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RESUMO: 

Introdução:  A Cerâmica Carmelitana Ltda atua no setor cerâmico há mais de 35 anos. A energia 

vegetal utilizada como combustível para os fornos é, atualmente, adquirida sob a forma de 

resíduo de madeira (cavaco e serragem). Para manter um estoque destes materiais a empresa 

depende de fatores como, disponibilidade financeira, condições climáticas e as condições de 

armazenamento que influenciam na eficiência da produção. A contribuição desta pesquisa refere-

se ao auxílio à gestão estratégica das atividades produtivas da organização, podendo assim 

melhorar o desempenho das operações e reduzir custos, constituindo-se numa vantagem 

competitiva para a empresa. Objetivos: O objetivo principal desta pesquisa foi analisar a 

viabilidade de se manter um estoque de biomassa (cavaco/serragem) em grandes quantidades, 

devido a seu alto custo e o risco de armazená-la pelo fato de ser altamente inflamável. Os 

objetivos específicos da pesquisa consistiram em investigar a qualidade da biomassa 

(cavaco/serragem) por meio de análises das suas características/propriedades e analisar aspectos 

estratégicos ligados à aquisição, armazenagem e consumo da biomassa no processo produtivo de 

cerâmica vermelha. Metodologia: Quanto à metodologia utilizada na pesquisa, ela foi 

desenvolvida por meio de técnicas de observação, entrevistas e pesquisa de campo. Resultados: 

As informações foram obtidas através de entrevista realizada com funcionários envolvidos 

diretamente na produção da indústria, com o gerente administrativo e também com o responsável 

do laboratório de testes, onde são feitas análises do material para o consumo, através de amostras. 

Quanto ao tipo de biomassa utilizada pela empresa, segundo informações colhidas, o uso de 

cavaco e serragem está sendo a única alternativa no momento, haja vista que o cavaco está em 
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maior disponibilidade para aquisição no mercado e, também, pelo fato de que a empresa está 

automatizada e faz a alimentação dos fornos mecanicamente. A quantidade de biomassa utilizada 

é comprada em m3; a origem do cavaco está em um raio médio de distância de aproximadamente 

20 Km. O volume de estoque de cavacos no pátio é variável, pois depende da quantidade que o 

fornecedor pode oferecer e também da capacidade financeira da empresa no momento da 

aquisição. Considerações finais: O objetivo do estudo de analisar a viabilidade de se manter um 

estoque de biomassa em grandes quantidades, devido a seu alto custo e o risco de armazená-la, 

uma vez que ela é altamente inflamável, foi atingido. Porém, verificou-se que apesar de a 

empresa possuir condições financeiras favoráveis e capacidade de armazenagem, o aumento de 

estoque de biomassa não será possível, pois o fornecimento por parte das serrarias ainda é 

pequeno devido à demanda ser grande e elas ainda não serem capazes de aumentar esta produção. 

O andamento do processo produtivo na indústria cerâmica, o qual, na atualidade, encontra-se 

dependente da biomassa, pode ser garantido por meio de parcerias com novos fornecedores da 

matéria-prima, para que a indústria cerâmica não fique dependente de um único fornecedor. 
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