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RESUMO 

 

A construção de uma sociedade mais sustentável deve ser uma prioridade da 

humanidade. Dentro desse contexto está inserida a Produção e Consumo 

Sustentáveis - PCS, que reúne itens que colaboram na promoção do 

desenvolvimento sustentável em várias áreas da sociedade, sendo possível de ser 

considerada uma ferramenta apropriada para o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental do nosso País.  O presente trabalho de conclusão de curso pretende 

apresentar as possíveis causas que levaram à evolução da concepção Produção 

mais Limpa - P+L para Produção e Consumo Sustentáveis - PCS no Brasil. De 

forma a chegar a esse objetivo, foi realizada uma revisão de literatura que permitiu 

conhecimento teórico sobre a evolução da questão ambiental, da ecoeficiência, da 

concepção P+L e da PCS, temas fundamentais para o entendimento das causas da 

evolução da P+L para PCS. Posteriormente, são apontados os antecedentes e 

contexto e as respectivas causas que direcionaram a evolução.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Evolução, Meio Ambiente, Produção mais Limpa e Produção 

e Consumo Sustentáveis. 

 

  



 
 
 

ABSTRACT 

 

The construction of a more sustainable society must be a priority of humanity. Within 

this context is inserted to Sustainable Consumption and Production - SCP, which 

gathers items that collaborate in the promotion of sustainable development in various 

areas of society, being able to be regarded as an appropriate tool for the economic, 

social and environmental development of our country. The present work of 

completion of course intends to present the causes that led to the evolution of the 

design Cleaner Production for Sustainable Consumption and Production - SCP in 

Brazil. In order to reach this goal, we carried out a review of the literature that allowed 

for the construction of the theoretical referential on the evolution of the environmental 

issue, and the Ecoefficiency, knowledge of the design P+L and the SCP, 

fundamental issues for the understanding of the causes of the evolution of P+ L for 

SCP. Subsequently, are singled out the background and context and their causes 

which led to the evolution. 

 

KEY WORDS: Evolution, The environment, Cleaner Production, Sustainable 

Consumption and Production.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Os recursos naturais vêm sendo demasiadamente desgastados ao longo 

dos anos, por conta disso, a questão ambiental tem sido alvo cada vez maior de 

atenção e de preocupação no âmbito mundial. Esse fato vem levando a sociedade a 

repensar sobre sua forma de desenvolvimento e consumo. No período da Revolução 

Industrial, a humanidade caminhou para um cenário de esgotamento de recursos 

naturais que só foi observado posteriormente na fase Pós Revolução Industrial, o 

que conduziu a humanidade a perceber que os recursos não eram mais ilimitados, 

levando-a a uma gradativa mudança de paradigma, mudando de uma mentalidade 

predatória em uma mais consciente com o passar das décadas.   

Após a sociedade verificar as consequências que decorreram do uso 

indiscriminado dos recursos naturais, houve a necessidade de criar estratégias para 

“corrigir” o uso inadequado do meio ambiente. Foi nesse contexto que surgiram as 

questões de gerenciamento ambiental que evoluíram com o passar do tempo. Nas 

décadas de 50 e 60, tinham foco na disposição dos resíduos gerados em processos 

produtivos, já nas décadas de 70 e 80 apresentavam uma abordagem de 

tratamento, ou seja, o controle fim-de tubo e, a partir da década de 90 até hoje, 

estão direcionadas para estratégias de prevenção de poluição com foco na redução 

da entrada de recursos naturais (matéria-prima, água energia, etc.). 

No Ano de 2000 ocorreu, na cidade de Nova Iorque, a Cúpula do Milênio das 

Organizações das Nações Unidas-ONU e nesta reunião 189 países, incluindo o 

Brasil, assumiram a responsabilidade de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio em um prazo de quinze anos, em que o sétimo objetivo é: “Assegurar a 

sustentabilidade ambiental” (ONU, 2000). Para atingir esses objetivos, houve a 

necessidade de que o governo, a sociedade e a iniciativa privada unissem esforços, 

que culminou no aumento da rigidez perante requisitos ambientais no que se refere 

às atividades do setor industrial para promover crescimento e desenvolvimento da 

produção sem prejudicar o meio ambiente. 

Dentro do contexto atual, de um gerenciamento ambiental que visa antecipar 

e reduzir os impactos, se encaixa a concepção da Produção mais Limpa- P+L que 

tem por objetivo a redução da poluição durante o processo produtivo, a partir de 
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estratégias como a reutilização de resíduos, redução de matéria-prima no processo 

produtivo, além de outras estratégias técnicas, econômicas e ambientais que são 

integradas ao processo produtivo visando o aumento da Ecoeficiência, redução das 

perdas e aperfeiçoamento do produto final, conforme a definição cunhada na década 

de 1990 pelo Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas- PNUMA e pela 

Organização das Nações Unidas- ONU. 

Com objetivo de ampliar as consequências da Produção mais Limpa, a partir 

de 2008, o Ministério do Meio Ambiente- MMA passou a adotar o nome Produção e 

Consumo Sustentáveis no lugar do termo Produção mais Limpa, a fim de atender às 

demandas internacionais, ao aderir o Processo Marrakesh a partir do ano de 2007, 

dentre outros motivos, como a necessidade de inserir a variável consumo que 

anteriormente não era abordada na P+L (MMA, 2019).  

Dentro de um contexto mais amplo, a Produção e Consumo Sustentáveis - 

PCS se localiza como uma abordagem holística muito mais preocupada com a 

cadeia produtiva e de consumo. Essa abordagem leva em consideração a 

interdependência dessas duas entidades abrangendo conceitos como a avaliação do 

ciclo de vida do produto, a adesão a compras públicas sustentáveis, a inclusão da 

temática de consumo sustentável na educação da população, entre outros 

aprofundamentos que serão abordados no decorrer do texto. 

Desta forma, o presente trabalho de conclusão de curso apresenta a 

evolução da Produção mais Limpa para a Produção e Consumo Sustentáveis, 

apontando as prováveis causas que levaram a esta transformação. 

  

1.1. METODOLOGIA DA PESQUISA     

 

Segundo De Souza et al. (2013), Metodologia “[...]é a descrição da 

estratégia a ser adotada, onde constam todos os passos e procedimentos adotados 

para realizar a pesquisa e atingir os objetivos”. 

Este TCC é de natureza qualitativa, ou seja, os dados utilizados são 

predominantemente descritivos ligados a definições. Os dados foram obtidos a partir 

da análise da revisão de literatura, considerando o período de pesquisa de 2000 a 

2019 com base em livros sobre os temas a fim, manuais de implementação dessas 

concepções, dissertações, teses e pesquisas a sites oficiais, de forma a reunir o 
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maior número possível de dados e informações de pesquisas realizadas até o 

momento, a respeito do tema em questão. 

A Figura 1.1 apresenta a estrutura da metodologia desenvolvida na pesquisa 

deste trabalho.  

 

 

Figura 1.1- Desenvolvimento da metodologia da pesquisa 

 

O desenvolvimento da metodologia da pesquisa para elaboração deste TCC 

está esquematizado na Figura 1.1 e foi dividida em 5 etapas, a fim de atingir o 
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objetivo proposto no item 1.2. É apresentado, a seguir, o detalhamento de cada uma 

das etapas: 

A Primeira Etapa corresponde à introdução com a caracterização do 

problema. Essa etapa corresponde à descrição apresentada no Capítulo 1, quando 

foram abordados a evolução do paradigma ambiental, o surgimento da Produção 

mais Limpa e a posterior evolução para Produção e Consumo Sustentáveis. 

A Segunda Etapa apresenta a revisão de literatura do trabalho. É 

apresentado a visão do meio ambiente na sociedade, com o passar do tempo, além 

a definição da ecoeficiência que se apresenta como um conceito muito importante 

dentro e, por fim, a concepção P+L. Essa etapa corresponde ao Ca 

A Terceira Etapa corresponde construção da temática Produção e Consumo 

Sustentáveis que se encontra no Capítulo 3.  

Na Quarta Etapa é descrito o contexto geral que levou a evolução da P+L 

para PCS, e que corresponde ao Capítulo 4 do trabalho.  

Na Quinta Etapa é apresentado o objetivo geral do trabalho, que 

corresponde aos itens 1.2 e 4.5.3. 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral é apresentar um estudo das possíveis causas da evolução da 

concepção Produção mais Limpa para Produção e Consumo Sustentáveis.  

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Especificamente são propostos: 

 

• Conhecer a evolução do paradigma ambiental; 

• Revisar o conceito da Produção mais Limpa; 

• Verificar as causas que levaram à extinção da Rede P+L no Brasil. 

• Conhecer o conceito e características da Produção e Consumo 

Sustentáveis; 

• Realizar uma correlação entre os componentes da Produção e Consumo 

Sustentáveis e os temas prioritários definidos no Plano de Ação de 

Produção e Consumo Sustentáveis. 
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1.4. QUESTÕES RELATIVAS AO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Tendo em vista o panorama descrito no Item 1, o problema da pesquisa 

pode ser caracterizado pelas seguintes questões:  

a) Seria possível identificar as causas pelas quais a Produção mais Limpa 

não obteve o sucesso desejado com a implantação da Rede Brasileira de 

Produção mais Limpa e evoluiu para a concepção Produção e Consumo 

Sustentáveis? 

b) Seria possível, mesmo sem saber as causas da destituição da Rede 

Brasileira de P+L, estabelecer as possíveis causas da evolução da 

Produção mais Limpa em Produção e Consumo Sustentáveis? 

 

 

1.5. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA DO TCC 

 

A ascensão da importância da questão ambiental é um fato observado na 

evolução da sociedade. A promoção de assuntos que envolvem a preservação 

ambiental e o uso sustentável dos recursos é recorrente no cenário mundial devido 

ao fato de que os recursos naturais, que são utilizados pelo homem nas mais 

diversas atividades, são finitos e não podem ser gastos de maneira indiscriminada.  

O homem tem uma característica inerente, a criação de bens, ou seja, desde 

o início das civilizações o ser humano extrai recursos da natureza e os transforma 

em produtos. Com o passar do tempo, principalmente após a Primeira Revolução 

Industrial, o homem passa a produzir em uma escala muito maior como nunca visto 

antes e dessa forma passa também a consumir de forma cada vez mais intensa 

recursos naturais e se torna uma força de pressão sobre o meio ambiente.  

Desde o momento em que a humanidade passou a ver que a forma de 

produzir depreciava profundamente o meio ambiente, iniciou-se a construção de um 

paradigma de produção que levava em consideração a forma como os recursos 

eram gastos. Dentro desse contexto se encaixa concepções como a Produção mais 

Limpa, que tem por objetivo atrelar o respeito ao meio ambiente e aos seus recursos 

com o crescimento produtivo. Nesse ponto, pode ser observado na P+L a união do 

crescimento econômico, relacionado ao processo produtivo, e da variável ambiental, 

demonstrada na economia de recursos e na prevenção da poluição. 
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Uma temática que está unida de maneira estreita à produção é o consumo e, 

no que se refere à P+L, observa-se que tanto a questão social (que falta na P+L 

para construir o tripé da sustentabilidade), quanto o consumo se mantêm de fora da 

equação. Dessa forma, havia a necessidade de incorporá-los à utilização de uma 

produção sustentável (concepção P+L), a fim de promover a sustentabilidade de 

maneira mais completa na sociedade.  

Mesmo com um processo produtivo que visava à redução do uso de 

recursos naturais e a prevenção da poluição, uma lacuna ainda estava em aberto, o 

consumo da sociedade, cada vez mais intenso, era uma parte do problema ainda 

não contemplada pela P+L. Nesse contexto, a PCS foi derivada da P+L a fim de 

inserir a sustentabilidade na sociedade brasileira, a partir de medidas 

governamentais, e de parcerias entre empresas e sociedade civil e estado a partir de 

ações concretas que envolvem a avaliação do ciclo de vida do produto, a educação 

ambiental no que se refere ao consumo, entre outras estratégias abordadas no 

trabalho. 

Como pode ser observado a temática de PCS, bem como a evolução da P+L 

para PCS se revelam completamente atuais e importantes para o estabelecimento 

de uma sociedade que continue crescendo economicamente, com justiça social, que 

tenha harmonia com o meio ambiente e que consuma de maneira saudável. É 

dentro deste contexto que se localiza o presente trabalho, procurando apresentas as 

causas que levaram a evolução da P+L para a PCS dentro do contexto brasileiro.  

 

1.6. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

As questões enunciadas no item 1.4 se relacionam com o problema que será 

estudado no trabalho. Essas questões a serem respondidas, vão contribuir para a 

delimitação da pesquisa conforme os itens abaixo: 

a) Foi avaliado o caso brasileiro sem saber se a nível internacional, existem 

outros casos onde houve a evolução da P+L em PCS;  

b) Até o presente momento da pesquisa, não foram encontrados na literatura 

estudos apontando as possíveis causas que levaram a evolução da P+L 

em PCS; 

c) Não foi possível identificar na presente pesquisa como ocorreu e os 

motivos que levaram a extinção da Rede Brasileira de P+L. 
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1.7. CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

O presente trabalho investigou no período de 2000 a 2019 publicações 

acadêmicas sobre a temática de Produção mais Limpa e sua posterior evolução para 

Produção e Consumo Sustentáveis.  

A contribuição do trabalho está na compilação e elucidação das causas que 

levaram o Ministério do Meio Ambiente -MMA a mudar o conceito de Produção mais 

Limpa para Produção e Consumo Sustentáveis, bem como os fatores que levaram a 

essa mudança, que decorreu da evolução do paradigma de produção e consumo da 

sociedade passando a agregar importância à questão ambiental com o passar das 

décadas, como será desenvolvido no trabalho.   

Este trabalho traz ainda como contribuição uma correlação entre os 

componentes que formam a Produção e Consumo Sustentáveis - PCS e os itens 

prioritários estabelecidos no Plano de Ação de Produção e Consumo Sustentáveis - 

PPCS. 

 

1.8. ESTRUTURA DO TCC 

 

Este TCC está estruturado em cinco capítulos, conforme apresentados a 

seguir, com base nas orientações de Birriel e Arruda (2017), de acordo com as 

instruções contidas no Manual de Apresentação e Trabalhos Monográficos de 

Conclusão de Curso da UFF (2012), e em conformidade com o modelo de TCC do 

curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente.  

O Capítulo 1 contém uma visão geral do trabalho. Nele pode ser percebido 

uma breve descrição dos temas que serão abordados no decorrer da construção 

textual., bem como a descrição da problemática que será abordada como o 

resultado do TCC que são as causas que levaram a evolução da P+L em PCS. São 

definidos ainda a metodologia utilizada e sua estrutura, o objetivo geral e os 

objetivos específicos, a justificativa e a relevância do tema da pesquisa e a 

contribuição do trabalho.   

O Capítulo 2 apresenta a revisão de literatura que evidencia a evolução da 

questão ambiental, a temática de Ecoeficiência, a Concepção Produção mais Limpa. 

Todos temas fundamentais para embasar e dar suporte para a construção da 

narrativa do objetivo do trabalho. 
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O Capítulo 3 aborda a conceituação da Produção e Consumo Sustentáveis, 

bem como os atores da PCS envolvidos na aplicação dos Planos de Ação para 

Produção e Consumo Sustentáveis, além de abordá-los em seus ciclos de 

implementação e mostrar o seu papel na promoção da PCS no Brasil.  

 No Capítulo 4 aborda especificamente a respeito da evolução da P+L em 

PCS apresentando o pano de fundo e as causas que levaram à evolução, além de 

conter as adições feitas no conceito de P+L que o tornaram em PCS. Esse capítulo 

contém a contribuição desse trabalho. 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões, as sugestões de trabalhos 

futuros e as considerações finais deste TCC.  
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DE LITERATURA 

  

A fim de embasar o presente trabalho foi realizada, a partir de uma revisão 

de literatura a contextualização do tema. Neste Capítulo serão abordados os temas: 

a evolução das questões ambientais, que passaram de uma visão utilitarista da 

natureza para a o desenvolvimento sustentável, o conceito da Ecoeficiência e o 

papel da Produção mais Limpa.  

 

2.1. A QUESTÃO AMBIENTAL 

 

De acordo com Miller (1985 apud Braga, et al., 2012) o planeta Terra pode 

ser comparado com uma grande nave espacial que se desloca a cem mil 

quilômetros por hora, sem possibilidade de paradas para abastecimento, mas 

dispondo de mecanismos eficientes de aproveitamento de energia solar e de 

reciclagem de matéria. Segundo Braga et al. (2012) dentro desta nave, que é o 

planeta, alimento, água e recursos para manter os passageiros, porém devido ao 

aumento exponencial da população e do consumo dos recursos há o vislumbre de 

problemas na manutenção da “Nave”. Ou seja, com o aumento do consumo e da 

população somado a maus hábitos relacionados à poluição dos recursos, o planeta 

pode sucumbir. 

Para este autor, o nível de qualidade de vida do planeta depende do 

equilíbrio entre população, recursos naturais e poluição, três aspectos que estão 

intimamente relacionamos. Ou seja, conforme a população aumenta, há maior 

consumo de recursos e como consequência, aumento da poluição ambiental.  

A Figura 2.1 apresenta a relação entre os fatores que compõem a crise 

ambiental. Essa crise resulta da falta de balanceamento entre os componentes 

população, recursos naturais e a poluição de maneira que quanto mais cresce a 

pressão populacional sobre os recursos naturais, maior o nível de poluição 

proveniente da demanda por recursos naturais, afetando diretamente a população. 
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Figura 2.1- Componentes da crise ambiental 

 Fonte: BRAGA et al. (2012) 

 

Conforme a Figura 2.1 pode-se observar a relação entre o crescimento 

populacional, a demanda por recursos naturais e a consequente poluição desses 

recursos. À medida que a população cresce há maior necessidade por recursos. 

Essa maior necessidade faz com que haja o aumento da degradação desses 

recursos sob a forma de poluição. Para balancear essa pirâmide, é importante 

equilibrar essas três variáveis, com o objetivo de manter a qualidade de vida no 

planeta. 

A questão ambiental no cenário mundial sofreu mudanças com o passar dos 

anos. Houve a evolução de uma mentalidade utilitarista da natureza, onde verifica-se 

a ideia errônea de que os recursos eram inesgotáveis, para uma mentalidade 

voltada para a necessidade de se respeitar o limite de resiliência do planeta.  

De acordo com Braga et al. (2012), durante um longo período de tempo a 

poluição foi vista como um dos sinais do progresso e do crescimento de um país, 

porém após sobrecarregar o meio ambiente, a humanidade percebeu os danos 

decorrentes de um modelo de produção e consumo em desacordo com a natureza. 

Desastres como Minamata, Bophal, Torrey Canyon, Exxon Valdez, Chernobyl dentre 

tantos outros, mostraram que o cuidado com a questão ambiental não era somente 

uma opção, mas uma necessidade e que não escolhia determinadas marcas e nem 

estava limitada a somente determinadas empresas, todos estavam sujeitos às 

consequências da utilização irresponsável do meio ambiente. 
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Segundo Harrington e Knight (2001) a questão referente à degradação do 

meio ambiente só ficou mais evidente na década de 70, ênfase observada quando 

da realização da Conferência de Estocolmo em 1972. 

De acordo com Andrade, Tachizawa e Carvalho (2000), a Primeira 

Conferência das Nações Unidas e a publicação do Relatório Limites do Crescimento, 

elaborado pelo Clube de Roma, foram os grandes marcos históricos no que diz 

respeito a maneira de se tratar a evolução das questões referentes ao meio 

ambiente, no contexto internacional bem como no contexto nacional da maioria dos 

países. A palavra em destaque na Conferência de Estocolmo foi poluição e essa 

conferência discutiu sobre a íntima relação entre a conservação ambiental e a 

manutenção da humanidade. Ou seja, chegou-se a um consenso de que ou se 

mudava a mentalidade referente ao meio ambiente ou os recursos no planeta se 

esgotariam em pouquíssimo tempo. 

Segundo Braga et al. (2012), em países europeus e da América do Norte um 

elevado número de empresas precisou gastar altas quantias por conta de atitudes 

em desacordo com o meio ambiente, além de terem a imagem prejudicada perante o 

mercado, fornecedores, consumidores e perante os órgãos de controle ambiental. 

Assim tornou-se necessária a elaboração de uma nova forma de lidar com as 

questões ambientais, uma forma mais respeitosa sob o ponto de vista ambiental. 

Conforme Souza (2000) no Brasil, duas regulamentações iniciam a política 

ambiental, o Decreto Lei n. 1.413, de agosto de 1975 e o Decreto Complementar n° 

76.389, de outubro de 1975. Ambos os decretos discorrem sobre a questão do 

controle da poluição no meio ambiente, o primeiro sobre o controle da poluição 

ambiental advinda de atividades industriais e o segundo complementa o primeiro e 

dispõe sobre medidas de prevenção e controle. 

De acordo com do Lago (2013), a Conferência de 1972 teve relevante papel, 

pois destacou a importância do tema ambiental representando definitivamente a 

inserção do mesmo na agenda internacional, além de contribuir para a criação do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente- PNUMA. Além disso estimulou 

a criação de órgãos nacionais dedicados ao meio ambiente em vários países que 

ainda não os tinham, fortaleceu as Organizações Não Governamentais- ONGs e a 

participação da sociedade no que se refere as questões ambientais. Ainda como 

consequência da Conferência de 1972 tem-se a criação da Comissão Mundial sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento que, em 1987 publicou o documento “Nosso 
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Futuro Comum”, que colocou em evidência e consagrou o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, que segundo a definição original do Relatório de 

Brundtland (WCED,1987) é aquele: “que encontra as necessidades atuais sem 

comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 

necessidades.”  

Em 1992 foi realizada, no Rio de Janeiro, a 2ª Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento que enfatizou a necessidade de 

uma integração mais forte entre o meio ambiente e o desenvolvimento, como pode 

ser observado no trecho a seguir do documento oficial das Conferências das Nações 

Unidas (1992): 

 
A Conferência deve desenvolver estratégias parar e reverter os efeitos da 
degradação ambiental no contexto do aumento dos esforços nacionais e 
internacionais para promover a sustentabilidade e o desenvolvimento 
ambientalmente saudável em todos os países.  

 
 

 No ano de 1994 foram criados oito Centros Nacionais de Produção Limpa- 

CNPL, com a parceria entre a Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial- ONUDI, o Centro de Atividades do Programa de Meio 

Ambiente em Paris e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente- 

PNUMA (SENAI, 2003). No Brasil esse movimento teve início em 1995 a partir da 

criação do Centro Nacional de Tecnologias Limpas- CNTL, que teve como sede 

original o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial – SENAI, do estado do Rio 

Grande do Sul, com o seguinte objetivo segundo o SENAI (2003): 

 
 

Facilitar a transferência de informações e tecnologia às empresas, 
permitindo a incorporação da Produção mais limpa e outras técnicas de 
prevenção da poluição em seus sistemas de gestão ambiental e apoiando a 
sustentabilidade dos negócios.       

 
 

Diante deste cenário foi verificado que o desenvolvimento da produção e o 

consumo estavam em desacordo com o meio ambiente. Assim houve a necessidade 

de se empenhar esforços com vistas às mudanças de atitudes, mudanças na forma 

de produção, entre outras, direcionadas a partir de conceitos fundamentais como 

desenvolvimento sustentável, ecoeficiência, gestão ambiental, prevenção da 

poluição, entre outros, com a finalidade de manter e respeitar o meio ambiente.  
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Frente a esse histórico é possível observar que, com o passar dos anos, o 

modelo vigente de produção e consumo começou a ser questionado e a comunidade 

científica, governos e outras entidades, a partir de diferentes encontros mundiais a 

respeito desse tema, propuseram formas de utilização dos recursos naturais mais 

sustentáveis, com o objetivo de manutenção da saúde da natureza e dos seres 

humanos.  

 

2.1.1. Evolução das questões ambientais referentes ao processo produtivo a partir 

da década de 50 

 

Tendo como referência a descrição do item anterior, houve um ponto na 

história da evolução da humanidade, onde o homem precisou tomar atitudes que 

favorecesse o meio ambiente para a própria sobrevivência da humanidade, pois o 

padrão vigente de produção e consumo dos recursos naturais estava desgastando 

cada vez mais rapidamente o planeta.  

A Figura 2.2 apresenta a evolução das questões ambientais dentro do 

processo industrial a partir da década de 50 até os dias de hoje. 

 

 

Figura 2.2- Esquema da evolução temporal das questões ambientais 

Fonte: Adaptada de SENAI (2003) 

 

Conforme a Figura 2.2, a evolução das questões ambientais se divide em 

quatro etapas. O Quadro 2.1 traz a representação da evolução da questão 

ambiental: 

 



14 
 

Quadro 2.1- Representação da evolução da questão ambiental 

 

 

O Quadro 2.1 apresenta uma breve descrição da evolução de quatro 

aspectos relacionados a preocupação com o meio ambiente. Pode-se observar que 

a partir da década de 1990 as atitudes começaram a seguir rumo ao 

desenvolvimento sustentável, com foco a partir dos anos 2003 (a partir da introdução 

do Processo Marrakesh) de uma iniciativa que tem como objetivo unir uma produção 

sustentável bem como o consumo sustentável dos recursos.  

De maneira mais aprofundada, considerando as décadas de 50 e 60 assim 

como o tempo anterior a este, no cenário global predominava-se o pensamento 

utilitarista do meio ambiente. A poluição era vista como sinônimo de crescimento e 

progresso e nos processos produtivos havia o foco na disposição dos resíduos e não 

se tinha a preocupação com a toxicidade dos materiais empregados dentro de uma 

indústria, ou seja, uma abordagem nada sensibilizada pelas questões ambientais, 

regida pela total falta de atenção com a utilização dos recursos naturais.  

É no final da década de 1960 que se incrementava a visão de que a atual 

forma de desenvolvimento estava completamente fora de compatibilidade com o 

meio ambiente e nesse período se iniciava o desenvolvimento de padrões de 

qualidade e de emissão. As perspectivas eram de que se os países menos 

desenvolvidos seguissem a lógica de produção e consumo dos países ricos, o 

planeta iria sucumbir. Já no final dessa década iniciou-se uma mudança de 

paradigma, se completando nas décadas de 70 e 80, transformando a consciência 

ambiental e de desenvolvimento na esfera mundial.  

Décadas de 50 a 60 Décadas de 70 a 80 Décadas de 90 até 2003 Tendência a partir de 2003

Resíduos Lançamento in natura
Aplicação de metodologias 

de controle fim-de-tubo
Foco em prevenção da poluição

Redução de resíduos dentro da cadeia 

de produção e consumo

Conformidade com normas e 

padrões ambientais

Início do desenvolvimento 

de padrões de qualidade e 

emissão

Conformidade com o 

atendimento aos padrões 

ambientais (atitude reativa)

Desenvolvimento de atitudes 

próativas e não somente focadas no 

atendimento a padrões ambientais

Predominancia do pensamento de 

responsabilidade ambiental como item 

de competitividade para a empresa

Responsabilidade empresarial 

pelo impacto ambiental

Sem responsabilidade 

empresarial no que se 

refere aos impactos 

ambientais

Responsabilidade 

empresarial pelos impactos 

ambientais em casos 

isolados

Compromisso com a 

responsabilidade empresarial 

através da adesão de códigos de 

conduta voluntários

Responsabilidade empresarial pelo 

impacto ambiental como item de 

competitividade para a empresa

Forma de utilização de 

recursos

Uso indiscriminado de 

recursos naturais

Pouca ou nenhuma 

preocupação com o uso dos 

recursos

Foco na utilização consciente dos 

recursos

Utilização consciente dos recursos na 

cadeia de produção e consumo
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As décadas de 70 e 80 são marcadas por vários acontecimentos 

internacionais que tornam o assunto meio ambiente o tema muito importante, a nível 

mundial, com destaque para a Primeira Conferência Internacional em Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, em 1972, ocorrida em Estocolmo, na Suécia, que dá o pontapé 

nas questões ambientais na esfera mundial. Como foi comprovada que a antiga 

abordagem de produção e consumo não conseguiria ser sustentadas por muito 

tempo, teve início uma abordagem diferente que não alterava a forma como eram 

consumidas as matérias-primas, água e energia. Porém, com essa nova abordagem 

havia modificação no final do processo com a inserção de uma abordagem de 

controle fim de tubo, ou seja, o tratamento dos resíduos no final do processo 

produtivo antes do lançamento no meio ambiente.  

Essa atitude reativa teve como objetivo cumprir as normas ambientais que a 

partir desse período estavam atuando de forma rigorosa, obrigando as empresas a 

se adequarem a padrões ambientais cada vez mais restritivos, levando-as a perder 

grande montante de recursos financeiros (ROSSI, 2008).  

 Segundo esse autor, diante do cenário onde os países industrializados 

gastaram bilhões de dólares em tecnologias fim-de-tubo, houve a consciência de 

que essa maneira de controle era muito dispendiosa e que precisava ser repensada. 

Não adiantava seguir os padrões de emissão e gastar valores cada vez mais 

elevados, havia a necessidade de empregar medidas mais sustentáveis e 

economicamente mais viáveis. Foi então que a partir do final da década de 70 

começaram a surgir os conceitos de prevenção de poluição em detrimento do 

controle fim-de-tubo. 

Pode-se observar que a evolução da forma de produzir acompanhou o 

cenário histórico mostrado na seção anterior e baseado nessas mudanças ocorridas 

na forma de produção e nas questões ambientais a Produção mais Limpa se 

encaixa no modelo de pensamento a partir da década de 1990. Ela apresenta uma 

concepção de produção baseada na prevenção da poluição, tratando o resíduo não 

mais como inerente ao processo produtivo, mas como um indicativo de ineficiência 

do processo (SENAI, 2003). 

Após a introdução do Processo Marrakesh, em 2003, entrou no cenário 

mundial uma nova concepção que trouxe uma abordagem que passou a unir o 

desenvolvimento de uma produção sustentável juntamente com padrões de 
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consumo sustentável. Essa temática será abordada mais a diante neste Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

2.2. ECOEFICÊNCIA  

 

Em 1992 a World Business Council of Sustainable Development -WBCSD 

introduziu, a partir do livro “Changing Course” (Mudança de Rumo), o termo 

ecoeficiciência, que significa unir melhorias ambientais a melhorias econômicas, com 

intenção de criar bens e serviços que visem a sustentabilidade. Ou seja, a 

construção de bens e serviços que foque na minimização de impactos a partir da 

utilização de menos recursos com a produção reduzida de resíduos e poluição, o 

que de maneira simplificada significa “criação de mais valor com menos impacto” 

(WBCSD,2000). 

O termo Ecoeficiência surgiu da necessidade solicitada às empresas de 

contribuir de alguma, forma seja em palavras ou em atos, rumo ao desenvolvimento 

sustentável. Assim, a indústria precisava se comprometer com a sustentabilidade e 

passar de poluidora para parte ativa na luta contra o desperdício, procurando 

soluções visando o avanço industrial sustentável (ROSSI, 2008).  Pois como afirma 

a WBCSB (2000), as empresas ecoeficientes são aquelas que produzem produtos e 

serviços mais úteis, para a sociedade, com a menor quantidade de recursos e 

poluição.  

Dentro desse contexto, algumas empresas se destacaram na prática da 

prevenção da poluição. Em 1975 a empresa 3M iniciou um programa denominado “A 

Prevenção da Poluição Recompensa” que obteve grande êxito ambiental e 

econômico para a empresa. Outro exemplo foi a Dow Chemicals com o programa “A 

Redução de Desperdícios Recompensa Sempre” obtendo também enormes 

vantagens competitivas, tornando-a uma das empresas líderes nos Estados Unidos 

(ROSSI, 2008). 

Os exemplos acima citados servem para ilustrar que investir na questão 

ambiental é, além de necessário, um adendo para a imagem da organização perante 

a sociedade e perante os investidores, elevando, dessa forma, a competitividade 

comercial. Segundo a WBCSD (2012), a Ecoeficiência está dentro deste contexto 
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unindo a redução da utilização dos recursos naturais e o ganho econômico, 

apresentando grande atratividade para as empresas.  

O Quadro 2.2 apresenta algumas definições de Ecoeficiência encontradas 

na literatura.  

 

Quadro 2.2- Definições de Ecoeficiência de vários autores 

  

Fonte: WBCSD (2012) 

 

De acordo com o Quadro 2.2, a Ecoeficiência tem três objetivos:  

 

 Reduzir o consumo de recursos: Redução de matéria-prima e 

energia a partir do aumento da reciclagem com vistas à produção de produtos 

melhores e com maior tempo de vida.  

 Reduzir o impacto sobre a natureza: A partir da utilização de 

recursos renováveis com a redução das emissões, resíduos e substâncias tóxicas.  
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 Fornecer aos clientes produtos e serviços de maior qualidade: 

Proporcionando o aumento da funcionalidade do produto e aumento de vida global, 

entre outros.  

De acordo com Rossi (2008), as recomendações para uma atuação 

empresarial eficiente, para atender as necessidades do meio ambiente, são:  

 

 Cultura empresarial de engajamento e responsabilidade compartilhada; 

 Educação e treinamento; 

 Reconhecimento de riscos e oportunidades, tentando antecipar-se aos 

desafios de mercado; 

 Sistemas de gestão que inclui Sistema de Gestão Ambiental-SGA, 

normas ISO 14000 ou setoriais específicas; 

 Ferramentas de gestão tais como auditorias, métodos de contabilidade 

ambiental e análise de ciclo de vida de produtos; 

 Design ambiental, buscando eficácia na economia e matérias-primas, 

na fabricação, utilização e reutilização e na reciclagem; 

 Processos e produção; 

 Compras; 

 Marketing para adequação às necessidades de seus clientes; 

 Serviços pós-venda, quando reconhecem suas responsabilidades; 

 Fechar o ciclo, estendendo a responsabilidade da empresa por toda 

cadeia do ciclo de vida.  

 

Segundo a WBCSD (2000), a Ecoeficiência é considerada uma filosofia de 

gestão que tem por objetivo obter o crescimento econômico atrelado a proteção do 

meio ambiente, e que pode ser colocada em prática em uma empresa a partir de um 

ou mais dos seguintes instrumentos: 

 

 Sistema de gestão ambiental (SGA): A partir do qual uma empresa se 

mobiliza interna e externamente em prol de alcançar qualidade ambiental, além de 

prevenir multas ambientais e ações penais. 

 Análise do ciclo de vida: Se avaliam os impactos ambientais 

decorrentes do produto desde sua concepção até disposição final, desde a obtenção 
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da matéria-prima do produto passando pelas etapas de produção e após seu uso e 

descarte. 

 Certificação ambiental: É o controle do sistema de gestão ambiental, 

que funciona para atestar que determinado processo está funcionando debaixo do 

controle de um SGA. A adesão à certificação ambiental é voluntária, porém é cada 

vez mais exigida pelo mercado.  

 Produção mais limpa: Metodologia que visa reduzir ou eliminar a 

poluição dentro dos processos produtivos em vez da adoção de tecnologias fim-de-

tubo. Ou seja, visa reduzir as entradas (matéria-prima, energia, água, etc.) e os 

resíduos com incremento de valor ao produto final, produção de um produto melhor. 

Tem a visão de que a poluição é a matéria-prima desperdiçada. 

 

2.3. PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

 

Mesmo antes da construção da definição consagrada da Produção mais 

limpa, essa concepção já vinha sendo desenvolvido pela PNUMA e pela 

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial- ONUDI desde a 

década de 1980, com a finalidade de conduzir o processo produtivo à 

sustentabilidade. Na realidade, a origem da essência da Produção mais Limpa vem 

do conceito de tecnologia limpa (clear technology) que foi proposto pela Comissão 

da Comunidade Econômica Europeia em meados da década de 70. Tecnologia 

limpa se referia a toda tecnologia que fosse usada com a finalidade de reduzir a 

poluição e economizar recursos e cujo objetivo era alcançar três objetivos 

complementares: reduzir a emissão de poluentes no meio ambiente, reduzir a 

geração de resíduos e diminuir o consumo de recursos naturais principalmente os 

não-renováveis (BARBIERI, 2007). 

Segundo esse mesmo autor, outro conceito que deu base para a Produção 

mais Limpa foi o de Desenvolvimento Industrial Ecologicamente Sustentável 

formulado pela Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial- 

ONUDI, que propõe um estilo de produção que está em conformidade com o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável proposto no Relatório de Brundtland em 

1987. Ou seja, a proposta de um modelo de produção que gera vantagens 

econômicas e sociais para as gerações presentes e futuras, sem atrapalhar o 

desenvolvimento do meio ambiente  
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Assim, o conceito Produção mais Limpa foi definido na década de 1990, em 

um seminário realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente- 

PNUMA, como sendo a aplicação continuada de uma estratégia preventiva integrada 

aplicada a processos, produtos e serviços, com objetivo de aumentar a Ecoeficiência 

da produção e redução dos riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. 

Esse conceito considera todas as etapas relacionadas ao processo produtivo sob a 

perspectiva da proteção ambiental, visando evitar riscos ao meio ambiente e aos 

seres humanos por meio da redução do consumo de matérias-primas, energia e 

água, minimizando assim a geração de poluição e resíduos. 

A produção mais limpa não atua somente no âmbito do processo produtivo, 

mas atua também no âmbito do produto e de serviços de formas complementares e 

diferentes como assinala a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 

CETESB (2005). A P+L atua nos processos produtivos a partir da conservação dos 

recursos naturais, redução ou eliminação de materiais tóxicos do processo de 

produção, nos produtos a partir da redução dos impactos negativos durante todo o 

ciclo de vida do produto e nos serviços a partir da incorporação de estratégias que 

incluem a variável ambiental no planejamento e na entrega do serviço em questão. 

 

2.3.1. Níveis de intervenção na concepção P+L 

 

Para atingir os objetivos propostos, a P+L estabelece uma ordem de 

preferência de atuação que é a seguinte, respectivamente: prevenir, reduzir, reusar, 

reciclar, tratar e recuperar materiais e energia, tratamento sem recuperação e 

disposição final (BARBIERI, 2007). 

Há diferentes tipos de interpretações da definição do termo Produção mais 

Limpa. Todas, porém, centradas no princípio da utilização eficiente de matéria-prima, 

água, energia e redução da poluição. O Quadro 2.3 apresenta um resumo das 

diferentes definições da Produção mais Limpa encontradas na literatura. 
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Quadro 2.3- Definição de vários autores sobre P+L 

 
Fonte: Adaptado de Vieira (2016) 

 

A partir da avaliação de diferentes definições conforme apresentado no 

Quadro 2.3 há possibilidade de estabelecer uma definição que seja mais completa. 

Como dito anteriormente, o novo paradigma baseado na prevenção vê a 

poluição ambiental como sinônimo de matéria-prima mal aproveitada e por 

consequência, de desperdício, ou seja, a abordagem passa a ser preventiva e não 

apenas corretiva na busca por atender os padrões de emissão (WERNER; 

BACARJI; HALL, 2009). 

A Figura 2.3 traz a representação esquemática da prioridade dentro da P+L. 

 

Autor Definições de P+L

Fresner (1998)
"uma estratégia preventiva para minimizar o impacto da produçãoe produtos no meio 

ambiente."

Hillary e Thorsen 

(1999)

"desenvolver os processos industriais e produtos visando à redução de resíduos, 

minimizando riscos para o meio ambiente e tornando eficiente o uso de recursos e 

matérias primas."

Frijns e Vliet 

(1999)

"busca que os processos produtivos sejam energeticamente eficientes, usem menos 

recursos e reusem materiais descartados, não reduzindo apenas os impactos 

ambientais, mas também os custos."

Howgrave-Graham 

e van Berkel 

(2007)

"uma série de práticas operacionais que visam o uso eficiente de materiais e energia, 

reduzindo impactos ambientais e gerando benefícios econômicos."

Tseng et al. (2009)
"aplicação contínua de uma estratégia ambiental integrada a preventiva envolvendo os 

processos das comanhias, produtos e serviços."

Li et al. (2011)
"é uma estratégia preventiva para minimizar o impacto da produção e produtos no meio 

ambiente."

Staniskis, J. K. 

(2011)

"desenvolvimento e implementação de inovações preventivas para minimizar o uso 

eficiente de matérias primas, energias e água e minimizar a saída de resíduos e 

materiais prejudiciais. Baseia-se no princípio da precaução, prevenção e integração."

Silva et al. (2013)

"abordagem integrada e sistematizada que busca promover a eficiência na produção, 

gestão ambiental e desenvolvimento humano, incluindo mudanças em todos os 

aspectos organizacionais relacionados à produção e processo, buscando sempre a 

melhoria contínua."

Van Hoff (2014)
"uso eficiente de matérias primas, energia e água, mudando-se a gestão, procedimentos 

operacionais, reciclando resíduos e utilizando tecnologias mais limpas."

UNIDO (2014)

"contínua aplicação de uma estratégia integrada e preventiva em processos, produtos e 

serviços para aumentar sua eficiência e reduzir riscos aos humanose ao meio 

ambiente."
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Figura 2.3- Ordem de prioridade para os resíduos na P+L 

 

Conforme Werner, Bacarji e Hall (2009), há na produção mais limpa uma 

ordem de prioridades de atuação: a primeira é a busca pela não geração de 

poluição, a segunda prioridade se refere a minimização da geração de poluição na 

fonte, ou seja, o resíduo (poluição) que não há como ser evitado deve ser reduzido, 

minimizado. Em seguida, a terceira prioridade é o reaproveitamento do resíduo 

gerado no próprio processo produtivo, caso não haja como minimizar a sua geração. 

A quarta atitude priorizada é a reciclagem do resíduo utilizando-o para gerar outros 

produtos.   

A Figura 2.4 apresenta a atuação da concepção P+L em seus três níveis. 
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Figura 2.4- Níveis de intervenção da P+L 

Fonte: Adaptada de SENAI (2003). 

 

Como apresentado na Figura 2.4, o ordenamento da atuação da 

metodologia da P+L é dividido em três níveis, sendo o Nível 1 mais prioritário que o 

Nível 2 e este mais prioritário que o Nível 3. 

 

De acordo com a Figura 2.4 pode-se destacar os seguintes pontos: 

 

 Nível 1: Redução na fonte 

 

Segundo Silveira (2011) o primeiro nível de intervenção se refere a medidas 

prioritárias a serem seguidas, consiste na redução da poluição na fonte, visto que 

por vezes é difícil não ocorrer a não geração de resíduos, a redução da poluição na 

fonte é a medida imediata.  Ela consiste na implantação de medidas que modifiquem 

o processo e/ou medidas que modifiquem o produto.   
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Segundo Wilkinson (1991 apud de Medeiros et al., 2007) a redução da 

poluição na fonte é mais que uma exigência regulatória ou um incentivo econômico. 

Ela é uma prioridade na gestão ambiental que deve ser medida constantemente. 

 

a) Modificação no processo 

 

Auxilia na redução da geração de resíduos a partir da simplificação dos 

processos que envolvem a produção. De acordo com de Araujo (2002) a 

modificação no processo visando a redução na fonte pode envolver os 

procedimentos a seguir descritos, que de acordo com Silveira (2011), Werner, 

Bacarji e Hall (2009) e De Medeiros et al. (2007) podem ser divididos em: 

 

 Técnicas de Housekeeping: Consiste de mudanças pequenas com 

baixo investimento. Medidas que visam reduzir resíduos e emissões, aumentando a 

possibilidade de utilização das matérias-primas, melhorando a capacidade do 

processo, por meio de atividades simples como a limpeza periódica das máquinas 

(permitindo um melhor desempenho por parte das mesmas) e do local de trabalho. 

Além desses fatores há outros como, uso racional das matérias-primas evitando o 

desperdício, melhoramento na disposição das máquinas na cadeia de produção, 

regulação de vazões, temperaturas e pressões, melhor acondicionamento das 

matérias-primas, entre outras intervenções dessa natureza. Isto é, mudanças 

técnicas e administrativas que possibilitem a redução dos resíduos.  Elas 

correspondem a mudanças significativas e muita das vezes simples de serem 

implantadas.  

 Substituição de matérias-primas: Aplicação de materiais mais 

resistentes para evitar perdas durante o processo, substituição dos materiais tóxicos 

e ecologicamente prejudiciais, substituição de materiais não renováveis, ou seja, 

insere dentro do processo produtivo materiais mais eficientes sob o ponto de vista 

ambiental.  

 Modificação de tecnologia: Substituição de equipamentos menos 

eficientes por mais eficientes, introdução de automação que permita rastrear perdas 

no processo produtivo e que permitam reduzir acidentes.  

 

b) Modificação no produto 
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Dentro do Nível 1, essa é a medida mais elaborada, após esgotadas as 

alternativas mais simples. A modificação do produto é uma opção dentro das 

possibilidades de se reduzir os resíduos na fonte. Nessa opção há a possibilidade de 

cancelamento de toda uma linha produtiva que apresente problemas significativos 

sob o ponto de vista ambiental ou a substituição de um produto que, por exemplo, 

tenha características tóxicas por outro que não tenha ou que seja menos tóxico. De 

acordo com o SENAI (2003), mudanças no produto incluem: mudanças nas normas 

de qualidade, alterações na composição do produto, alterações na durabilidade do 

produto e/ou substituição do produto.   

Encerradas as opções de redução de resíduos na fonte, deve-se optar 

seguidamente pelo Nível 2 (SENAI,2003). 

 

 Nível 2: Reutilização e reciclagem interna  

 

 Nem sempre é possível reduzir o resíduo na fonte. Uma vez gerados os 

resíduos, a segunda opção é a sua reintegração dentro do processo produtivo com o 

propósito igual ou diferente do inicial, a partir da recuperação parcial de 

componentes (DE MEDEIROS et al., 2007). Essa proposta de reutilização e 

reciclagem consiste na reintegração do resíduo dentro do próprio processo onde foi 

gerado, bem como em outro processo produtivo, de maneira a utilizar esse resíduo 

como insumo de produção. Vale destacar que a reciclagem dos resíduos dentro de 

um processo produtivo é interessante, porém é muito melhor evitar ou minimizar a 

geração dos resíduos (SILVEIRA, 2011). 

 

 Nível 3: Reciclagem externa 

 

Segundo Silveira (2011) e Werner, Bacarji e Hall (2009), após esgotadas as 

possibilidades de reutilização e a reciclagem interna, resta a possibilidade de 

reciclagem externa, ou seja, integrar o resíduo de uma empresa no processo 

produtivo de outra empresa. Nesse nível de intervenção devem se adotar medidas 

que possibilitem a separação dos resíduos, que serão reciclados externamente, 

entendendo-se que se o resíduo não tem valor para um pode ter valor para outro.  

 



26 
 

2.3.2. Princípios da Produção mais limpa 

 

Segundo Henrique e Quelhas (2007), em um sistema que adota a Produção 

mais Limpa, tanto os recursos utilizados no processo produtivo como os recursos 

utilizados no ciclo de consumo fluem mais lentamente. Isto é devido ao fato dos 

sistemas que são regidos sob a ótica da P+L consumirem uma menor quantidade de 

matéria-prima, água e energia. Se há um menor consumo dessas entradas, os 

recursos não são consumidos de forma rápida como são consumidos no modelo 

convencional, que ainda em sua maioria é regido pelo controle fim-de-tubo.  

De acordo ainda com Rossi (2008) e Fonseca et al. (2013), a Produção mais 

Limpa inicialmente questiona a real necessidade do produto ou serviço procurando 

outros meios pelo qual a necessidade por trás do produto ou serviço seria satisfeita 

ou reduzida a partir do emprego de uma menor quantidade de matérias-primas e 

energia. 

De Araujo, (2002) afirma que a P+L é orientada por quatro princípios básicos 

que são: o Princípio da Precaução, o Princípio da Prevenção, o Princípio do Controle 

Democrático e o Princípio da Integração. 

 O Quadro 2.4 apresenta os princípios básicos da P+L bem como suas 

características. 

 

 
Quadro 2.4- Os princípios básicos da P+L e suas características 

 
 

 

Princípio Características

Princípio da integração
• Traz uma abordagem holística do sistema produtivo a partir de ferramentas como a ACV- 

Avaliação do Ciclo de vida do produto. 

• Visa evitar doenças irreversíveis para os trabalhadores e danos irreparáveis ao meio ambiente;

• Se preocupa com o impacto social causado pela produção;

• O potencial poluidor arca com o ônus da prova de que uma substância ou atividade não causará 

dano ao ambiente.

Princípio da precaução

Princípio da prevenção
• Visa substituir o controle da poluição pela abordagem preventiva, reduzir a poluição na fonte, evitar 

a poluição em vez de remediar; 

Princípio do controle democrático

• Pressupõe o acesso a informações para todas as partes interessadas a respeito questões 

referentes à segurança e uso de processos e produtos, dados sobre componentes perigosos, 

emissões e registros de poluentes e dados sobre planos de redução de uso de substâncias tóxicas.
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Os princípios explicitados no Quadro 2.4 orientam a maneira como a P+L se 

desenvolve, tendo como premissa a abordagem preventiva na busca por evitar ou 

reduzir os impactos ambientais decorrentes de atividades e serviços, premissas que 

são englobadas pelos Princípios da Precaução e da Prevenção. Além disso, traz o 

enfoque também para a questão social no que se refere ao Princípio do Controle 

Democrático e traz a ideia de fechar ciclos a partir da abordagem do Princípio da 

Integração.  

Conforme afirma Werner, Bacarji e Hall (2009), a abordagem da P+L 

assume, de antemão, que a maior parte dos problemas relacionados ao meio 

ambiente estão vinculados diretamente com a maneira e a velocidade com a qual se 

produz e se consome. Como forma de se opor a esse modelo degradante, a 

Produção mais Limpa se torna um exemplo de que é possível utilizar de maneira 

sustentada os recursos da natureza. Ao se reduzirem os desperdícios e a poluição 

através do uso responsável das matérias-primas, há o aumento da eficiência do 

processo industrial e a redução dos investimentos, com medidas para solucionar 

problemas ambientais. Esses resultados se configuram como medidas ambientais e 

econômicas definitivas e tornam uma empresa mais competitiva sob o aspecto 

mercadológico.  

Segundo Thorpe (1999 apud Fonseca et al., 2013), a P+L procura investigar 

de onde vêm as matérias-primas, como elas são processadas, onde são 

processadas, se há desperdício gerado na cadeia produtiva, quais produtos são 

produzidos a partir das matérias-primas, o que acontece com os produtos durante a 

sua utilização e como é finalizada a vida útil do produto. Dessa forma, uma 

ferramenta utilizada na Produção mais Limpa é a Análise do Ciclo de Vida do 

Produto, que investiga todas as etapas do produto desde a matéria-prima até seu 

descarte.  

A P+L se baseia na premissa de que eliminar a poluição na fonte a partir da 

análise do processo produtivo é a forma mais eficaz sob o ponto de vista ambiental e 

econômico para redução da poluição (DE MEDEIROS et al., 2007). 

   

2.3.3. Produção mais limpa versus Controle fim-de-tubo 

 

Foi possível de se observar, ao longo da história, uma mudança no que se 

refere à forma de gerenciamento da poluição, ou seja, nota-se mudanças no 



28 
 

paradigma referente a questão ambiental como foi discorrido no tópico 2.1.1 do 

presente trabalho. 

Segundo Backer (1995), houve uma evolução no comportamento das 

empresas no que se refere as questões ambientais que podem ser categorizadas 

em três estágios: 

 “Negação racionalizadora”: Nesse comportamento as empresas 

enxergavam a perda na qualidade ambiental como uma necessidade para 

um “bem maior” que era o crescimento econômico e aumento da 

“qualidade de vida”.  

 “Terapêutica vergonhosa”: Após a percepção de que a forma de 

pensamento baseado na “Negação racionalizadora” estava gerando sérios 

problemas ambientais, houve o aumento das pressões ecológicas 

(legislações e grupos ativistas) e a criação de padrões ambientais cada 

vez mais restritivos. Isto fez com que as empresas optassem por uma 

atitude reativa para enquadrar os seus lançamentos nos padrões, 

aplicando técnicas de controle ao final dos processos. 

 Gestão responsabilizada: A mais recente atitude baseada em medidas 

preventivas adotadas de maneira voluntária pelas empresas que geram 

benefícios ambientais, econômicos e sociais.  

Com uma maior consciência sobre como os resíduos eram gerados dentro 

do processo produtivo, as políticas que regulavam as questões ambientais 

convergiram para o controle da poluição a partir das técnicas de controle “fim-de-

tubo”. Essa abordagem com o passar do tempo se mostrou extremamente onerosa, 

o que levou as indústrias a repensarem no modelo de controle de poluição. 

 Após essa necessidade de atrelar economia de recursos com crescimento 

econômico e preservação dos recursos naturais, entrou em cena a abordagem de 

uma gestão ambiental preventiva. Nesse contexto surgiram diversas abordagens 

pautadas em diferentes motivações, sejam elas: enquadramento nas exigências 

legais, marketing verde, etc., opções direcionadas por princípios ou por pré-

requisitos (PEREIRA e SANT’ANNA, 2012). 

Na Figura 2.5 estão representados os passos de uma empresa que sai da 

atitude de reação onde o foco é contornar os problemas que os resíduos causam, 

para uma atitude de prevenção a partir da adoção de medidas de P+L. 
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Figura 2.5- Evolução das empresas rumo a Produção mais Limpa. 

Fonte: SENAI (2003). 

 

A Figura 2.5 mostra que quanto mais para o lado da Responsabilidade uma 

empresa caminha mais ela desenvolve a abordagem preventiva com o foco na 

Avaliação do Ciclo de Vida do produto, saindo de uma abordagem onde o foco está 

em resolver o problema dos resíduos a partir de ações de controle fim-de-tubo.  

Verifica-se ainda todas as etapas de intervenção da P+L, onde se tem o Nível 1 mais 

próximo da região da Responsabilidade e que quanto mais afastado da redução na 

fonte mais longe do foco principal da P+L e mais próximo do foco na regulação.  

A Figura 2.6 apresenta as intervenções da P+L com seus respectivos níveis. 
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Figura 2.6- O caminho da empresa rumo a Produção mais limpa 

Fonte: Adaptada de SENAI (2003).  

 

A Figura 2.6 é uma evolução da Figura 2.5, onde se optou por relacionar a 

divisão em Níveis de Intervenção da P+L como visto no item 2.3.1. Pode-se observar 

que os Níveis de Intervenção em ordem de prioridade são: adotar medidas do Nível 

1, caso não seja possível adotar tais medidas, só então, adotar o Nível 2 e se não 

for possível, em último caso, adotar o Nível 3, que constitui de práticas mais 

relacionadas com a adoção de Tecnologias de fim-de-tubo que com ações de P+L. 

A Figura 2.7 apresenta a sequência da abordagem fim-de-tubo (sequência 

de abordagem tradicional) e a sequência da abordagem da Produção mais Limpa 

(sequência de abordagem lógica). 
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Figura 2.7- Ordem de prioridade da abordagem fim-de-tubo e da abordagem da Produção 

mais Limpa 

Fonte: SENAI (2003). 

 
 

No que se refere à Figura 2.7, e acordo com Silva Filho e Siscú (2003), 

verifica-se que a abordagem lógica da qual se usa a P+L, que concentra os esforços 

inicialmente na prevenção da geração dos resíduos, é a abordagem que é mais 

apropriada na resolução de problemas ambientais. A abordagem anterior se 

contrapõe a abordagem tradicional que usa alternativas que custam mais e que não 

trazem tantos benefícios para o meio ambiente. 

Dessa forma, a Produção mais Limpa tem caráter preventivo, diferentemente 

da técnica “fim-de-tubo” onde o foco é somente no tratamento dos resíduos no final 

do processo. 

O Quadro 2.5 traz as diferenças entre as tecnologias de controle fim-de-tubo 

e a Produção mais limpa. 
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Quadro 2.5- Diferenças entre as tecnologias de Fim de Tubo e Produção mais Limpa 

 

Fonte: SENAI (2003).  

 

A partir do Quadro 2.5 é possível entender a diferença entre tecnologias fim-

de-tubo e a aplicação da metodologia Produção mais Limpa, que tem como objetivo 

a redução da poluição durante o processo produtivo e não somente no final do 

processo.  
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2.3.4. Estratégias de disseminação da Produção mais limpa no Brasil 

 

Segundo Rossi (2008), em maio de 1989 o conselho da ONU solicitou a 

PNUMA a criação de uma rede cujo objetivo era: “permitir a transferência de uma 

estratégia de proteção ambiental”. Assim, a ONUDI, em parceria com a PNUMA, 

iniciou um projeto para a criação de Centros Nacionais de Produção mais Limpa. 

Esses centros começaram a ser implantados a partir de 1994 por meio do 

financiamento europeu. Os centros instalados, inicialmente no Brasil, China, 

República Tcheca, Índia, México, Eslováquia, Tanzânia, e Zimbábue. Posteriormente 

foram implantados no Leste Europeu, Mediterrâneo, sudeste da Ásia e África, se 

espalhando para outras partes do mundo. 

O país que quisesse difundir a Produção mais Limpa deveria implantar um 

Centro Nacional de Produção mais Limpa com a finalidade de aumentar o 

desempenho ambiental em conjunto com a preservação do meio ambiente. 

Na década de 90 houve o lançamento da Declaração Internacional de 

Produção mais Limpa, um documento público de caráter voluntário, que tem por 

objetivo garantir o compromisso dos países que implementam a metodologia P+L 

(CTESB, 2005). 

A disseminação da P+L no Brasil iniciou com a criação do Centro Nacional 

de Tecnologias Limpas, também chamado de Centro Nacional de P+L. Isto ocorreu 

em 1995, a partir da parceria entre a ONUDI, UNEP e o SENAI do Rio Grande do 

Sul. (PEREIRA E SANT’ANNA, 2012). Este primeiro CNTL teve por objetivo levar os 

empresários a se comprometerem com a realização das diretrizes da concepção 

Produção mais Limpa, buscando a disseminação de informações, implantação de 

programas da P+L, capacitação de pessoal e ainda a sua atuação em políticas 

ambientais. Ele foi instalado na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 

do Sul -FIERGS. 

De acordo com a CETESB (2005), este primeiro CNTL teve também os 

seguintes objetivos: 

1. Sensibilização sobre benefícios e vantagens da P+L; 

2. Capacitação de consultores e desenvolvimento das capacidades locais em 

P+L; 

3. Assistência técnica em P+L em empresas, de qualquer segmento de 

atividade, principalmente na área de diagnóstico ambiental, melhoria de saúde 
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ocupacional, eficiência energética e implantação de SGA- Sistema de Gestão 

Ambiental; 

4. Apoio na elaboração de projetos de financiamento em P+L; 

5. Disseminação de informações em P+L; 

6. Disponibilização aos governos locais de aconselhamento em políticas 

públicas voltadas à P+L 

Os Centros Nacionais de P+L foram criados para fomentar a P+L 

principalmente nos países em desenvolvimento e têm seus principais países 

financiadores que são: Áustria e Suíça, além do Brasil, Canadá, República Checa, 

União Europeia, Finlândia, Hungria, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Coréia do Sul, 

Eslovênia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos (CETESB,2005). 

Atualmente, o CNTL não tem mais a função de fomentar a P+L, conforme 

consta no seu site. O CNTL é atualmente um incentivador de diferentes projetos em 

áreas tecnológicas ainda voltadas à promoção da sustentabilidade. 

 

2.3.4.1. Rede Brasileira de P+L 

 

Como afirma Pereira e Sant’Ana (2012), a partir da criação do CNTL, o 

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento  Sustentável  - CEBDS 

formou a Rede Brasileira de Produção mais Limpa em 1997, a partir da implantação 

dos vários núcleos de P+L existentes nos diversos estados brasileiros, Bahia, Ceará, 

Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Rede 

de P+L foi resultado da interação conjunta de sete organizações: o CEBDS, 

SEBRAE Nacional, Banco do Nordeste, Confederação Nacional da Indústria- CNI, 

Financiadora de Indústrias e Projetos-FINEP, PNUMA e Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento- PNUD. 

De acordo com o CETESB (2005), cada núcleo está vinculado às 

Federações de Indústrias locais e atuam na prestação de serviços como 

diagnósticos ambientais, assistência e capacitação de P+L a variados tipos de 

empresas e a pessoas interessadas. 

Os componentes da Rede de P+L desenvolvem estratégias para o 

fortalecimento e disseminação das práticas de P+L e encorajamento de empresas 

para torná-las mais competitivas e inovadoras a partir de trocas de experiência e 

desenvolvimento de sistemas na coletividade. (CEBDS,2005) 
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De acordo com o CBEDS (2005), os objetivos e as vantagens decorrentes 

da participação da Rede de P+L são:  

 

Objetivos: 

 

 Promover a redução dos impactos ambientais; 

 Disseminar as práticas de P+L; 

 Fortalecer as ações entre os aspectos de qualidade ambiental, segurança e 

saúde do trabalho; 

 Incrementar o desenvolvimento de pesquisas referentes a tecnologias limpas; 

 Consolidar a criação de um banco de dados que contenham as experiências dos 

participantes da Rede de P+L. 

 

         Vantagens: 

 

 Oportunidade de acesso a informações e experiências dos integrantes da Rede; 

 Participação em programas de pesquisa e desenvolvimento a partir dos 

treinamentos oferecidos pela Rede de P+L; 

 Oportunidade de acesso a parceiros; 

 Oportunidade de divulgação nacional e internacional (melhora de visibilidade no 

mercado). 

A criação do CNTL foi o marco para o início das ações de P+L no Brasil, 

como falado anteriormente. E ainda, segundo a opinião de diversos autores, a 

formação da Rede de P+L foi uma base para a difusão da Produção mais Limpa no 

Brasil. Essa difusão, que inicia o desenvolvimento da Rede P+L, é dividida em três 

fases, conforme a seguir descrito, na visão de Pereira e Sant’Anna (2012).  

Primeira fase: Marcada pelo sucesso de 76 empresas que obtiveram uma 

economia de R$ 18 milhões por ano por meio da economia em matérias-primas, 

materiais auxiliares, energia, água, etc., ao investirem R$ 2,8 milhões em medidas 

de P+L nos seus processos produtivos. 

Segunda fase: Marcada por um convênio em 2001 entre o CEBDS e o 

SEBRAE, que tinha por objetivo alcançar micro e pequenas empresas a partir da 

Rede de Econegócios. Nesse convênio, 85 micro e pequenas empresas investiram 
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cerca de R$ 2,4 milhões em medidas de P+L que resultaram em benefício de R$ 5,6 

milhões por ano, além de benefícios ambientais e economia de matéria-prima, água, 

energia, etc. 

Terceira fase: Teve seu início em 2007, quando a Rede de P+L passou a ser 

chamada Rede Brasileira de Ecoeficiência. Nesse novo formato, houve a avaliação 

da rede existente, o desenvolvimento de novos produtos, formação de novos 

núcleos, apoio aos núcleos já existentes e a interiorização das unidades locais. Além 

desses fatores, ocorreu também a confecção de ajustes no portal da Rede e 

melhoramento no sistema de comunicação. Houve um investimento, por parte do 

SEBRAE, de mais de R$ 1,6 milhões, com a formação de 236 profissionais nos 

diversos estados, além de outras conquistas. 

De acordo com Pereira e Sant’Ana (2012), no ano de 2003, o MMA instituiu 

o Comitê Gestor de Produção Mais Limpa através da Portaria nº 454 de 28/11/2003 

e criou Fóruns Estaduais de P+L que tinham por objetivo difundir práticas de P+L e 

sensibilizar agentes como organizações e a sociedade civil, em vários estados 

sendo eles, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco. 

A Rede Brasileira de P+L contribuiu de maneira significativa na difusão da 

P+L no Brasil, porém, teve seu encerramento em 2009, visto que os fóruns 

Estaduais não apresentaram êxito na realização de suas atividades e como 

consequência no atingimento de seus objetivos de forma integral. 

O Capítulo 3 apresentará a nova concepção Produção e Consumo 

Sustentáveis, que sucedeu a concepção Produção mais Limpa. Com base no 

desenvolvimento deste capítulo será possível identificar as possíveis causas que 

levaram a evolução de uma concepção para a outra, e que é a contribuição deste 

TCC. 
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CAPÍTULO 3– PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA CONCEPÇÃO PRODUÇÃO E CONSUMO 

SUSTENTÁVEIS  

 

Conforme abordado durante todo esse trabalho, os impactos decorrentes da 

forma de produção e consumo da sociedade são visíveis e preocupantes, de forma 

que não há como manter o ritmo de degradação deflagrado desde o início da 

Revolução Industrial, que foi um marco da mudança da relação entre o homem e o 

meio ambiente. Dessa forma, a mudança nos padrões de consumo e produção é 

tema imperativo nas discussões internacionais desde a década de 70, quando se 

iniciaram as discussões sobre a temática da conservação ambiental.  

Portanto, o conceito de Produção e Consumo Sustentáveis- PCS têm 

espaço importante nas discussões atuais, se tornando um novo paradigma, onde 

não há por que desvencilhar crescimento econômico, equidade social e preservação 

ambiental, pois são aspectos de integração na PCS.  

 

3.1.1. Definições da PCS 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2019), o conceito de PCS 

desenvolveu-se do conceito da P+L. Isto é, ou seja, as mesmas indagações que 

levaram à criação do conceito de P+L conduziram também a evolução para o 

conceito de PCS.  Segundo a definição do MMA (2019), PCS consiste: “em uma 

abordagem holística aplicada com a finalidade de redução dos impactos negativos 

dentro dos sistemas de produção e consumo e promoção e aumento da qualidade 

de vida das populações”.  

A Produção e Consumo Sustentáveis são um conceito que abrange o 

estímulo à gestão sustentável, o uso eficiente dos recursos naturais e seus insumos 

e o fomento a geração de trabalhos descentes. Além disso, deve incentivar relações 

de comércio justas contribuindo para a preservação dos recursos e sua utilização 

sustentável, alinhando crescimento econômico e a conservação dos recursos 

naturais.  
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O modelo de desenvolvimento da PCS demanda responsabilidades a todos 

os atores envolvidos na sociedade: o governo, as empresas, as instituições e a 

sociedade civil. Nesse modelo, todos os elementos têm de se comprometer com a 

construção de uma sociedade com melhor qualidade de vida, em conformidade com 

o meio ambiente conservando-o para as futuras gerações (MMA, 2019).  

Os princípios fundamentais da PCS segundo o Plano de Ação para 

Produção e Consumo Sustentáveis (2016) são:  

 

1. Melhorar a qualidade de vida sem aumentar a degradação ambiental, e sem 

comprometer as necessidades de recursos das futuras gerações;  

2. Dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, por meio de: 

redução de materiais / intensidade de energia das atividades econômicas 

atuais, e redução de emissões e resíduos da extração, produção, consumo e 

disposição; e promoção da mudança para padrões de consumo para grupos 

de bens e serviços com menor intensidade de energia e materiais sem 

comprometer a qualidade de vida;  

3. Aplicar o pensamento de ciclo de vida, que considera todos os impactos ao 

longo da cadeia de produtos e serviços, desde a sua extração, a produção, o 

consumo e o descarte, ou preferencialmente sua inserção no processo 

produtivo;  

4. Evitar ou mitigar o efeito rebote, onde os ganhos de eficiência são cancelados 

pelo resultante aumento de consumo.  

 

3.1.2. Caracterização de Produção Sustentável 

 

Conforme afirma o MMA (2019), a Produção Sustentável consiste na 

“incorporação, ao longo de todo o ciclo de vida de bens e serviços, das melhores 

alternativas possíveis para minimizar impactos ambientais e sociais”. Dentro desse 

contexto, a P+L pode ser considerada como uma das técnicas que contribuem para 

alcançar uma produção sustentável. 

Não somente a P+L, porém também várias outras estratégias como a 

Análise do Ciclo de Vida, a Logística Reversa, etc., contribuem para a construção de 

um modelo de produção mais sustentável que tem foco na redução dos impactos 

nos processos produtivos (INSTITUTO AKATU, 2011).  
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A incorporação de um processo produtivo sustentável não só contribui para 

a formação de uma sociedade mais sustentável, como também se configura como 

um ponto positivo no que se refere à competitividade das empresas, contribuindo 

para a visão da mesma frente a atores interessados como acionistas, consumidores, 

entre outros agentes.   

 

3.1.3. Caracterização de Consumo Sustentável  

 

Conforme afirma o Ministério do Meio Ambiente (2019) o consumo é citado 

na Agenda 21 com um espaço de grande importância, como sendo um agente de 

diversos impactos sociais e ambientais. O PNUMA definiu o Consumo Sustentável 

como: “o uso de bens e serviços que atendam às necessidades básicas, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida, enquanto minimizam o uso dos 

recursos naturais e materiais tóxicos, a geração de resíduos e a emissão de 

poluentes durante todo ciclo de vida do produto ou do serviço, de modo que não se 

coloque em risco as necessidades das futuras gerações”. Dentro desse conceito há 

uma série de comportamentos que estão fortemente arraigados na sociedade atual e 

que precisam ser mudados, tais como consumismo, desperdício de produtos, a 

adesão a estilos de vida opulentos, etc.  

O contraponto do Consumo Sustentável é a “Sociedade de Consumo” termo 

que caracteriza a sociedade que supervaloriza os bens adquiridos, tornando-os o 

próprio valor do indivíduo, ou seja, quanto mais o indivíduo tem, mais o indivíduo 

vale. O paradigma a ser gradativamente mudado é justamente esse, desvincular o 

valor da sociedade ao alto consumo (MMA, 2019).  

Vale ressaltar que, ao se falar de consumo, é necessário entender que o 

consumo deve existir, porém ele deve ser feito de forma consciente e sustentável. 

No que diz respeito a consumo sustentável, pode-se destacar o consumo 

consciente, o consumo verde, consumo responsável, que segundo o MMA (2019) 

são considerados uma face do consumo sustentável, cada um atuando em uma 

dimensão diferente.  Dos três elementos destacados, o consumo consciente é o que 

tem mais fácil aplicação no dia-a-dia, pois consiste de pequenas ações como reduzir 

o consumo de água e energia, estar atento às compras que são realizadas (se as 

mesmas são necessárias, ou supérfluas, por exemplo), escolher produtos e serviços 

que sejam mais sócio e ambientalmente responsáveis. 
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Ao estar ciente do consumo sustentável, o consumidor tem papel 

fundamental, pois exigirá dos produtores o fornecimento de produtos que estejam 

condizentes com o meio ambiente. Esse poder o torna uma peça chave para a 

promoção de uma sociedade mais sustentável.   

 

3.1.4. Os atores da PCS 

 

Dentro da construção da concepção de Produção e Consumo sustentáveis, 

observa-se três atores fundamentais: poder público, a sociedade civil e os 

produtores de bens e serviços (empresas). Cada um desses atores tem uma 

responsabilidade no que diz respeito à promoção da PCS. De forma simplificada 

pode-se separar os papéis de cada um da seguinte forma:  

 Poder Público: Exerce ações sobre as empresas e sobre a sociedade 

civil. Ações de:  

- Comando e controle: Elabora normas que regulamentam os padrões 

e produção e consumo. Alvo: Empresas e sociedade civil.  

- Tributação: com a tributação o poder público promove estímulo ou 

retração ao consumo de bens ou serviços. Alvo: Sociedade civil. 

- Educação e informação: Promove ações de conscientização que 

visa educar cidadãos e servidores em relação ao consumo. Alvo: 

Sociedade civil.  

- Criação de instrumentos fiscais: Os instrumentos fiscais podem 

tanto fomentar quanto desestimular a produção de um bem ou serviço. 

Alvo: Empresas.  

- Realização de compras e contratações: Estabelecimento de 

critérios mais sustentáveis por parte do poder público que regulam a 

produção de bens e serviços. Alvo: Empresas.  

 Sociedade Civil: Exerce ações sobre as empresas e o poder público. 

Ações de:  

- Controle social: Exerce a fiscalização e se organiza a fim de 

defender seus interesses. Alvo: Poder público.  

- Pressão social: A pressão da sociedade trás influencia nas práticas 

empresariais. Alvo: Empresas.  
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- Autorregulação: A sociedade civil pressiona as empresas para 

adotarem práticas voluntárias que a diferencie de outras no que se 

refere à sustentabilidade dos processos de produção de bens e 

serviços. Alvo: Empresas.  

 Empresas: As empresas exercem ações sobre a sociedade civil e 

sobre o poder público, que podem ser: 

- Defesas de interesses: As empresas exercem influência na 

construção de políticas de produção. Alvo: Poder público.  

- Marketing: Através do marketing as empresas podem mostrar o 

diferencial competitivo com relação às questões ambientais, exercendo 

influência sobre os consumidores mais responsáveis e conscientes. 

Alvo: Sociedade civil.  

 A Figura 3.1 traz as relações entre esses três atores da construção da PCS 

e suas respectivas ações.  

 

Figura 3.1- Atores da PCS e suas ações. 

Fonte: Adaptada de Betiol, Uehara, Laloe et. al. (2012) 
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Como observado na Figura 3.1 os atores se influenciam mutuamente em um 

ciclo virtuoso onde nenhum ator tem papel preponderante, ou seja, todos têm igual 

responsabilidade no desenvolvimento da PCS e na sociedade, em que cada um tem 

sua área de atuação.  

 

3.1.5. Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis 

  

O Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis – PPCS (2011), 

foi articulado pelo MMA em conjunto com o Comitê Gestor de Produção e Consumo 

Sustentável-CGPCS. Ele teve por objetivo promover políticas, programas e ações de 

produção e consumo sustentáveis no Brasil, com foco em solucionar problemas 

socioambientais em conformidade com as políticas nacionais. 

Conforme afirma o PPCS (2011), essas ações tiveram como objetivo 

erradicar a miséria, promover o desenvolvimento sustentável, colaborando assim 

com a promoção dos compromissos internacionais afirmados pelo Brasil, com foco 

no Processo Marrakesh. Ao promover essas ações, o plano contribuiria para a 

transformação no padrão de produção e consumo, rumando para uma produção de 

baixo carbono e um consumo mais consciente, possibilitando a garantia do bem-

estar sem comprometer a sustentabilidade.   

Segundo o Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS, 

2011), a elaboração desse plano se apoiou e se somou a duas políticas 

fundamentais: a Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC) e a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que são políticas legais que reforçam a 

importância da construção de padrões sustentáveis de produção e consumo. 

As ações para a promoção da PCS são norteadas por oito princípios: 

desenvolvimento sustentável, a responsabilidade compartilhada, liderança 

governamental por meio do exemplo, princípio da precaução, da prevenção, a 

participação da sociedade civil, da cooperação e da educação ambiental. Pode-se 

perceber que as diretrizes estão contidas nas políticas nacionais.  

O objetivo final da implantação do Plano é estimular ações que transformem 

o pensamento da sociedade, no que se refere à produção e ao consumo, sempre 

considerando o seu desenvolvimento sustentável (PPCS, 2011). 
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O MMA estabeleceu juntamente com os parceiros dos setores envolvidos, 

membros do Comitê Gestor de Produção e Consumo Sustentáveis e com órgãos do 

governo, 17 temas prioritários que estruturam o foco de ação do PPCS, a saber:  

 Educação para o consumo sustentável  

 Compras públicas sustentáveis  

 Agenda Ambiental na Administração Pública/A3P  

 Aumento da reciclagem de resíduos sólidos  

 Varejo e consumo sustentáveis 

 Promoção de iniciativas em construção sustentável  

 Integração de políticas em PCS  

 Fortalecimento de uma articulação nacional em PCS  

 Inovação e difusão de tecnologias em PCS  

 Desenvolvimento de indicadores em PCS  

 Divulgação e capacitação em PCS  

 Agricultura e pecuária sustentáveis  

 Fomento à produção e consumo sustentáveis 

 Diminuição do impacto social e ambiental na geração e uso de energia  

 Rotulagem e análise do ciclo de vida  

 Rotulagem para expansão sustentável do uso de biocombustíveis  

 Estímulo à criação e expansão de negócios/mercados com inclusão social e 

menor impacto ambiental 

Nos dois ciclos de implantação do PPCS (1º período: 2011 a 2014 e 2º 

período: 2016 a 2020) serão abordados partes desses temas prioritários, com o 

objetivo de melhor entender alguns desses temas, de forma mais completa.  

Com base no PPCS (2016), a sua construção tem como um dos seus pilares 

o fracionamento em ciclos curtos de quatro em quatro anos. Nesse período ocorre a 

implantação e a revisão dos planos. A utilização desse curto período tem como 

objetivo permitir que, o comitê verifique as ações em direção a construção de um 

país voltado a produção e consumo sustentáveis e os resultados práticos dessas 

ações. Dessa forma, haveria a possibilidade de redefinir prioridades, no futuro, tendo 

como referência a evolução dos padrões de ecoeficiência no País e a inserção do 

Brasil em novos acordos internacionais ligados com esse tema.  
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Vale destacar que o Plano de Ação se orienta por princípios que são 

fundamentais na construção de uma sociedade mais igualitária e em sintonia com o 

meio ambiente, sem que haja comprometimento do crescimento econômico. De 

acordo com o PPCS (2011), os princípios são:  

 Do desenvolvimento sustentável 

 Da responsabilidade compartilhada 

 Da liderança governamental por meio do exemplo 

 Da precaução 

 Da prevenção 

 Da participação da sociedade civil e transparência 

 Da cooperação 

 Da educação ambiental 

De forma a melhor compreender as ações de cada Plano constituinte do 

PPCS (2011), são apresentados a seguir, um detalhamento mais completo do que 

consiste cada plano de ação. 

 

3.1.5.1. Plano de ação- 1º Ciclo (2011-2014) 

 

O primeiro ciclo de implantação teve por objetivo “consolidar informações 

sobre atividades e iniciativas desenvolvidas e/ou implementadas com vistas à 

promoção da produção e do consumo sustentáveis...” no período de 2011 até 2014. 

Esse 1º ciclo apresentou seis prioridades iniciais:  

 Educação para o consumo sustentável: Essa tática visa criar instrumentos 

práticos de conscientização, sensibilização e mobilização do indivíduo 

consumidor com objetivo de proporcionar uma mudança de comportamento 

em relação ao consumo, tornando-o consciente e sustentável, por meio da 

construção de guias, manuais, campanhas, estudos de caso, etc. Essa 

prioridade leva em consideração que a Educação ambiental é um dos pilares 

de conhecimento, habilidades e virtudes que o orientam em direção a 

preservação do meio ambiente. 

 Compras públicas sustentáveis: Levando em consideração que o governo é 

o principal consumidor da economia nacional (PPCS, 2011), essa prioridade 

tem o objetivo de estimular a adoção de práticas sustentáveis dentro do 
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orçamento público, incentivando os prestadores de serviço ao governo a 

trazerem opções que estejam compatíveis com a economia verde ou a 

economia de baixo carbono.   

 Agenda Ambiental na Administração pública (A3P): o Estado apresenta 

um papel fundamental no que se refere a estimular a inserção de critérios de 

sustentabilidade, por esse motivo, essa prioridade vem consolidar a Agenda 

Ambiental na Administração Pública como “um marco referencial de 

responsabilidade socioambiental no governo” (PPCS, 2011). Ele apresenta 

seis eixos temáticos: gestão de resíduos, licitação sustentável, qualidade de 

vida e do ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores, 

uso racional de recursos e construções sustentáveis e tem por objetivo 

promover a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na administração 

pública. 

 Aumento da reciclagem de resíduos sólidos: Essa prioridade visa criar 

meios de promover e incentivar a reciclagem no Brasil. Ela tem como base o 

princípio da responsabilidade compartilhada e a logística reversa, ambos 

estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), além do 

incentivo à inclusão social dos catadores. Levando-se em consideração que 

tanto consumidores quanto o setor produtivo são responsáveis pela 

reciclagem de resíduos sólidos.  

 Varejo sustentável: Tem por objetivo realizar a discussão com o setor 

varejista a respeito da responsabilidade de inserir práticas sustentáveis em 

suas operações e do seu papel importante na promoção de uma produção e 

consumo sustentável. Além desse ponto, é importante destacar o incentivo a 

ações como ampliação de lojas de maior ecoeficiência, aumento da oferta de 

produtos sustentáveis, o incentivo à certificação de produtos e aos selos de 

qualidade, entre outras ações que promovam a sustentabilidade. 

 Construção sustentável: Essa ação tem por objetivo fomentar nos setores 

da construção civil e de infraestrutura, a adoção de práticas que melhorem 

seu desempenho socioambiental, ações desde o projeto até a construção 

efetiva, realizando uma criteriosa seleção de materiais e utilização de 

alternativas menos impactantes tanto para o meio ambiente quanto para 

saúde humana. 
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 De acordo com o PPCS (2011), a escolha dos seis temas prioritários não 

trouxe a exclusão dos demais temas na pauta de importância. Isto é, abordar 

prioritariamente seis dos dezessete temas sinalizados pelo Comitê Gestor de 

Produção e Consumo Sustentáveis não trouxe prejuízo, pelo contrário, com essa 

atitude, abordou-se o papel do consumidor (tanto os individuais como os 

institucionais). Assim, recolocou-se o consumidor como agente político ativo, que 

possui direitos, deveres e responsabilidades sobre o consumo de recursos naturais, 

tanto sob a forma de bens e serviços, quanto no próprio processo de produção.  

A macrometa do primeiro ciclo de implantação do plano era dobrar o 

percentual de consumidores conscientes, ou seja, saltar de 5% (segundo a pesquisa 

do Instituto Akatu “Responsabilidade Social das Empresas- Percepção do 

Consumidor Brasileiro- 2010”) para 10% até o ano de 2014 (PPCS, 2011). 

Com objetivo de atingir essa macrometa, pode-se observar no Quadro 3.1 

relação entre as prioridades e suas macrometas correspondentes bem como seus 

prazos de execução.  

 

Quadro 3.1- Relação das Prioridades e Macrometas do PPCS. 

 

Fonte: PPCS (2011) 
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De acordo com o Quadro 3.1, as macrometas ou metas, também chamadas 

de metas sínteses, são metas gerais que contribuem para atingir um objetivo maior, 

que é a promoção de produção e consumo sustentáveis, independentemente dos 

meios necessários para atingir o objetivo em questão.  

 Com o objetivo de se destacar as ações concretas estabelecidas conforme 

o PPCS (2011) para cada tema, são apresentadas, a seguir, as ações e metas 

estabelecidas para seis temas prioritários do 1º ciclo de implantação do PCCS: 

 Educação para Consumo Sustentável: Conforme afirma o PNUMA 

(2011), a Educação para Consumo Sustentável tem por objetivo: garantir 

que as necessidades básicas da comunidade global sejam atendidas, que 

a qualidade de vida de todos seja melhorada, e que o uso ineficiente de 

recursos e a degradação ambiental sejam evitados”. No Quadro 3.2 é 

apresentada a listagem das ações previstas para o Primeiro ciclo do Plano 

de ação para Produção e Consumo Sustentáveis.  
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Quadro 3.2- Ações e metas do tema prioritário Educação para consumo sustentável do  
PCCS. 

 

Fonte: PPCS (2011) 

"Realização de campanhas nacionais anuais tratando de 

aspectos do consumo sustentável buscando a 

sensibilização

do consumidor em geral."

"Desenvolvimento de módulos de educação para o 

consumo sustentável, com a utilização de plataformas 

de

educação à distância e diferentes mídias, destinadas ao 

público escolar e da educação não formal."

"Publicação de materiais específicos sobre a temática 

da produção e consumo sustentável, tais como 

manuais, kits,

etc, para apoiar processos continuados de formação de 

professores, gestores, e consumidores em geral."

-

"Realização de pesquisas sobre o comportamento do 

consumidor brasileiro de forma a tornar mais efetivas 

as

políticas públicas orientadas para engajá-los no 

consumo sustentável."

Realização de pelo menos uma 

campanha por ano nos grandes meios de 

comunicação.

"Dar continuidade à iniciativa Edital de Curtas de 

Animação de 1 minuto – parceria entre o MMA e o 

MinC, que

estimula a produção independente de curtas para 

veiculação nas TVs públicas e comerciais."

"Produzir no

período pelo menos 30 curtas que 

poderão integrar circuitos de divulgação 

já estabelecidos e novos."

EDUCAÇÃO PARA CONSUMO SUSTENTÁVEL

AÇÃO META

"Definição de uma estratégia Nacional de Comunicação 

e Educação Ambiental para produção e consumo 

sustentável."

-

-

Realizar edição

de 6 cadernos, com tiragem de 20.000 

exemplares cada (120.000 exemplares 

distribuídos, além de disponibilidade

para download no portal)

Pelo menos uma pesquisa por ano

Criação de banco de melhores práticas em experiências 

de consumo sustentável
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As ações previstas no Quadro 3.2 têm como objetivo tornar os consumidores 

mais conscientes em relação à forma sustentável de se consumir. Assim, A 

Educação para Consumo Sustentável se configura como um forte aliado da 

construção de uma sociedade mais digna e com condições de sustentabilidade. 

Dentro desse tema prioritário do PPCS podem-se destacar, de maneira 

prática, ações como:  

 

 Criação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura 

Familiar- PEAAF; 

 Lançamento de cursos como “Estilo de vida sustentável” e “Criança 

e Consumo”, entre outros temas; 

 Criação da plataforma EducaRES; 

 Realização da 4ª Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio 

Ambiente em 2013 com o tema “Vamos cuidar do Brasil com 

escolas sustentáveis”; 

 Incentivo a implantação de Escolas Sustentáveis; 

 Distribuição de cartilhas sobre o Consumo Infantil e de revistas da 

Turma da Mônica- Edição especial Rio+20 (com o tema de resíduos 

e sustentabilidade); 

 Projeto Circuito Tela Verde- CTV uma parceria entre o MMA e o 

Ministério da Cultura- MinC; 

 Projeto “Salas Verdes” com 358 espaços para a disseminação de 

informações sobre o consumo sustentável.  

   A campanha “Consumo Consciente de Embalagens” que visa 

trazer consciência ambiental ao consumidor; 

 Campanha “Saco é um Saco” que teve por objetivo conscientizar o 

consumidor com respeito aos impactos provenientes da utilização 

de sacos plásticos;  

 Entre outras cartilhas e campanhas de conscientização do 

consumidor. 

 

 Compras Públicas Sustentáveis: O Estado tem papel fundamental na 

adoção de práticas sustentáveis nas contas públicas. Porém, não cabe a 

ele só adotar essas práticas, mas também se espera que a União, como 
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Federação, assuma seu lugar de liderança no apoio a implantação dessas 

iniciativas nos 27 estados e nos mais de 5500 municípios.  

O Quadro 3.3 apresenta as ações e metas a serem realizadas para o tema 

prioritário Compras Públicas Sustentáveis. 
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Quadro 3.3- Ações e metas do tema prioritário Compras Públicas Sustentáveis do PPCS 

 

Fonte: PPCS (2011) 

 

Conforme o Quadro 3.3, essas ações levam em consideração que o governo 

federal, os estados e os municípios são os principais consumidores do país. Assim, 

AÇÃO META

"Consolidar a base normativa de suporte às

compras públicas sustentáveis (CPS), e 

converter

as ações voluntárias em obrigatórias."

"Editar Decreto com base na IN 

01/2010 e

estabelecer obrigatoriedade em 

pelo menos

30% de compras governamentais 

até 2014."

"Assegurar que os mecanismos de suporte 

à

realização de CPS, tais como cartilhas, 

portal,

cadastro de fornecedores, registro de bens

e serviços, etc., estejam disponíveis para 

os gestores públicos e mercado 

fornecedor."

-

"Constituir um banco de dados de casos 

exitosos (que obtiveram êxito)

em CPS, registrar inovações que possam 

ser

universalizadas, para os tomadores de 

decisão e

gestores públicos."

-

"Aumentar a oferta de fornecedores ligados

às políticas de compras inclusivas, 

integradas

a políticas sociais de governo, possam se

beneficiar das compras públicas 

sustentáveis,

participando do cadastro de fornecedores e 

dos

processos de credenciamento."

-

Promoção de curso de capacitação
Capacitação de 3000 servidores 

por ano

“Realizar pesquisa nacional sobre o estado 

da

arte em compras públicas sustentáveis.”
-

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
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há necessidade de que eles promovam o consumo sustentável, por serem agentes 

ativos em compras de várias naturezas.  

No tema prioritário Compras Públicas Sustentáveis, podem ser destacadas 

as seguintes ações práticas:  

 Edição da Instrução Normativa-IN n° 01/2010 que criou o “Catálogo de 

Bens Sustentáveis” no âmbito do Sistema Integrado de Administração 

de Serviços Gerais- SIASG. Nesse sistema são realizadas as 

transações de compras governamentais e possui a informação de 

cadastro de fornecedores além dos materiais e serviços. No Catálogo 

de bens sustentáveis estão inseridos os bens e serviços sustentáveis 

facilitando a aderência a compras mais sustentáveis por parte da 

máquina pública; 

 Capacitação de gestores públicos e responsáveis por compras no tema 

Compras Públicas Sustentáveis; 

 Criação de uma ação denominada “Diálogos Setoriais para a Produção 

e Consumo Sustentáveis”; 

 A adoção de Compras Públicas Compartilhadas Sustentáveis; 

 Programa de Aquisições de Alimentos da Agricultura Familiar. 

 

 Agenda Ambiental na Administração Pública: A administração pública 

pode contribuir para uma sociedade mais sustentável por meio de 

compras governamentais, por suas atividades de gestão, por sua estrutura 

capilar de órgãos públicos, por sua massa de servidores e pelo seu 

exemplo afetando de maneira contundente na socio economia do Brasil. A 

A3P é um programa de caráter voluntário criado pelo Ministério do Meio 

Ambiente no ano de 1998 com objetivo de “promover e incentivar as 

instituições públicas no país a adotarem e implantarem ações na área de 

responsabilidade socioambiental em suas atividades internas e externas.” 

(MMA, 2019), ou seja, a partir da adoção desse programa as instituições e 

seus funcionários recebem o incentivo a adoção de ações que promovam 

a sustentabilidade no ambiente de trabalho, ações essas que promovem 

mudanças pequenas (mudanças de hábito) como grandes que afetam na 

economia da instituição (MMA, 2019). As ações propostas para o primeiro 

ciclo do PPCS estão descritas no Quadro 3.4.  
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Quadro 3.4- Ações e metas do tema prioritário Agenda Ambiental na Administração Pública 
do PPCS 

 

Fonte: PPCS (2011) 

 

As ações voltadas para A3P são voltadas às instituições que desejam 

voluntariamente se tornar mais sustentáveis e que optem por contribuir para a 

construção de uma sociedade mais consciente. 

Ações concretas referentes a esse tema prioritário são citadas a seguir:  

AGENDA AMBEINTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚPLICA- A3P

AÇÃO META

"Ampliar o número atual, de 110 adesões formais

com órgãos e entidades do governo federal,

estadual e municipal, incluindo o judiciário e o

legislativo."

"Pelo menos 20 novas adesões

anuais."

"Continuar a promoção anual do Prêmio

“Melhores Práticas em A3P."
-

"Desenvolver indicadores e mecanismos de

verificação dos avanços, de modo a contribuir

com metas mensuráveis para a implementação

do PPCS e da PNRS."

-

"Realizar anualmente, por iniciativa do Executivo

ou de seus parceiros, campanha nacional da A3P,

com foco nos seus principais temas, buscando

sempre a conexão com o atual PPCS."

-

"Continuar a realização de um Fórum Anual da

A3P, cada edição orientada para a otimização

de esforços de outras linhas e ou programas

do PPCS, como reciclagem e as compras

sustentáveis."

-

"Fortalecer e dobrar a Rede A3P, atualmente com

400 membros, por meio do desenvolvimento

de novas tecnologias de conectividade e com

publicação de boletim informativo - on-line - de

periodicidade trimestral, buscando disseminar

boas práticas e avanços nos temas do PPCS."

-
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 Projeto Esplanada Sustentável ação conjunta entre Ministério do 

Planejamento, Meio Ambiente, Minas e Energia e da Secretaria Geral 

da Presidência da República com foco no uso racional dos recursos 

naturais a fim de promover sustentabilidade socioambiental e 

econômica na Administração Pública.  

 Plano de Logística Reversa; 

 Publicação da IN n° 02/2014 sobre eficiência energética; 

 Entre outras ações voltadas para a promoção da A3P como criação de 

campanhas e Fóruns de debate. 

 Criação do Selo de Sustentabilidade na Administração Pública; 

 Cursos de capacitação presencial e a distância sobre os temas: 

Gerenciamento de projetos; Construções Sustentáveis, Eficiência 

Energética, Eficiência no uso da água, Gestão de Resíduos, Qualidade 

de Vida no Ambiente de Trabalho, Sensibilização e Capacitação dos 

Servidores, Análise do Ciclo de Vida de Produtos e Licitações 

Sustentáveis. 

 

 Varejo Sustentável: O setor varejista compreende qualquer tipo de 

estabelecimento que venda produtos alimentícios, sapatos, roupas, 

bebidas, materiais de construção, automóveis, etc., incluindo 

supermercados e shoppings centers (MMA, 2010). O conjunto de ações 

propostas se encontra no Quadro 3.5. 
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Quadro 3.5- Ações e metas do tema prioritário Varejo Sustentável do PPCS 

 

Fonte: PPCS (2011) 

AÇÃO META

"Melhorar o desempenho de suas 

operações nos

pontos de venda (lojas ecoeficientes, 

redução

de consumo de energia e água, reciclagem, 

etc)."

"Aumento do número de lojas 

ecoeficientes

a definir com ABRAS (Associação 

Brasileira de

Supermercados), a partir de base 

de 2011."

"Contribuir para o aumento da oferta de 

produtos

mais sustentáveis em quatro categorias:

alimentos, utensílios, vestuário, limpeza e

higiene."

"A definir com os parceiros."

"Dar continuidade, por meio do Pacto com 

a

ABRAS, às campanhas de redução de 

sacolas

para reduzir significativamente a utilização 

de

sacolas plásticas para acondicionar 

alimentos

ou transportar compras - com metas 

comuns de

redução."

-

"Aumentar o número de eco-pontos ou 

PEVs

(pontos de entrega voluntária de 

embalagens

e resíduos) em 100% sobre a base de 

2010 até

2014."

-

"Promover junto à cadeia de suprimentos e 

a seus

colaboradores (funcionários) informação 

que

aumente a disposição por parte dos 

mesmos em

contribuir para a adoção de práticas 

compatíveis

com a produção e o consumo 

sustentáveis."

-

“Criar um sistema de avaliação com índices 

de

progresso em PCS para estabelecer 

critérios e

benchmark do setor varejista.”

-

VAREJO SUSTENTÁVEL
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O Quadro 3.5  apresenta o comercio varejista como um grande consumidor, 

sendo de fundamental importância a inclusão do mesmo nas práticas de 

disseminação da PCS, sendo este  um grande indutor de comportamentos na 

sociedade e ao tornar esse setor engajado na sustentabilidade, a sociedade será 

influenciada positivamente a respeito de práticas de consumo sustentável (MMA, 

2010). 

 Aumento da Reciclagem de Resíduos Sólidos: Essa prioridade está 

diretamente relacionada com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e com o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) de 

forma que as ações propostas para esse item do PPCS contribuem para 

as metas referentes a reciclagem de ambos os planos nacionais (PPCS, 

2011), a saber:  

- No PNRS as metas referentes à reciclagem são:  

 Manter os atuais patamares de geração de resíduos sólidos urbanos, 

tomando-se por referência o ano de 2008 (taxa média de 

1,1kg/habitante/dia) com posterior redução; 

 Redução em 70% do volume de resíduos recicláveis secos dispostos em 

aterros sanitários, com base na caracterização nacional em 2012. 

- No PNMC a meta referente à reciclagem é: Aumento de 20% até 2015 e 

aumento de 25% até 2020. 

Baseadas nessas metas, as ações propostas para o Aumento de 

Reciclagem de Resíduos Sólidos são apresentadas no Quadro 3.6.  
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Quadro 3.6- Ações e metas para o tema prioritário Aumento da Reciclagem de Resíduos 
Sólidos do PPCS 

 

Fonte: PPCS (2011) 

 

 Construções Sustentáveis: De acordo com o PPCS (2011), a construção 

civil é um dos setores que mais contribuem para o crescimento nacional. 

Nesse setor compreende construção de edificações, obras de 

infraestrutura, etc. e envolvem fornecedores de matéria-prima, 

equipamentos serviços, entre outras atividades. O PPCS (2011) dá 

destaque ao programa “Minha casa minha vida”, ao Projeto Esplanada 

Sustentável e ao Programa Nacional de Eficiência em Edificações. Dessa 

forma, as metas previstas para o primeiro ciclo do PPCS no tema 

prioritário Construção Sustentável se encontram no Quadro 3.7.  

 

 

AÇÃO META

"Adotar a meta do PNMC: aumentar a reciclagem

no país em 20% até 2015 e 25% até 2020." -

"Estimular, por meio de instrumentos diversos, a

criação de mercado para recicláveis." -

"Realizar ações de educação ambiental, especificamente 

voltadas à temática da coleta

seletiva e da atuação dos catadores junto à

população atendida, visando o fortalecimento

da imagem do catador e a valorização de seu

trabalho na comunidade."

-

"Apoiar o alcance das metas do Programa

Brasileiro de Eliminação de HCFCs - PBH, do

MMA, por meio de parcerias com o setor privado."
-

"Estimular o desenvolvimento de estudos e

instrumentos de desoneração da cadeia para

produtos que contenham materiais reciclados

na sua composição."

-

"Elaboração de materiais didáticos e campanhas

dirigidas sobre os impactos da geração de

resíduos sólidos, buscando sensibilizar para a

importância da reciclagem."

-

AUMENTO DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Quadro 3.7- Ações e metas do tema prioritário Construções Sustentáveis do PPCS. 

 

Fonte: PPCS (2011) 

 

O Primeiro ciclo do PPCS foi baseado na adesão voluntária de instituições 

dos setores públicos e privados, tomando por base a adoção das diferentes medidas 

anteriormente apresentadas nesse ciclo. Essa adesão permitiu fortalecer o 

desenvolvimento sustentável no Brasil e a aplicação do conceito de PCS.  

O Quadro 3.7 apresenta as ações propostas do tema prioritário 

“Construções Sustentáveis”, contudo, quando da sua elaboração, naquela ocasião, 

não foram estabelecidas as respectivas metas para cada ação, embora o primeiro 

ciclo tivesse previsão de conclusão em 2014. Vale ressaltar que as ações para o 

AÇÃO META

"Apoiar o desenvolvimento da indústria de

reciclagem de resíduos da construção civil e a

normatização dos produtos reciclados."
-

"Fomentar o desenvolvimento de programas

de etiquetagem para construção sustentável

conforme o modelo PROCEL MME/MMA."
-

"Apoiar em parceria com a CBIC os programas

no setor de construções sustentáveis,

compreendendo os seguintes temas: ecodesign e

arquitetura amiga do meio ambiente; eficiência

energética, uso racional da água, inovação

tecnológica, treinamento e melhoria da mão

de obra, gestão da qualidade e de resíduos e

conservação ambiental."

-

"Elaborar manuais que mostrem os impactos

das escolhas de construções pelo consumidor,

seja em novas construções, seja em reformas,

de modo a induzir a utilização de técnicas e

materiais de menor impacto socioambiental."

-

"Incentivar o uso, por meio de linhas de crédito,

financiamento e subsídios, em edifícios e

residências – prioritariamente em habitações de

interesse social e obras públicas, de sistemas de

aproveitamento da energia solar, fotovoltaica

e energia solar fototérmica; da energia eólica e

outras formas de energia renováveis, de modo a

disseminar a cultura da conservação de energia

e do aproveitamento apropriado segundo a

característica do imóvel e da região."

-

CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
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tema “Construções Sustentáveis” do PPCS nesse primeiro ciclo, buscavam apoiar o 

desenvolvimento da indústria de reciclagem de resíduos da construção civil, 

fomentar o desenvolvimento de programas de etiquetagem para construção 

sustentável e outros tipos de programas que viessem a trazer benefícios a 

sociedade  com relação à temas ligados à sustentabilidade de construções. 

 

3.1.5.2. Plano de ação- 2º Ciclo (2016-2020) 

 

A fim de manter a continuidade das ações rumo à construção de uma 

sociedade baseada na produção e consumo sustentável, foi desenvolvido o segundo 

ciclo do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis que, entre várias 

bases, teve como referência a Agenda de Desenvolvimento 2030 e seus Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável- ODS e metas que foram aprovados durante a 

Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável no ano de 2015. 

Vale dar destaque ao Objetivo número 12 dos ODS, onde os países participantes se 

comprometeram a assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis (PPCS, 

2016).  

Para o segundo ciclo do Plano de Ação (2016), foram consideradas as 

premissas e orientações do primeiro ciclo, sendo as mesmas atualizadas e 

complementadas a fim de direcionar o país a maior proximidade de padrões de 

produção e consumo sustentáveis, sendo a indagação mais pertinente, dentro do 

contexto do PPCS, “como tornar a produção e o consumo mais sustentáveis?”  

Conforme afirma o PPCS (2016), tanto as diretrizes, princípios, objetivos, 

estratégias e sua estrutura básica se mantém praticamente inalterados no segundo 

ciclo de implantação. Dessa forma há possibilidade de manter uma linearidade que 

contribuirá para a construção de uma sociedade mais sustentável.  

Vale destacar que os temas prioritários abordados nesse segundo ciclo 

foram os mesmos abordados no primeiro ciclo com exceção do tema “Educação 

para Consumo Sustentável”. Houve também a adição de outros temas prioritários 

como, Finanças Sustentáveis, Indústria Sustentável, Agricultura Sustentável, 

Consumo Sustentável e Relatos de Sustentabilidade. 

Como esse Plano de Ação é do período de 2016 a 2020 (2º ciclo) não há 

resultados da implantação, visto que o Plano ainda se encontra em andamento, e, 

portanto, não se tem ainda como detalhar as suas ações práticas.   
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3.2.  AÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA PCS NO BRASIL 

 

Foram identificadas iniciativas desenvolvidas tanto pela ação governamental, 

quanto pelo setor produtivo e pela sociedade civil que promovem a PCS. Dentro 

desse contexto, podem se destacar importantes ações mencionadas a seguir em 

várias áreas de atuação (PPCS, 2011): 

 Ações de Boas Práticas Agropecuárias: Nessa área vale destacar o 

Programa Nacional de Abate Humanitário (STEPS), programa de coleta e 

destinação adequada de embalagens de agrotóxicos, apoio ao sistema de 

rastreamento de carne bovina e incentivo e investimento em tecnologias 

sustentáveis como a produção integrada lavoura-pecuária-floresta; 

 Campanhas de Consumo Consciente: São ações que visam conscientizar 

o consumidor a respeito de práticas de consumo sustentável como, 

Campanha “Saco é um Saco” que tem por objetivo a redução na utilização 

de sacolas plásticas, Projeto “Nota Verde” que tem objetivo de informar 

sobre o desempenho ambiental de automóveis, Projeto “Hora do Planeta” 

que chama atenção a necessidade de racionalização de energia. 

Campanha “Menos é Mais” com objetivo de mostrar a realidade do 

consumo predatório; 

 Compras Públicas Sustentáveis: Lançamento da IN n° 01/10; 

 Portal de Contratações Públicas Sustentáveis; 

 Estabelecimento do Protocolo Verde; 

 Estímulo às Cooperativas de Catadores: Foco ao Decreto n° 5.940/06 que 

é um decreto quês demonstra uma postura do poder público em relação à 

responsabilidade socioambiental e inclusão dos catadores na temática; 

 Fixação de Preço Mínimo de Produtos do Extrativismo: Foco no Plano 

Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade 

(PNPSB); 

 Promoção do Varejo Sustentável; 

 ISE BOVESPA; 

 Selo PROCEL; 

 PROCEL EDIFICA; 
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 Construção Sustentável: Com destaque para o Projeto Minha Casa Minha 

Vida; 

 Agenda Ambiental na Administração Pública- A3P 

 Sistema Integrado de Bolsas de Resíduos- SIRB  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos- PNRS 

 Portal de Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 

 Nota Verde  

 Turismo Sustentável: Foco na Campanha “Passaporte Verde”;  

 Programa de Substituição de Geladeiras; 

 Programa de Qualidade Ambiental- COLIBRI/ABNT. 

 

 No Capítulo 4 será apresentada a evolução da concepção Produção mais 

Limpa para a Produção e Consumo Sustentáveis, que servirá de referência quanto à 

contribuição deste trabalho de conclusão de curso. 
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CAPÍTULO 4– EVOLUÇÃO DA CONCEPÇÃO PRODUÇÃO MAIS LIMPA PARA 

PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS 

 

4.1.  DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA À PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS  

 

Conforme descrito nos capítulos anteriores, com o passar dos anos, 

principalmente a partir da década de 1990, ao serem observadas as profundas 

modificações no meio ambiente decorrentes do modelo vigente de produção e 

consumo no mundo, a humanidade foi levada à necessidade de transformação da 

forma de utilização de matéria-prima, energia, combustível, água etc. Dentro desse 

contexto pode-se perceber a mudança de um pensamento utilitarista do meio 

ambiente, para uma realidade de controle fim de tubo que, posteriormente, evoluiu 

para uma concepção produção mais limpa. Esta concepção, finalmente, evoluiu para 

um novo paradigma muito mais interessado não só na forma de produção, mas 

também na forma de consumo da sociedade, tendo como premissa a 

interdependências entre essas duas entidades. 

 

4.2.  CONTEXTO GERAL 

 

De acordo com Pereira e Sant’Anna (2012), no ano de 2003, o Ministério do 

Meio Ambiente- MMA aderiu a Declaração Internacional sobre Produção mais Limpa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente, documento do PNUMA, em que constam 

tópicos, onde o país que adere deve se comprometer com a finalidade de promover 

práticas de Produção mais Limpa. Esse é o documento que reconhece oficialmente 

que um país está comprometido com a adoção de práticas de consumo e produção 

sustentáveis, fato de extrema importância para a consolidação da P+L no Brasil. 

Desde a adesão à declaração, houve o estabelecimento de Fóruns e mesas de 

Produção mais limpa em diversos estados, sendo eles: Amazonas, Bahia, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São 

Paulo e Pernambuco.  

Conforme Pereira e Sant’Anna (2012), os Fóruns Estaduais de P+L tinham o 

objetivo de sensibilizar os agentes quanto ao tema, a fim de promover as práticas de 

P+L nos estados em que eram realizados. Os fóruns não foram recebidos 
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eficazmente, por isso, não se consolidaram e não houve mais informações 

referentes às ações dos mesmos. 

Segundo o MMA (2019), houve, então, um avanço no que se referiam as 

questões das políticas públicas ambientais no Brasil, com ênfase na Portaria n° 44 

de 13 de fevereiro de 2008, que formou o Comitê Gestor de Produção e Consumo 

Sustentável- CGPCS, cuja implantação foi influenciada diretamente pela adesão do 

Brasil ao Processo Marrakesh no ano de 2007. A função do Comitê foi criar e 

implantar o Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis- PPCS, que foi 

publicado em 2011, com a finalidade de ser um documento que apontasse as 

diretrizes da Produção e Consumo Sustentáveis- PCS aos setores público e privado 

e a sociedade civil. 

Dentro desse contexto, o conceito de Produção mais Limpa foi ampliado e 

modificado por conta de pressões de diversas áreas como, por exemplo, de 

consumidores, e pela elaboração de novos instrumentos de políticas públicas. O 

conceito atualizado passou a incluir novos critérios, variáveis e princípios evoluindo 

para o conceito de Produção e Consumo Sustentável, que é a união entre produção 

e o consumo e a aplicação de uma abordagem integrada, com a mentalidade de que 

a produção e o consumo são intimamente relacionados, e dependentes um do outro, 

ou seja, a produção afeta o consumo e vice-versa.  

De acordo com Pereira e Sant’Anna (2012), o Governo Federal e o Estado 

de São Paulo substituíram o conceito de P+L para o conceito de Produção e 

Consumo Sustentável, e essa mudança foi consequência do aumento da 

degradação do meio ambiente em escala global. Pode-se citar como exemplos o 

aquecimento global, a desertificação, o desmatamento, entre outros motivos, além 

da percepção de que o paradigma de produção e consumo vigente não respeitavam 

o limite de resiliência do planeta. 

 

4.3.  O PROCESSO MARRAKESH 

 

De acordo com Portilho e Russo (2008), o Plano de Implantação de 

Joanesburgo que foi feito e aprovado durante a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável no ano de 2003, incorporou o debate a respeito da 

forma de produção e consumo sustentáveis e se configurou como a “porta de 

entrada” para se debater o tema no âmbito mundial. Foi a partir desse momento que 
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a preocupação com o direcionamento dos padrões de produção e do consumo mais 

sustentáveis se tornou foco de debates, agendas e políticas públicas por todo o 

mundo. Esse Plano propôs a criação dos 10-Year Framework Program- 10 YFP que 

foi um marco de programas que teriam duração de 10 anos e que foi coordenado 

pela United Nations Environmental Program- UNDESA e pelo PNUMA, ambas, 

agências da ONU. 

Em 2003, na primeira reunião realizada na cidade de Marrakesh, no 

Marrocos, foram elaboradas as estratégias globais a fim de acelerar o processo de 

mudança para padrões de produção e consumo sustentáveis, que ficou conhecido 

por Processo Marrakesh (PORTILHO e RUSSO, 2008).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2019), o Processo Marrakesh foi 

idealizado para tornar o conceito de PCS aplicável. Esse processo promove a 

Produção e Consumo Sustentáveis através do estímulo aos países que são 

membros da ONU e que aderiram ao Processo para desenvolver um Plano de ação 

(cada país membro da ONU e signatário do Processo Marrakesh) que será 

posteriormente compartilhado com os outros países, com a finalidade de gerar 

contribuição para a construção do “Global Framework for Action on SCP” (Quadro 

Global de Ação em PCS). Os países que aderirem ao Processo Marrakesh são 

obrigados elaborar um Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis. 

Assim, o Processo Marrakesh se tornou um dos motivos que levaram a mudança de 

paradigma no sistema produtivo das empresas, quando se passa da concepção 

Produção mais Limpa para a chamada Produção e Consumo Sustentáveis.  

 

4.4. COMPONENTES DA CONSTRUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO 

SUSTENTÁVEIS 

 

A Figura 4.1 apresenta o Ciclo Virtuoso da Produção e Consumo 

Sustentáveis com os seus correspondentes itens envolvidos na sua construção.  
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Figura 4.1- Ciclo virtuoso da PCS e seus componentes 

Fonte: MMA (2011) 

 

Pode se observar, com base na Figura 4.1, que à concepção da P+L foram 

adicionados temas que compõem a PCS. Esses temas são correspondentes ao 

incremento da P+L, ou seja, contemplam áreas que não eram contempladas por 

essa metodologia, tornando-se um conceito muito mais amplo e útil para a promoção 

da sustentabilidade dentro da sociedade brasileira.  São eles:  

 

 Manejo sustentável de recursos: Consiste na prática de utilizar recursos 

naturais de maneira consciente e socialmente acessível, fazendo-o 

instrumento de geração de renda (MENEZES e SOUZA, 2011). 

 Design para sustentabilidade: Conforme afirma Manzini  e Vezzoli (2002), 

um design sustentável avalia as questões ambientais que envolvem a 

concepção desse produto além de seu ciclo de vida, fazendo com que haja 

equilíbrio entre o sistema produtivo, o bem-estar social, buscando otimizar o 

ciclo de vida do produto com foco na redução dos impactos ambientais. 

Segundo Vezzoli (2010) esse conceito consiste em “uma prática de design, 
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educação e pesquisa que, de alguma maneira, contribui para o 

desenvolvimento sustentável”.  

 Transporte sustentável:  Segundo Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico- OCDE (1997 apud Vlek, 2003) o transporte 

sustentável é aquele que promove o deslocamento de pessoas, bens e 

serviços sem produzir efeitos negativos permanentes no ambiente onde está 

localizado. 

 Rotulagem ambiental: Conforme a Associação Brasileira de Embalagens- 

ABRE (2010), a rotulagem ambiental consiste de uma ferramenta de 

comunicação ao consumidor e tem por objetivo informar as vantagens 

ambientais de produtos e/ou serviços. Ou seja, é uma sinalização em um 

serviço ou produto que comunica os benefícios ambientais promovidos pelos 

mesmos     

 Compras públicas sustentáveis: “são o procedimento administrativo formal 

que contribui para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, 

mediante a inserção de critérios sociais, ambientais e econômicos nas 

aquisições de bens, contratações de serviços e execução de obras” 

(MMA,2019). 

 Mercado sustentável: É aquele que oferece produtos e/ou serviços 

sustentáveis aos consumidores. O mercado sustentável é uma tendência no 

que se refere ao mundo dos negócios, pois cada vez há mais consumidores 

conscientes que exigem produtos que estejam em conformidade com a 

preservação do planeta (JARDIM E PAVAN, 2014). 

 Estilo de vida sustentável: Consiste em um estilo de vida circundado de 

boas escolhas ambientais como o consumo consciente, ou seja, um estilo de 

vida que adota de práticas sustentáveis que visa a preservação do meio 

ambiente. Conforme afirma Boff (2008) um estilo de vida sustentável é o 

contrário de uma economia baseada no crescimento indiscriminado e tem por 

finalidade trazer bem-estar às pessoas e preservar os recursos naturais e a 

natureza.  

 Gerenciamento de resíduos sólidos: Consiste em um conjunto de ações 

diretas ou indiretas em conformidade com o plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos durante as etapas de coleta, transporte, 
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transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 

(BRASIL, 2010). 

 

Com a finalidade de se verificar a representação adequada dos 

componentes, com melhor desempenho, dentro da implantação do PPCS, foi feita 

uma correlação dos componentes do PCS com as prioridades do PPCS. Para esta 

abordagem, foram avaliadas as prioridades do PPCS e a que item da PCS a 

prioridade estava mais diretamente relacionada, baseando-se nas definições de 

cada prioridade, configurando-se em uma análise qualitativa. A correlação foi feita 

baseada nas características de cada prioridade que foi estudada dentro da Revisão 

de Literatura. 

A Figura 4.2 mostra a correlação entre as Prioridades contempladas pelo 

PPCS e os componentes da PCS.  
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Figura 4.2- Correlação entre os temas prioritários do PPCS e os componentes da PCS 

 

A partir das informações contidas na Figura 4.2, optou-se por identificar 

quais itens da PCS têm maior correlação com as ações prioritárias definidas pelo 

PPCS. Chegou-se ao resultado que consta no Quadro 4.. 

 

Quadro 4.1- Porcentagens da relação de cada item da PCS com as ações prioritárias do 
PPCS. 

 

Item Componentes da PCS

Correlação entre os 

componentes da PCS e 

prioridade contempladas na 

PPCS

2 Manejo sustentável de recursos 88,2%

8 Mercados sustentáveis 76,5%

9 Estilos de vida sustentáveis 76,5%

6 Rotulagem ambiental 58,8%

3 Design para sustentabilidade 52,9%

4 P+L e eficiência de recursos 52,9%

5 Transporte sustentável 52,9%

7 Compras públicas sustentáveis 52,9%

1 Gerenciamento de resíduos 47,1%
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Conforme a análise feita no Quadro 4.1 os componentes da PCS mais 

contemplados pelas prioridades do PPCS, segundo a correlação efetuada, foram: 

“Manejo sustentável de recursos” com 88,2% de representação, “Mercados 

sustentáveis” com 76,5% e “Estilos de vida sustentáveis” com 76,5% e os menos 

correlacionados foram: “Gerenciamento de resíduos” com 47,1% de representação, 

“Compras públicas sustentáveis” com 52,9% e “Transporte sustentável” também com 

52,9 %. Isto mostra uma correlação adequada entre os itens identificados. 

 

4.5 CAUSAS DA EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA PARA A PRODUÇÃO 

E CONSUMO SUSTENTÁVEIS 

 

4.5.1 Considerações Iniciais 

 

Conforme afirma o MMA (2019), ao logo do tempo o conceito de P+L foi 

gradativamente sofrendo mudanças até evoluir para o conceito de PCS. Devido a 

crescentes pressões tanto dos consumidores, como de ONGs, como do próprio 

mercado, cada vez mais competitivo e exigente com relação ao fornecimento de 

produtos de maior qualidade e garantia, como também a aderência ao Processo 

Marrakesh, o conceito de PCS foi sendo derivado da P+L reunindo duas partes 

fundamentais, a produção e o consumo. É importante ressaltar que PCS não se trata 

da soma entre produção sustentável e consumo sustentável e sim, da “aplicação 

integrada entre produção e consumo com vistas à sustentabilidade...”, um 

entendimento de que há uma relação de interdependência entre produção e 

consumo.  

Nessa visão, o importante não é somente consolidar uma produção que 

evite ou reduza impactos ambientais e sim entender que tanto a produção quanto 

consumo se afetam mutuamente. A produção afeta o consumo por meio de 

estratégias como o redesign de produtos mais eficientes sob o ponto de vista 

ambiental (usando estratégias de P+L, por exemplo) assim como o consumo afeta a 

produção por meio, por exemplo, da conscientização dos consumidores que exigirão 

produtos condizentes com a sustentabilidade, levando os produtores ou a mudarem 

seus processos produtivos, ou seus produtos, tornando-os com um padrão de 

melhor ecoeficiência ou perderão competitividade frente ao mercado. 
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4.5.2. Evolução da P+L para a PCS  

  

Conforme o Boletim Legislativo n° 7 (Brasil, 2012), há quatro pontos 

importantes no que diz respeito à transformação da P+L em PCS:  

1. A adoção de medidas que têm objetivo de reduzir a degradação 

ambiental por meio da adoção de estratégias de uma produção 

sustentável (como a P+L) teve sua eficiência de ação reduzida pelo 

grande aumento da produção em si, gerando mais resíduos por 

consequência, ambas geradas pelo aumento do consumismo 

decorrente do crescimento econômico mundial; 

2. Mesmo com o controle da poluição decorrente da adoção da estratégia 

de P+L, não foram levados em consideração os problemas que 

surgiriam durante o uso do produto, ou seja, não foi levada em 

consideração no uso consciente do produto sustentável, atividade que 

faz parte do consumo consciente; 

3. A transição rápida de uma economia manufatureira para uma 

economia mais tecnológica gerou um déficit de setores que não foram 

alcançados de maneira eficiente, ou seja, o crescimento acelerado não 

permitiu um crescimento estruturado (especificamente no caso 

brasileiro);  

4. A questão ambiental ainda não é amplamente considerada na maioria 

dos programas econômicos e sociais, tornando a PCS um conceito 

mais abrangente que engloba esses aspectos.  

De acordo com o mesmo Boletim Legislativo há que se considerar outros 

pontos importantes na evolução da P+L em PCS: 

 O foco passou a abranger não só a produção em sim como também a 

avaliação de todo ciclo de vida do produto (do projeto do produto até o 

pós-consumo e posterior descarte ou reciclagem);  

 O consumidor passou a ser agente fundamental no ciclo, com foco para o 

consumo sustentável;  

 Passou-se a adotar uma iniciativa de cooperação entre os agentes 

envolvidos na produção e consumo;  

 O foco não ficou em medidas regulatórias e sim na adoção de iniciativas 

voluntárias (ONGs, iniciativa privada, poder público e sociedade civil se 
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movendo em direção à sustentabilidade de forma proativa) em busca de 

uma sociedade mais sustentável. 

 

4.5.3. Evolução na linha do tempo rumo ao Desenvolvimento Sustentável 

 

Com base na construção teórica realizada no decorrer do trabalho, foram 

construídas as Figuras 4.3 e 4.4 que são linhas do tempo que mostram a evolução 

do pensamento ambiental rumo ao desenvolvimento sustentável. 

 

 

Figura 4.3- Linha do tempo sobre a evolução das questões de produção e consumo. 

 

No que se refere à Figura 4.3, vale destacar que o utilitarismo, embora 

predominante nas décadas de 50 e 60 (e anteriormente), continua ainda presente no 

decorrer das décadas até os dias de hoje, demonstrando que a humanidade ainda 

precisa evoluir mais em direção à sustentabilidade. 
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Figura 4.4- Linha do tempo representando a evolução da questão ambiental. 

 

Na Figura 4.4 há a divisão da linha do tempo das visões referentes ao meio 

ambiente, passando da visão utilitarista para a atitudes reativas, com foco na 

implantação de tecnologias de fim-de-tubo, para atitudes proativas no que diz 

respeito ao processo produtivo, para atitudes de proatividade no que se refere à 

produção e o consumo (onde se encaixa a PCS). 

As Figuras 4.3 e 4.4 servem para estabelecer uma compreensão mais 

completa e adequada no que se refere à evolução da P+L em PCS, com foco no 

Processo Marrakesh, que marcou de maneira mais efetiva a mudança das práticas e 

produção e consumo com vistas à sustentabilidade dos recursos naturais. 

 

4.5.4. Causas propostas  

 

As causas propostas da evolução da Produção mais Limpa para a 

concepção Produção e Consumo Sustentáveis são apresentadas a seguir 

considerando quatro interpretações distintas. A primeira, que se baseia na evolução 

da forma de tratar o meio ambiente e seus recursos. A segunda, sob a ótica dos 

elementos que levaram a destituição da Rede de Produção mais Limpa no Brasil. A 

terceira diz respeito à diversas pressões, exercidas por diferentes agentes da 

sociedade, para a promoção de padrões sustentáveis. E a quarta com base na 
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necessidade de se atender a sociedade não somente com produto, mas também 

com a integração do binômio produto e consumo sustentáveis.  

 As causas prováveis e possíveis como contribuição deste trabalho, são: 

 

Causa nº 1: Evolução da consciência ambiental da sociedade. 

Essa causa se refere às mudanças que ocorreram ao longo dos anos na 

forma de avaliar a importância do meio ambiente em relação a forma de produção e 

consumo na sociedade. Passou-se de uma mentalidade utilitarista dos recursos, 

para uma focada em formas de produção que respeitassem padrões de emissão 

pré-estabelecidos que visavam o controle fim-de-tubo, evoluindo para padrões mais 

sustentáveis de produção com vistas ao aumento da ecoeficiência dos processo 

produtivos como a P+L, até finalmente progredir para a análise holística que não 

considera somente a forma de se produzir, mas também de se consumir, ou seja, a 

abordagem PCS. 

Essa evolução foi resultado da evolução da própria sociedade, que passou a 

entender que é parte de um sistema maior do qual a mesma necessita ser agente 

ativo no desenvolvimento de formas de viver mais compatíveis com o mantimento da 

qualidade ambiental. Neste contexto, a P+L pode ser considerada uma concepção 

com menos consciência ambiental se comparada com a PCS. Portanto, a própria 

evolução da forma de pensamento ambiental, segundo o presente trabalho, pode ser 

apontada como uma das possíveis causas que levaram à evolução da P+L em PCS 

no Brasil. 

Causa nº 2: Dificuldade em relação a divulgação eficaz das ações nacionais 

para promover a Produção mais Limpa no Brasil.  

Tanto os Fóruns de P+L quanto a própria Rede de P+L (que foi desativada 

em 2009), que tinham por objetivo  divulgar e implementar a Produção mais Limpa 

na sociedade brasileira não foram suficientemente eficazes, causa que leva o 

presente trabalho a considerar esse um dos motivos para a evolução da P+L para a 

PCS. A falta de ações eficazes na divulgação de uma concepção tão interessante e 

simples de ser aplicada nos processos produtivos revelou uma defasagem da P+L 

na realidade brasileira. Logo ações de P+L se tornaram pontuais e inefetivas, 

abrindo espaço para a inserção da abordagem PCS que ao ser mais eficazmente 

divulgada e implantada poderia obter mais sucesso que a concepção P+L.  
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Causa nº 3: Pressões de diferentes agentes a fim de promover padrões de 

produção e consumo sustentáveis.  

Em relação à essa causa enumerada, vale colocar em destaque o Processo 

Marrakesh, onde, em 2007, o Brasil se comprometeu internacionalmente em 

promover ações de Produção e Consumo Sustentáveis. Decorrente desse 

compromisso, no ano de 2008 houve a criação do Comitê Gestor de Produção e 

Consumo Sustentáveis e que atrelada a causa número 2 pode ser apontada como 

um dos motivos para a evolução. Outra questão a ser considerada é o aumento da 

pressão de ONGs para a promoção de práticas sustentáveis na produção e 

consumo e a utilização de atitudes ambientalmente corretas sob o ponto de vista 

social, ambiental e econômico como fator de competitividade, cada vez mais 

utilizado em empresas. Outro agente importante foi a própria classe dos 

consumidores que, cada vez mais conscientes, exigem padrões mais elevados, sob 

o ponto de vista ambiental, às empresas e ao próprio estado. 

 

Causa nº 4: Necessidade de se vincular produção e consumo em uma única 

esfera a fim de promover a sustentabilidade na sociedade.  

Essa causa fala e respeito da pouca abrangência da P+L e necessidade de 

se abordar a interdependência entre produção e consumo dentro de uma única 

concepção. Na concepção P+L é abordado apenas uma variável do binômio 

produção e consumo, logo, se torna menos eficaz pois não lida com o consumo 

sustentável, que é fundamental para a promoção de uma produção sustentável (pois 

tanto o consumo afeta a produção quanto a produção o consumo). Na PCS agora 

tanto o estado, quanto a sociedade civil, quanto as empresas são considerados 

consumidores e, portanto, agentes importantes na construção de uma sociedade 

que produza e consuma dirigidos pela sustentabilidade dos recursos.  

 

4.5.4. Reflexões finais sobre as causas propostas  

 

As causas enumeradas como contribuição do trabalho foram avaliadas no 

decorrer das pesquisas realizadas para desenvolver este TCC. As causas apontadas 

não apresentam toda verdade a respeito do assunto, até porquê, os dados 

disponíveis a respeito dessa transição poderiam ser muito mais elucidados com uma 

maior quantidade de documentos sobre o assunto, afim de deixar claro as reais 
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causas que levaram à essa evolução por parte do Ministério do Meio Ambiente. O 

que se pretendeu fazer foi realizar um apanhado dos temas ligados à essa transição 

a fim de se estabelecer, de maneira mais clara, as possíveis causas da evolução. 

Vale ressaltar que a divulgação para a população a respeito da importância 

da abordagem PCS é de grande importância, pois se a mesma não afetar 

diretamente a sociedade não terá toda a eficiência que poderia ter. A respeito disso, 

os órgãos do governo poderiam investir mais em informações práticas de como a 

população pode, em seu dia-a-dia, desenvolver atitudes de Produção e Consumo 

Sustentáveis que tragam a PCS para o cotidiano da sociedade civil, trazendo, assim, 

maior visibilidade ao tema.  
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CAPÍTULO 5– CONCLUSÕES, SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS E 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento de um padrão de produção e consumo sustentável é 

uma necessidade na nossa sociedade. A evolução da forma de pensamento 

referente ao meio ambiente, de utilitarista para ambientalmente sustentável, foi uma 

resposta da humanidade a um padrão destrutivo acelerado grandemente após a 

Primeira Revolução Industrial, cujo padrão não levava em consideração a 

importância da natureza e de seus recursos.  

A questão ambiental passou a ter, com o passar das décadas, 

principalmente após a década de 70, importância nas pautas mundiais, e a forma de 

se produzir começou a ser questionada, desenvolvendo-se de formas de produção 

que não privilegiavam a manutenção dos recursos naturais, passando por modelos 

que utilizavam o controle de fim-de-tubo e, por fim, pelo desenvolvimento de modos 

de produção que consideravam melhoria da ecoeficiência do processo produtivo, 

como é o caso da P+L.  

Conforme a consciência ambiental e social passaram a crescer, um novo 

questionamento surgiu: o que adianta produzir de forma sustentável se o consumo 

continua crescendo com o passar do tempo? Entra nesse cenário o entendimento de 

que a produção e o consumo são duas variáveis que são interligadas, ou seja, tanto 

a produção afeta o consumo, quanto o consumo afeta na produção. Nesse cenário 

surge o conceito de Produção e Consumo Sustentáveis, no qual tanto a produção 

quanto o consumo são contemplados a fim de produzir uma sociedade sustentável.  

Dentro deste cenário o Brasil passou a utilizar o termo PCS no lugar da 

concepção P+L, a partir de 2008. Na realidade brasileira, a PCS evoluiu da P+L 

pelos motivos descritos anteriormente. 

Nessa realidade, o conceito de P+L sofreu acréscimos de outros itens para a 

formação da PCS, a saber: Gerenciamento de resíduos, manejo sustentável de 

recursos, design para sustentabilidade, transporte sustentável, rotulagem ambiental 

e certificação, compras públicas sustentáveis, mercados sustentáveis e estilos de 

vida sustentáveis. Esses acréscimos deram origem a um conceito mais abrangente e 
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que contribui de maneira mais eficaz na promoção da sustentabilidade na 

sociedade.  

Este TCC conseguiu alcançar os objetivos estabelecidos originalmente no 

Capítulo 1 – Introdução – onde o objetivo geral foi apresentar as possíveis causas 

da evolução da concepção Produção mais Limpa para Produção e Consumo 

Sustentáveis. Tal fato pode ser constatado pela proposição das quatro possíveis 

causas da evolução da P+L para a PCS que foi construída no item 4.5.3.  

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Visto que a temática de Produção e Consumo Sustentáveis é atual além de 

importante para a construção de uma sociedade mais sustentável, pesquisas 

relacionadas a essa temática podem ser desenvolvidas futuramente de maneira a 

contribuir com o desenvolvimento da sustentabilidade no Brasil.  

As sugestões desse trabalho para a realização de futuras pesquisas são: 

 

a) Estudar como a PCS está sendo aplicada no Brasil e quais foram os 

resultados práticos desde sua implantação com a exemplificação das ações 

implantadas; 

b) Verificar como a PCS está sendo desenvolvida no mundo em comparação 

com a realidade brasileira; 

c) Pesquisar sobre as lacunas a serem preenchidas dentro da temática de PCS 

a fim de levar a sociedade brasileira rumo a sustentabilidade; 

d) Analisar se a PCS evoluiu da P+L em outros países como ocorreu no Brasil; 

e) Verificar como a PCS poderia ser melhor implantada e melhor divulgada no 

contexto nacional e que estratégias poderiam ser usadas para que a 

participação da sociedade fosse mais efetiva. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abrangência da temática PCS faz com que um conceito novo seja usado 

nas mais variadas áreas da sociedade contribuindo para a inserção da 

sustentabilidade em áreas que anteriormente não seriam contempladas apenas com 

o conceito da P+L. Isto é, a utilização de uma abordagem holística que visa o 
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desenvolvimento econômico, respeito ao meio ambiente e aos seus recursos e a 

promoção de bem-estar social se configura como uma ferramenta mais apropriada 

de promoção da sustentabilidade na sociedade.  

Vale ressaltar que a mudança do conceito de P+L para PCS foi realizado 

dentro do contexto brasileiro. Não foram verificadas literaturas internacionais para 

afirmar que o conceito mudou de P+L para PCS em todo o mundo. A realidade 

abordada no presente trabalho corresponde à condição em nosso País. 
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