe benefícios que vão ao encontro dos 
conceitos de sustentabilidade, ética, responsabilidade social, e se isso já não fosse suficiente, 
financeiro também. Com a implementação do Programa de PmaisL, percebe-se que esta não é 
apenas uma ferramenta para ser utilizada no chão de fábrica, ela poderá assumir um caráter 
estratégico e mercadológico, promovendo mudanças na cultura das organizações, ajudando a 
projetar uma nova imagem desta organização junto à sociedade. 
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