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A Produção Mais Limpa (PML) é uma estratégia aplicada na produção e nos produtos a fim
de economizar e maximizar a eficiência do uso de energia, matérias-primas e água e ainda
minimizar ou reaproveitar resíduos gerados. Ela tem procedimentos simples e econômicos
podendo chegar a um número maior de empresas, pois a análise é feita compreendendo
apenas a unidade fabril em questão, sem considerar a cadeia produtiva como um todo, ou
seja, fornecedores e clientes não são focos de estudo.
Segundo o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável-CEBDS, a
PML com seus elementos essenciais adota uma abordagem preventiva em resposta à
responsabilidade financeira adicional trazida pelos custos de controle da poluição e dos
tratamentos de “fim de tubo”, assim como auxilia as empresas a adotarem práticas de
fabricação através de um novo conceito de produção e consumo.
Com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável nas micro e pequenas
empresas do país, foi criada a Rede Brasileira de Produção mais Limpa, que difunde o
conceito de ecoeficiência e a metodologia de PML como instrumentos para aumentar a
competitividade, a inovação e a responsabilidade ambiental no setor produtivo brasileiro. O
programa visa desenvolver uma nova consciência ambiental, evidenciando que a
preocupação com as questões ambientais é uma forma inteligente de se obter ganhos
econômicos também.
A PML é uma forma de produzir melhor, gastando menos, e que nem sempre a alteração
em um processo depende de investimentos financeiros. Desta forma, a PML propõe que as
empresas invistam em tecnologias para redução de resíduos. Para isto, existe uma
metodologia que auxilia este processo.
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A metodologia da PML envolve algumas etapas, e o SEBRAE (2004) as apresenta da
seguinte forma:
a) planejamento e organização: comprometimento da direção e dos funcionários, e formação
de equipes de trabalho;
b) pré-avaliação e diagnóstico: estabelecimento de metas para PML e elaboração de
fluxogramas, com avaliação de entradas e saídas;
c) avaliação da PML: identificar as ações que podem ser implementadas imediatamente e as
que necessitam de análises adicionais mais detalhadas, através de balanços materiais e de
energia e informações das fontes e causas da geração de resíduos e emissões;
d) estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental: selecionar as oportunidades
viáveis e documentar os resultados esperados;
e) implementação e plano de continuidade: implementar as opções selecionadas e
assegurar atividades que mantenham a PML, monitorar e avaliar as oportunidades
implementadas, assim como planejar atividades que assegurem a melhoria contínua com a
PML.
Produção Mais Limpa (PML), de acordo com o CNTL (1999), significa a aplicação contínua
de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos,
a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia através da não
geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em todos os setores produtivos.
As tecnologias ambientais convencionais trabalham principalmente no tratamento de
resíduos e emissões existentes, atuando no final do processo de produção (técnicas de fimde-tubo). Estas tecnologias são caracterizadas por despesas adicionais para a empresa,
como por exemplo, a colocação de filtros e estações de tratamento.
A Produção Mais Limpa, por sua vez, integra os objetivos ambientais ao processo de
produção, com a finalidade de reduzir os resíduos e as emissões em termos de quantidade
e toxicidade, e consequentemente os custos também são reduzidos, conforme observado
por Lemos (1998).
Algumas das vantagens da Produção Mais Limpa, comparada com as tecnologias
convencionais de fim-de-tubo são as seguintes (CNTL,1999):
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- redução da quantidade de materiais e energia usados;
- exploração do processo produtivo com a minimização de resíduos e emissões, induzindo a
um processo de inovação dentro da empresa;
- processo de produção é visto como um todo, minimizando os riscos na disposição dos
resíduos e nas obrigações ambientais.
- caminho para um desenvolvimento econômico mais sustentado, através da minimização
de resíduos e emissões.
Todos os resíduos que a empresa gera custaram-lhe dinheiro, pois foram comprados a
preço de matéria-prima e consumiram insumos como água e energia. Uma vez gerados,
continuam a consumir dinheiro, seja sob a forma de gastos de tratamento e
armazenamento, seja sob a forma de multas pela falta desses cuidados, ou ainda pelos
danos à imagem e à reputação da empresa (CEBDS, 2008).
Vale salientar que minimizar resíduos significa (KIPERSTOK, 2002):
• aumentar a eficiência ecológica da empresa – transformando toda a matéria-prima
em produto;
• beneficiar-se das vantagens comerciais – aumentando a competitividade;
• minimizar custos de retrabalho;
• reduzir o impacto ambiental do processo produtivo.
De acordo com ideais da UNIDO/UNEP, a implementação de Produção Mais Limpa segue
as seguintes etapas:
•

Tarefa 01 - Comprometimento da direção da empresa;

•

Tarefa 02 - Sensibilização dos funcionários;

•

Tarefa 03 - Formação do Ecotime;

•

Tarefa 04 - Estabelecimento das metas da P+L;

•

Tarefa 05 - Pré-avaliação;

•

Tarefa 06 - Elaboração dos fluxogramas (avaliação de entradas e saídas);

•

Tarefa 07 - Tabelas quantitativas;

•

Tarefa 08 - Definição de indicadores;

•

Tarefa 09 - Avaliação dos dados coletados;

•

Tarefa 10 - Identificação de barreiras;

•

Tarefa 11 - Seleção do foco de avaliação e priorização;

•

Tarefa 12 - Balanços de massa e de energia;

ISSN 2316-5146

Pesquisa & Tecnologia, vol. 10, n. 1, Jan-Jun 2013

www.aptaregional.sp.gov.br

•

Tarefa 13 - Avaliação das causas de geração dos resíduos;

•

Tarefa 14 - Geração das opções
opç
de P+L;

•

Tarefa 15 - Avaliações técnica, ambiental e econômica;

•

Tarefa 16 - Seleção da opção;

•

Tarefa 17 - Implementação da opção;

•

Tarefa 18 - Elaboração dos Planos de monitoramento e continuidade.

O fluxograma do processo de Produção mais Limpa encontra-se
encontr se na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma de opções de Produção Mais Limpa (SENAI – RS, 2003).

Na Figura 1, o processo de Produção mais Limpa deve seguir preferencialmente o nível 1.
Em um programa de ecoeficiência,
ecoeficiência o processo de produção é permanentemente monitorado
e são identificadas todas as fontes de uso de água, energia e materiais, em que poderão
estar ou não ocorrendo desperdícios ocultos, com consequente aumento no gasto de água e
energia e incremento na geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões
atmosféricas.

Esses desperdícios
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operacionais, qualidade de materiais e à falta de procedimentos e de treinamento adequado
das equipes.
Após a identificação dos desperdícios, é realizado um balanço de massa e energia em que
são quantificadas todas as entradas (água, energia, matérias-primas, auxiliares e insumos)
e todas as saídas (efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas) de cada
etapa do processo. Por esse balanço os desperdícios referentes a cada etapa do processo
podem ser quantificados e analisados economicamente.
De acordo com cada situação, modificações para a eliminação desses desperdícios podem
ser sugeridas, havendo desse modo influência direta nos custos relativos, com obtenção
não só de benefícios ambientais, mas também, de benefícios econômicos para a empresa.
Durante a implantação de um programa de ecoeficiência, diversas medidas são avaliadas
do ponto de vista da sua eficiência ambiental e viabilidade econômica. Muitas das medidas
sugeridas não requerem altos investimentos ou grandes modificações no processo, pois
segundo o CEBDS, 42,0% das medidas adotadas e implementadas nos programas, no
Brasil, no período de 1999/2002, foram consideradas medidas simples e de baixo custo,
sendo as modificações de housekeeping as mais adotadas.
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