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RESUMO

O não planejamento na produção industrial urbana desencadeia a poluição ambiental do solo, das águas e do ar, tendo aumentado ano após ano, sendo fundamental a busca de

recursos para conter essa degeneração e sabendo que há possibilidade de melhoria dos processos fabris para redução destes resíduos. Já sobre o setor moveleiro no Brasil,

este é considerado um forte consumidor de recursos naturais com potencial renovável, sendo composto por cerca de 20.000 empresas registradas que utilizam a madeira como

matéria-prima primordial em seu processo produtivo. Entretanto, o aproveitamento de toda a árvore pelas indústrias madeireiras, está em torno de 30% a 60%, ou seja, apenas

1/3 da madeira extraída é transformada em produtos finais, gerando grande quantidade de descarte que não tem um destino correto. Diante disto, o propósito desta pesquisa é

identificar e analisar possíveis melhorias ecológicas no processo produtivo por meio da implantação do projeto “Produção mais Limpa” elaborado pelo Centro Nacional de

Tecnologias Limpas (CNTL) do SENAI , em uma indústria moveleira da cidade de Passos-MG. Fundamenta-se em uma pesquisa exploratória qualitativa e descritiva

complementada por um estudo de caso e técnicas de coleta de dados como, observação direta, registro audiovisual do processo produtivo, entrevistas semiestruturadas com os

gestores da empresa e mapeamento do processo. A partir de sua implantação, os benefícios esperados são relacionados à dimensão ambiental e econômica da sustentabilidade,

como: diminuição da matéria prima utilizada; minimização das perdas durante o processo; redução da geração de resíduos; novas oportunidades de reutilização dos insumos.

Justifica-se o mesmo diante do benefício que permeará toda a sociedade, pois enfatiza a melhoria na qualidade de vida, preservando os bens naturais do planeta, proporcionando

às indústrias urbanas a oportunidade de aderir a uma forma moderna de desenvolvimento sustentável empresarial.
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