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Resumo 

Atualmente, devido a gestão ambiental, busca-se a minimização dos impactos ambientais 

gerados por empresas, com a otimização do uso de recursos naturais e da energia, através da 

reutilização e tratamento de resíduos. Para a grande maioria de indústrias do setor moveleiro 

não se incorporou a gestão ambiental e a gestão de resíduos na sua administração. Devido a 

isto esta pesquisa objetivou avaliar 30 empresas moveleiras no estado do Pará, em relação a 

problemática da gestão ambiental, realizando um diagnóstico ambiental nas empresas 

envolvidas. Foi formatado um questionário socioeconômico e ambiental para ser aplicado nas 

empresas selecionadas. O levantamento de dados foi realizado no período de 22 de outubro a 

19 de novembro de 2012, onde foram visitadas as 30 empresas selecionadas. Nos resultados 

notou-se que em relação ao licenciamento ambiental emitido por órgão ambiental competente, 

apenas 21% possuem este documento. Sobre a utilização de madeira certificada, cerca de 

55%, compram de fornecedores que possuem certificação do Conselho de Manejo Florestal. 

Do total de material caracterizado como resíduo cerca de 59% são separados para serem 

reaproveitados dentro da empresa. Do ponto de vista da gestão ambiental, a maioria das 

empresas amostradas não possui a percepção das questões ambientais, em sua maioria por 

falta de capacitação nessa área. 

Palavras-chave: diagnóstico ambiental, questionário, resíduos 

Abstract 
Currently, due to environmental management, find to minimize environmental impacts by 

companies, by optimizing the use of natural resources and energy through residuals reuse and 

treatment. For the vast majority of the wood furniture sector industries not incorporated 

environmental management and residuals management in its administration. Because of this, 

this research aimed to evaluate 30 wood furniture companies in the state of Pará, in respect to 

problematic of environmental management, making an environmental diagnostic on the 

companies involved. A socioeconomic and environmental questionnaire was formatted to 

apply to the selected companies. Data collection was conducted from October 22 to 

November 19, 2012, where the 30 selected companies were visited. In the results, was noted 

that in relation to environmental license issued by the environmental agency, only 21% have 

this document. About the use of certified wood, about 55%, buy from suppliers that have 

certification of the Forest Stewardship Council. Of the total material characterized as residue, 

about 59% are separated to be reused in the company. Of the total material characterized as 

residue and separated about 73% are not reused within the company. From the point of view 

of environmental management, most of the sampled companies do not have the perception of 

environmental issues, mostly due to lack of training in this area. 
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1. INTRODUÇÃO 
As atividades industriais foram por muito tempo consideradas como uma das mais 

poluidoras pela sociedade. Atualmente, devido a gestão ambiental, busca-se a minimização 

dos impactos ambientais por elas gerados com a otimização do uso de recursos naturais e da 

energia, através da reutilização e tratamento de resíduos (SCHNEIDER et al, 2003). As 

estratégias de proteção ambiental adotadas pelas empresas melhoram sua imagem frente aos 

públicos e mercados. Além disso, diminuem os custos de produção, aumentando os lucros 

finais. 

Entretanto para a grande maioria de indústrias do setor moveleiro não se incorporou a 

gestão ambiental e a gestão de resíduos na sua administração. Isso se deve, em parte, às suas 

características: predominantemente de pequeno e médio porte, portanto pouco visada pelos 

agentes ambientais; baixa tecnologia; empresa familiar; baixa capacitação administrativa e 

operacional; produção verticalizada; baixa capacidade de investimento; produção para o 

mercado interno, pouco exigente em relação aos aspectos ambientais; produção de móveis sob 

encomenda (ULIANA, 2005). Neste contexto, não há preocupação com a procedência da 

matéria-prima (aspectos legais e ambientais); nem com as perdas no processo produtivo; as 

soluções para os resíduos geralmente se restringem à disposição junto com o lixo doméstico, a 

queima ou o descarte em áreas não autorizadas e em cursos d’água, quando próximos às 

empresas (ULIANA e OLASCO, 2009). 

Os resíduos de madeira gerados pelo seu processamento podem deixar de ser um risco 

ao meio ambiente e passar a gerar lucro para a empresa que o produz, além de apresentar 

alternativas, como matéria-prima para diversos outros produtos (LIMA e SILVA, 2005).  

 Atualmente, devido à preocupação com as questões ambientais, há a necessidade de 

um novo modelo de crescimento econômico que considere mais a preservação do meio 

ambiente. 

Está claro que a solução para todos estes problemas deve ocorrer em vários níveis:  

 Indivíduo: que deve tomar posturas que respeitem mais o meio ambiente a fim de 

limitar o consumo e economizar recursos naturais. 

 Empresas: que devem funcionar reduzindo ao máximo seu impacto ambiental 

negativo. 

 Poder Público: cuja função primordial é regulamentar o modelo final de 

funcionamento que respeite o meio ambiente. 

Desta forma, as empresas não podem ignorar suas obrigações ambientais: a pressão 

dos consumidores e as imposições normativas obrigam-nas a conceber produtos e sistemas de 

produção e distribuição que minimizem os impactos ambientais negativos. 

Até poucos anos atrás, as empresas consideravam estas questões como uma imposição dos 

sistemas de proteção ambiental, que implicavam aumento de custos. Mas hoje, os aspectos 

ambientais começam a ser considerados como fatores competitivos, que podem conceder à 

empresa uma vantagem no mercado (NUNES JR., 2010). De fato, uma política ambiental bem 

concebida pode ajudar a reduzir custos, assim como gerar benefícios marginais pela 

comercialização dos resíduos, além de conduzir a segmentos de mercado especialmente 

rentáveis. 

A cada dia fica mais óbvio que, para uma atividade empresarial ser mais eficiente, faz-

se necessária a introdução de critérios ambientais no processo produtivo, e é por este motivo 

que o projeto de uma correta gestão ambiental na empresa desempenha um papel 

fundamental. 
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Uma das ferramentas ideais para fazer com que as empresas priorizem as políticas de 

prevenção, ao invés das de correção, são os Sistemas Voluntários de Gestão Ambiental 

(NUNES JR., 2010) 

Inúmeras medidas de proteção buscam minimizar os impactos produzidos pelos 

processos produtivos das empresas.  No entanto, essas medidas visam o tratamento do resíduo 

após sua geração (medidas de caráter corretivo), onerando assim o processo produtivo devido 

ao custo elevado da implantação de sistemas de tratamentos.  Por isso, deve-se buscar formas 

que viabilizem a otimização desses processos, através da correta gestão das variáveis 

ambientais. Esta pesquisa objetivou avaliar 30 empresas moveleiras no estado do Pará, em 

relação a problemática da gestão ambiental, realizando um diagnóstico ambiental nas 

empresas envolvidas. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada em 30 empresas do setor moveleiro, localizadas na Região 

Metropolitana de Belém, Estado do Pará. 

2.1. Classificação das Empresas 
As empresas foram selecionadas pela Rede de Serviços Tecnológicos (RST), Sindicato 

dos Moveleiros (SINDMÓVEIS) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), tais empresas foram classificadas como menos e mais desenvolvidas, somando 

um total de 30 empresas selecionadas (Tabela 1) para realização do diagnóstico ambiental da 

primeira etapa do projeto. 

 

Tabela 1. Lista de empresas selecionadas para o projeto de Gestão Ambiental 

(...continua...) 

Seleção de empresas para o Projeto de Gestão Ambiental 

Empresa Empresário Endereço 

Bruno S. Farias – 

Marcenaria 

Bruno Farias / Domingos 

Farias 

Rua Caripunas entre Breves e B. 

Salão, Nº 208 – Canudos 

Ekoara Patrícia Urayama Serafim Cj. Mendara I, Rua K, Nº 78 – 

Marambaia 

Infinito Móveis Francisco Melo Rod. 40 Horas, Pass. Damasceno, Nº 

154 – Coqueiro 

Promob – Mobília 

Planejada 

Antônio José Coimbra de 

Rezende 

Rodovia Artur Bernardes; Nº 8888; 

Pratinha – 

antoniorezende@promob.ind.br 

Móveis Carrera Raimundo Monteiro Carrera São Bento Nº 13, ent. Betânia e M. 

Miguel – Bengui 

Mace Móveis Ltda 

EPP 

Neudo Tavares Lote 2, Setor C, Quadra 7 – Distrito 

Industrial 

Curuça Design Paulo Celso Villas Boas Rua Jardim Brasil II, Nº 81 – 

Levilândia 

J. Seramucim ME Jadir Seramucim Setor H, Lote 2, Quadra 3, Nº 02 – 

Dist. Ind. 

Apismóveis Maurício Kaiano / Diana Rod. 40 Horas, Pass. Coração de 

Jesus, Nº 08 – 40 Horas 
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Seleção de empresas para o Projeto de Gestão Ambiental 

Empresa Empresário Endereço 

Perfini Rosângela Cristina F. G. 

Guimarães 

Setor B, Quadra A, Lote 16 – Dist. 

Ind. 

Fabilar Fabiano B. de Carvalho Martinho Monteiro, Nº 811-A – 

Muririn, Benfica 

S.B. Quaresma 

Cardoso 

Sebastião Chaves / Sintia 

Bianca 

Rua Fernando Guilhon, Nº 2141 – 

Cremação 

Unique Design de 

Móveis 

Sandro Souza Moreira Rua Juvenal Cordeiro, Nº 80 – 

Canudos 

Manoel Marques Manoel Marques dos Santos Trav. 03 de Maio, Nº 145 – Cremação 

Madeforte José Ribamar S. Oliveira Rod. A. Montenegro Res. Park dos 

Pinheiros, Q 8, Nº 14 – Park Verde 

Jarbas Modulados Jarbas Rocha de Sousa Av. Tavares Bastos, Pass Dalva, Nº 

972 – Marambaia 

Incomóveis Gilvan Magalhães Campos Trav. Barão do Triunfo, Pass São 

Pedro Nº 99 – Marco 

Ayty Artesanato Guilherme Augusto dos Santos 

Jr. 

Av. Senador Lemos, Nº 1289 – 

Umarizal 

Jimmy Artes e 

Decorações 

Lázaro Batista dos Santos Rua Soares Carneiro entre Curuça e 

14 de Março, Nº 1321 – Umarizal 

Emanuelly Móveis Luiz Fágner Rua R. Mendonça, Quadra B, Nº 21 – 

Icuí-Guajará 

Layout Móveis Silvio da Silva Ferreira Conj. Paraíso dos Pássaros, Nº 01 – 

Maracangalha 

Pernambuco Móveis Manoel Diniz Ferreira Arterial 05, Nº 96 – Coqueiro 

S. Móveis Osmar Marques da Silva Rod. 40 Horas Pass. da Índia, Nº 01 – 

Coqueiro 

R.S. Modulados Reinaldo Salmen Rua da Providência, AI, 09 de Junho, 

Nº 100 – Coqueiro 

RS Móveis José Maria Garcia dos Santos Arterial 5, Q 129, Nº 88 – Coqueiro 

Orivaldo Móveis José Orivaldo Capela 

Medeiros 

Pass. Sete A; entre São Pedro e 

Estrela, Nº 6-B 

Marce Friend Jorge Luiz Pereira Pass. Vitória, Lote Nova Esperança 

Nº34; Coqueiro / Prox ao clube dos 

Cem 

Eco Móveis Márcio Nazareno Rodovia Alacid Nunes, Alameda São 

Pedro Nº 07 – Tenoné 

José Coelho José Coelho dos Santos Pass. do Rosário, Nº 318 – Campina 

Icoarací 

Camila Móveis Nildo Brito Rua Santa Isabel, entre Pimenta 

Bueno e Santa Rosa, Nº 469 – 

Icoaraci 

Américo Mendes Américo Afonso Rabelo 

Mendes 

Rua Rui Barbosa, Nº 18-158 – Dist. 

Ind. 
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2.2. Levantamento bibliográfico e desenvolvimento do questionário 

Foi realizado um levantamento bibliográfico disponível para a área em questão, bem 

como uma consulta referente aos procedimentos de campo e de escritório, onde foi formatado 

um questionário socioeconômico e ambiental (Figura 1) para ser aplicado nas empresas 

selecionadas. 

 

 
Figura 1. Questionário socioeconômico e ambiental utilizado nas empresas visitadas na 

Região Metropolitana de Belém 

 

2.3. Levantamento de dados nas empresas amostradas 

O levantamento foi realizado no período de 22 de outubro a 19 de novembro de 2012, 

onde foram visitadas as 30 empresas selecionadas. A coleta de dados nas empresas ocorreu 

através do preenchimento de questionários aplicado aos proprietários das empresas, e 

objetivaram captar informações gerais e ambientais da mesma.  
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3. RESULTADOS 

Após a realização do diagnóstico percebeu a heterogeneidade das empresas 

selecionadas, em sua maioria na informalidade e a nível familiar. As empresas visitadas atuam 

em pequena e micro escala e especificamente na confecção de móveis retilíneos (guarda-

roupas, mesas, cadeiras, portas, janelas, armários, entre outros), onde não há uma 

quantificação de matéria-prima consumida em um determinado período de tempo, fato este 

que, impossibilitou a estimativa da geração de resíduos. 

As empresas foram classificadas em micro e pequenas empresas. A média do número 

de funcionários das empresas visitadas foi de 6, com o máximo de 32 funcionários e mínimo 

de 01 funcionário. 

Em relação ao licenciamento ambiental emitido por órgão ambiental competente 

apenas 21% possuem este documento, que consta de alvará de funcionamento e licença de 

operação. 

Em relação à utilização de madeira certificada, a maioria, cerca de 55%, compram 

matéria-prima de fornecedores que possuem certificação do Conselho de Manejo Florestal 

(Forestry Stewardship Council – FSC) que atesta que determinada empresa ou comunidade 

obtém produtos florestais, respeitando os aspectos ambientais, sociais e econômicos da região. 

O consumo de energia nas empresas mostrou que apenas 9% das empresas têm 

consumo energético acima de 1000 kW/mês. Os valores médios de consumo energético para 

as pequenas empresas ficou em 7116 kwh/mês, já nas microempresas a média de consumo 

energético foi 201,5 kW/mês. A maior parte das máquinas utiliza motores e geradores para 

funcionamento das fábricas. 

 Dentre os principais produtos gerados pelas empresas por categoria constam, 

principalmente camas com cerca de 15%, guarda-roupas e mesas com 14% e armários com 

13% (Figura 2), além destes são produzidas cadeiras, portas, carteiras, home theater, janelas, 

estantes, painéis, esquadrias, brindes corporativos, embalagens especiais e móveis em geral.  

 

 
Figura 2. Principais produtos gerados pelas empresas 

Dentre os acabamentos e revestimentos utilizados no processo de produção, tem-se 

principalmente a cola com cerca de 20%, além de laminado de plástico com 18% e selador 

com 16%, sendo utilizado no geral: lâmina de madeira, verniz, tintas, catalizador, tinner, fita 

de borda, estofado, querosene e couro curtido. 
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A maior parte da produção, cerca de 57% da produção, é destinada ao mercado local, 

33% ao mercado externo, onde se enquadram outros estados e outros países, e apenas 10% 

são destinados a outras partes do estado. 

Dentre os principais resíduos gerados pelas empresas constam, principalmente 

serragem e pó de serra com cerca de 19%, 16% de pó de lixa, 12% de destopos, 10% de restos 

de lixas e de restos de plástico, que juntos totalizam cerca de 50% do resíduo produzido 

(Figura 3), além de restos de metal, latas de tinta, embalagens diversas, cepilhos, fitas pet e 

restos de vidro. 

 

 
Figura 3. Principais resíduos gerados nos processos de produção 

Do total de resíduos produzidos cerca de 33% destes são reutilizados na produção, 

22% são vendidos ou doados para padarias ou granjas, 19% são vendidos, 15% são 

queimados e cerca de 11% são destinados à coleta pública ao aterro sanitário (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Destino dos resíduos gerados nos processos de produção 

 

Do total de material caracterizado como resíduo a maior parte, cerca de 59% são 

separados para serem reaproveitados dentro da empresa. Já 41% das empresas não se utilizam 

deste procedimento. 
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Do total de material caracterizado como resíduo e separado, a maior parte, cerca de 

73% não são reaproveitados dentro da empresa. 

 

4. CONCLUSÃO 

A maioria das empresas visitadas funciona na informalidade, a nível domiciliar, com 

infraestrutura limitada. Do ponto de vista da gestão ambiental, a maioria das empresas 

amostradas não possui a percepção das questões ambientais, em sua maioria por falta de 

capacitação nessa área.   

Percebeu-se que, a maioria das empresas visitadas não possui licença ambiental, devido 

principalmente aos custos de licenciamento, pois as mesmas operam em pequena e 

microescala, e não há uma especificação ou um protocolo emitido pelo órgão ambiental 

especifico para este setor de produção.  

Com relação aos resíduos gerados observou-se que não há a separação, nem qualquer 

espécie de quantificação, necessitando assim de uma gestão adequada à estrutura de produção 

em microescala, demanda está que tentou ser suprida pelas capacitações fornecidas, 

principalmente na abordagem da gestão ambiental, ajustando as técnicas de gestão de resíduos 

as particularidades das empresas envolvidas.  

Desse modo, torna-se imprescindível a intensificação das capacitações para que a 

maioria dos moveleiros tenham acesso e suporte para implantar práticas e estudos que deem 

suporte ao desenvolvimento de técnicas de identificação e quantificação de resíduos gerados 

por maquinário, viabilizando assim redução na fonte, umas das técnicas abordadas na 

capacitação de gestão ambiental. Porém há a necessidade de aumentar o período de 

capacitações bem como despertar o setor moveleiro para a importância de participar de ações 

e projetos como este.  
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