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RESUMO 

 

Vivemos em uma época onde enfrentamos grandes desafios para solucionar os graves 

problemas ambientais causados pelos impactos da atividade humana sobre o meio ambiente, 

principalmente após o início da era industrial. Contudo, observamos um novo momento, onde 

iniciativas dos diversos setores da sociedade buscam a priorização de medidas e ações que 

garantam um ambiente natural saudável para a manutenção da qualidade de vida da 

humanidade no planeta. Muitas organizações têm reagido a este novo cenário e buscado rever 

a relação de suas atividades com o meio ambiente, visando alcançar o crescimento econômico 

de forma sustentável. O presente projeto propõe à aplicação da metodologia de Produção 

Mais Limpa no processo produtivo de perfis de “madeira plástica” em uma empresa do setor 

de reciclagem, que desenvolve uma grande variedade de produtos compostos de material 

plástico em substituição a madeira convencional. Sobre o processo em questão, são 

identificadas e priorizadas as oportunidades de Produção Mais Limpa e desenvolvido um 

plano de implementação e monitoramento. Este plano será entregue à alta gestão da empresa 

como proposta de melhoria dos padrões ambientais e econômicos do processo, demonstrando 

os potenciais benefícios desta metodologia e seu importante papel na promoção da 

sustentabilidade. 

Palavras-chave: Produção Mais Limpa, Desenvolvimento Sustentável, Ecoeficiência, 

Processo, Resíduos, Madeira Plástica. 
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ABSTRACT 

 

We live in a period where we face major challenges to solve the serious environmental 

problems caused by the impacts of human activity on the environment, especially after the 

beginning of the industrial era. However, we also observe a new trend in which initiatives 

from different sectors of the society seek prioritization of measures and actions that ensures a 

healthy natural environment for the maintenance of mankind's quality of life on the planet. 

Many organizations have responded to this new scenario and started reviewing the 

relationship between their activities and the environment in order to achieve economic growth 

in a sustainable way. This project proposes the application of a Cleaner Production 

Methodology in the manufacturing process of wood plastic composite within a recycling 

company which develops a wide range of products composed of plastic to replace 

conventional wood. In regards to this process, opportunities for cleaner production are 

identified and prioritized and an implementation along with a monitoring plan is established. 

This plan will be presented to the top management of the company as a proposal for 

improving the environmental and economic standards of the process, demonstrating the 

potential benefits of this methodology, and its important role in promoting sustainability. 

Keywords: Cleaner Production, Sustainable Development, Eco-efficiency, Process, Waste, 

Wood Plastic Composite. 
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“Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde 

melhor Deus te proporcionou, de acordo com seu adiantamento. Possui os recursos 

financeiros coerentes com as suas necessidades... nem mais, nem menos, mas o justo para as 

suas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a 

sua realização. Seus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com sua própria 

afinidade. Portanto, seu destino está constantemente sob o seu controle. Você escolhe, 

recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que rodeia a sua existência. Seus 

pensamentos e vontades são a chave de seus atos e atitudes. São as fontes de atração e 

repulsão na jornada da sua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo 

analise e observe. A mudança está em suas mãos. Reprograme suas metas, busque o bem e 

você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer 

um pode começar agora e fazer um novo fim.” 

Chico Xavier 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA 

 

De acordo com Lemos (1998), acreditou-se durante décadas que o crescimento 

econômico por si só traria o progresso e melhores condições de vida para a sociedade. Porém, 

percebeu-se com o tempo que o crescimento econômico com base na utilização descontrolada 

dos recursos naturais e disposição de resíduos e materiais processados na natureza sem 

nenhum tratamento, estavam causando danos irreparáveis aos ecossistemas. Danos estes que, 

a médio e longo prazo, comprometeriam a qualidade de vida da humanidade na Terra, 

podendo até tornar o planeta inabitável. 

Santos (2007) ressalta que um dos conceitos mais ligados a esta questão, e que 

vem sendo discutido constantemente ao longo das últimas décadas, é o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que é apresentado mais detalhadamente no capítulo dois. 

Estender e Pitta (2008) afirmam que para serem duradouros e efetivos os seus efeitos, “as 

ações de desenvolvimento sustentável devem buscar atuar simultaneamente nas dimensões 

econômica, social e ambiental”. 

Segundo Sousa (2006), o Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), criado em 1997, está vinculado ao World Business 

Concil for Sustainable Development (WBCSD). Este conselho busca facilitar as relações e o 

entendimento entre empresas, governo e a sociedade civil organizada no que diz respeito às 

questões ambientais, sociais e econômicas. Seu principal objetivo é levantar temas e questões 

que estão ligados ao desenvolvimento sustentável, como por exemplo, discussões sobre as 

causas da mudança climática, as reformas na legislação ambiental, a adoção de práticas de 

Produção Mais Limpa, a ecoeficiência e a responsabilidade social corporativa. 

Dentro desta nova perspectiva, dado a necessidade e importância de se promover 

o desenvolvimento sustentável, percebemos atualmente uma crescente mudança na 

consciência e na postura da sociedade em todo o mundo no que diz respeito à preocupação e 

ao interesse com as questões socioambientais atreladas aos produtos e serviços prestados. A 

sociedade passa a não estar atenta somente à qualidade do produto ou serviço, mas também 
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aos impactos ambientais e sociais ligados a estes, bem como as empresas que os representam. 

Desta forma, o nível de desempenho ambiental e a responsabilidade social das organizações 

passam a se tornar fatores estratégicos de sobrevivência neste novo perfil de mercado, cada 

vez mais exigente e concatenado com estas questões. 

Para atender a esta nova demanda muitas organizações tem buscado métodos para 

alavancar seu desempenho socioambiental e alcançar o crescimento econômico de forma 

sustentável, com o objetivo de obter ganhos em vantagem competitiva, inovação, e conquistar 

posição de destaque nos mercados onde atuam. 

Com vistas a alcançar estes objetivos, as empresas precisam aprimorar ou até 

mesmo reestruturar seus métodos, processos e produtos de forma a torná-los ecoeficientes, 

incentivando também o desenvolvimento social por meio de parcerias com a comunidade, 

apoio aos programas sociais e valorização da força de trabalho local.  

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O estudo foi realizado em uma empresa localizada na região metropolitana do 

estado do Rio de Janeiro que desenvolve, como principal produto, perfis de madeira plástica 

(wood plastic composite) disponíveis em dimensões e cores variadas que servirão de base para 

a confecção de uma grande gama de produtos como: boca de lobo, decks, pontes, rodapés, 

bancos, mesas, cadeiras, estrados, forros, etc.  

Estes perfis são compostos por material plástico reciclado, que são pigmentados 

no seu processo de fabricação em opções variadas de cores, incluindo as cores dos diferentes 

tipos de madeiras, adquirindo desta forma características físicas muito próximas as da madeira 

natural. Por esta razão, o produto foi batizado de “madeira plástica”, sendo assim conhecido 

internacionalmente. 

A ideia é substituir a madeira pelo plástico reciclado em diversas aplicações, 

contribuindo para a diminuição do desmatamento e, ao mesmo tempo, dando destino 



3 

 

 

adequado e inteligente ao lixo plástico que seria disposto na natureza e levaria, em sua 

maioria, centenas de anos para se decompor. 

Além destes fatores, dependendo da aplicação, o plástico oferece vantagens em 

relação à madeira devido as diferentes propriedades e resistências dos respectivos materiais. 

Atuando em um segmento inovador, considerando o cenário nacional, a empresa 

busca a sustentabilidade não somente através dos seus produtos, mas em todos os processos 

da sua cadeia produtiva, de forma a promover o desenvolvimento sustentável em todas as suas 

atividades e destacar-se no mercado onde atua. Desta forma, a empresa planeja tornar seus 

processos mais eficientes, reduzindo os custos de produção, e ofertando produtos de 

qualidade, ecologicamente corretos e a preços mais competitivos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

 

O principal objetivo deste projeto é propor um plano de implementação e 

monitoramento das oportunidades de Produção Mais Limpa identificadas no processo 

produtivo dos perfis de madeira plástica. 

 

1.3.2 Específicos 

 

Para isso, deverão ser alcançados os seguintes objetivos específicos: 

 Estudar os conceitos e definições metodológicas de Produção Mais Limpa e de 

temas relacionados; 

 Delimitar o escopo e realizar o mapeamento do processo produtivo dos perfis; 

 Elaborar o diagnóstico ambiental do processo; 
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 Elaborar o balanço ambiental, econômico e tecnológico; 

 Identificar as oportunidades de implementação das técnicas de Produção Mais 

Limpa e priorizá-las; 

 

1.4 RESPOSTAS A SEREM ALCANÇADAS 

 

Este projeto busca encontrar respostas para os seguintes questionamentos: 

 Quais seriam os benefícios trazidos pela implementação da Produção Mais Limpa 

no processo produtivo dos perfis de madeira plástica? 

 Quais seriam as dificuldades e limitações encontradas no processo de 

implementação da Produção Mais Limpa?  

 Como superar estas dificuldades e limitações? 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Muitas empresas atualmente estão buscando melhorias nos seus processos 

produtivos para adequarem-se aos novos padrões ambientais, seja de forma reativa pelas 

novas exigências da legislação e do mercado consumidor ou de forma proativa na busca pela 

inovação e ecoeficiência como estratégia de mercado.  

De acordo com CNTL (2003), a Produção Mais Limpa, também conhecida pela 

sigla P+L, é uma metodologia capaz de auxiliar as organizações que buscam por essas 

mudanças, pois através dela é possível identificar e reduzir desperdícios e ineficiências nos 

processos através da otimização e/ou reaproveitamento de recursos e energia, promovendo a 

inovação, ecoeficiência, e ao mesmo tempo reduzindo os custos de produção.  
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Esta metodologia, aplicada a toda cadeia produtiva dos perfis de madeira plástica, 

auxiliará a empresa objeto de estudo a alcançar seus objetivos e metas que incluem avanços 

nos padrões de sustentabilidade relacionados às suas atividades e obtenção de vantagem 

competitiva. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO 

 

O estudo se aplica ao processo produtivo dos perfis de madeira plástica, utilizando 

a Metodologia de Produção Mais Limpa como base para as análises e conclusões do projeto. 

Não se quer dizer que a P+L é a melhor ou a única, mas que pode ser aplicada de forma eficaz 

no processo em questão, a fim de buscar soluções aos problemas ambientais e contribuir para 

o alcance dos resultados esperados pela empresa. 

Considerando o período disponível para realização do estudo, o projeto visa 

apenas desenvolver um plano de implementação e monitoramento das técnicas de Produção 

Mais Limpa como resultado das análises das oportunidades de melhoria identificadas e 

priorizadas no processo em questão. 

Uma vez elaborado o plano, este será encaminhado à alta gestão para posterior 

implementação.   

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 

 

Este projeto é dividido em um total de seis capítulos. No primeiro capítulo é feita 

a introdução do projeto, apresentando o contexto em que a empresa está inserida, dando uma 

breve abordagem às questões que envolvem o desenvolvimento econômico e as preocupações 

ambientais, desencadeando no destaque que se tem dado ao desenvolvimento sustentável e a 

busca pela ecoeficiência como solução aos problemas socioambientais enfrentados na 

atualidade. Ainda neste capítulo, são descritos a situação problema, os objetivos gerais e 

específicos, as respostas que o projeto busca alcançar, a delimitação e importância do estudo. 
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No segundo capítulo será realizada a revisão bibliográfica do projeto. Inicialmente 

é apresentada uma breve introdução à problemática ambiental vivida na atualidade. Em 

seguida, são abordados temas como fundamentos da gestão ambiental, sistemas de gestão 

ambiental e normalização, apresentando a ISO 14001, e conceitos de desenvolvimento 

sustentável e ecoeficiência. Este estudo auxiliará o entendimento acerca do contexto histórico 

e a motivação para o desenvolvimento da Metodologia de Produção Mais Limpa (P+L) 

segundo a United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) e United Nations 

Environment Programme (UNEP), e apresentada ao Brasil através do Centro Nacional de 

Tecnologias Limpas (CNTL). Este será o momento em que os conceitos e definições 

metodológicas de P+L, bem como suas técnicas e fases de implementação serão apresentadas. 

No terceiro capítulo, é relatada a metodologia que será utilizada no 

desenvolvimento do projeto. 

No quarto capítulo será apresentada a empresa e desenvolvido o estudo de caso, 

realizando a aplicação das técnicas de P+L ao processo descrito anteriormente. A princípio, 

será definido o escopo e realizado o mapeamento do processo por meio de fluxogramas. Em 

seguida, será feita a coleta de dados para elaboração do diagnóstico ambiental e balanço 

econômico, ambiental e tecnológico. Após esta etapa, serão identificadas e priorizadas as 

oportunidades de P+L e proposto um plano de implementação e monitoramento destas. Todas 

as etapas do desenvolvimento do estudo de caso e as correspondentes análises e conclusões 

terão como base as fases de implementação da metodologia de P+L propostas pela 

UNIDO/UNEP através do CNTL. 

No quinto capítulo serão apresentadas as conclusões e recomendações do projeto, 

e revistos brevemente os objetivos de forma a analisar se estes foram atingidos com sucesso. 

Por fim, no sexto capítulo serão apresentadas todas as referências bibliográficas 

utilizadas na concepção deste projeto. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será realizada a revisão bibliográfica do projeto. Primeiro, será 

apresentada brevemente uma introdução à problemática ambiental vivida na atualidade, em 

seguida serão definidos os fundamentos da gestão ambiental (GA), mostrando suas principais 

funções dentro da gestão empresarial. Será abordado também os conceitos de sistemas de 

gestão ambiental (SGA) e normalização, apresentando a norma ISO 14001. A partir daí, serão 

definidos desenvolvimento sustentável e ecoeficiência, e os motivos pelos quais estes temas 

encontram-se em posição de destaque. 

O estudo destes temas auxiliará no entendimento quanto ao surgimento da 

Metodologia de Produção Mais Limpa (P+L), segundo a UNIDO/UNEP, que é aplicada ao 

estudo de caso no capítulo quatro. Neste momento, serão abordados seus conceitos e 

definições metodológicas, e apresentadas as suas fases de implementação. 

 

2.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

Dias (2013) retrata que, como espécie dominante na Terra, os seres humanos se 

transformaram em uma praga, devido ao seu comportamento predatório, egoísta e imediatista, 

de querer tudo, sempre mais e agora. Relata ainda que o analfabetismo ambiental levou a 

espécie humana a produzir pressões insuportáveis aos sistemas naturais e que a capacidade de 

suporte dos ecossistemas globais está sendo esgotada, ou seja, vivemos à custa do nosso 

capital natural de forma não renovável, sem devolver à natureza o que dela se retira. 

Oliveira (2002) apud Dias (2013) ainda enfatiza: “Vivemos um momento de crise 

do processo civilizatório, da necessidade de reconstrução de valores, pautados em uma nova 

ética de promoção da vida, que revele a dignidade humana e repense as relações dos seres 

humanos entre si e com a natureza”.  

Nas últimas décadas as questões relacionadas ao meio ambiente passaram a ter 

grande notoriedade no cenário mundial, principalmente a partir do momento em que se 
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percebeu a ineficácia e falência do modelo pós-industrial, de desenvolvimento insustentável, 

onde os esforços estavam concentrados apenas no crescimento econômico, não considerando 

os aspectos e impactos ambientais associados às atividades humanas - principalmente as 

industriais - e acreditando que este crescimento traria por si só o progresso e o bem-estar à 

sociedade. 

Como consequência a este equívoco e histórico descaso com a natureza, 

principalmente após o início da era pós-industrial, temos observado e sentido na pele os 

desastrosos impactos da atividade humana sobre o meio ambiente, sua interferência nas 

mudanças climáticas e desequilíbrio dos ecossistemas do planeta. Em contra partida, 

percebemos também uma crescente preocupação da sociedade civil, entidades 

governamentais, e organizações de todo o mundo com relação às questões de preservação 

ambiental e responsabilidade social, tanto quanto com o progresso e o crescimento 

econômico. 

 

2.2 FUNDAMENTOS DA GESTÃO AMBIENTAL 

 

Agra Filho (2014) define gestão como “um conjunto de ações e medidas 

articuladas e regidas por um determinado objetivo e orientação” e está vinculada” à busca por 

equacionar, de modo favorável, os fatores intervenientes conflitantes”, sendo desta forma a 

gestão ambiental submetida à mesma lógica analítica. 

De acordo com Epelbaum (2004), a gestão ambiental (GA) pode ser entendida 

como “parte da gestão empresarial que cuida da identificação, avaliação, controle, 

monitoramento e redução dos impactos ambientais a níveis predefinidos”. 

Para Dias (2013) a gestão ambiental é o nome mais atual que se dá a 

“administração ambiental” e consiste em um conjunto de medidas e procedimentos 

administrativos capazes de identificar problemas ambientais gerados pelas atividades 

principalmente industriais, buscando rever seus critérios de atuação por meio de normas e 

diretrizes, incorporando novas práticas de forma a reduzir ou eliminar os danos causados ao 

meio ambiente.  
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Figura 1 – Processo simplificado de gestão ambiental 

Dias (2013) representa a sequência para o processo simplificado de implantação 

da gestão ambiental conforme mostra a Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Dias (2013, p. 18). 

 

Segundo Agra Filho (2014) as funções primordiais da gestão ambiental estão 

voltadas à manutenção e melhoria das condições indispensáveis a um ambiente sadio, assim 

como, as ações que promovam a condução de alternativas para o desenvolvimento social e a 

sustentabilidade ambiental. Deste modo, pode-se dizer que a gestão ambiental engloba um 

universo de ações que visam garantir as condições de qualidade ambiental indispensáveis para 

a vida no planeta, assim como nas ações que buscam o desenvolvimento de bens e serviços 

sustentáveis, e que atendam as necessidades legítimas da sociedade.  

O autor afirma ainda que, para o cumprimento destas funções, a gestão ambiental 

torna-se uma tarefa abrangente que envolve o equacionamento das diversas demandas sociais, 

sem o comprometimento da qualidade dos sistemas ambientais, impondo desta forma 

mediações que garantam a compatibilidade destes propósitos potencialmente conflitantes. 

Para Dillick e Hockerts (2002), a gestão ambiental se torna cada vez mais 

importante principalmente para as grandes corporações mundiais, pois estudos têm 
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demonstrado que as empresas orientadas para a sustentabilidade e a gestão ambiental são mais 

vantajosas e atrativas, em comparação com as que não adotam estas medidas, principalmente 

em termos de competitividade nos mercados globais. 

 

2.3 NORMALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Segundo Nicolella et. al. (2004), no início da década de 1990 as organizações 

responsáveis pela padronização e normalização, notadamente aquelas situadas nos países mais 

industrializados, começaram a se posicionar diante das novas demandas da sociedade e 

exigências do mercado, e iniciaram um processo de sistematização dos seus procedimentos e 

ações relacionados à qualidade ambiental e à conservação dos recursos naturais. Estes 

conjuntos de procedimentos vieram a materializar-se posteriormente através da criação dos 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), e eram destinados a orientar as empresas que 

buscavam adequar-se a novos padrões e exigências ambientais de aceitação e reconhecimento 

geral.  

Maimon (1999) apud Oliveira (2013) conceitua Sistema de Gestão Ambiental 

como “parte do Sistema da Gestão Global que inclui a estrutura organizacional, o 

planejamento de atividades, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos 

para o desenvolvimento, implantação, alcance, revisão e manutenção da política ambiental”. 

Ressalta ainda que, “para se alcançar um SGA eficiente, a organização deve ter a real 

compreensão de como suas atividades (produtos e/ou serviços) podem interagir com o meio 

ambiente”. 

Em se tratando de padronização dos SGA, destacam-se as normas da série ISO 

(International Organization os Standardization), em específico a ISO 14001. Segundo ISO 

(2016), fundada em 1947 e com sede em Genebra na Suíça, ela é uma organização 

internacional não governamental e independente, composta por membros especialistas de 162 

países que compartilham conhecimentos de diversas áreas e desenvolvem, baseados em senso 

comum, normas internacionais pertinentes aos mercados globais. 
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2.3.1 A Norma ISO 14001 

 

A ISO 14001 estabelece critérios para implantação de um sistema de gestão 

ambiental certificável e busca auxiliar as empresas no reconhecimento, monitoramento e 

controle dos aspectos e impactos ambientais associados às suas atividades. 

De acordo com a ABNT (2004), a ABNT NBR ISO 14001 - versão brasileira da 

ISO 14001- tem por objetivo “prover as organizações de elementos de um sistema de gestão 

ambiental (SGA) eficaz que possam ser integrados a outros requisitos da gestão e auxiliá-las a 

alcançar seus objetivos ambientais e econômicos”. Também explica que esta norma se aplica 

a todos os tipos e portes de organizações e que o sucesso do sistema depende do 

comprometimento de todos os níveis e funções da organização, especialmente da alta gestão.  

  A norma apresenta seu modelo de gestão baseada na ferramenta da qualidade 

conhecida como (PDCA) Plan, Do, Check, Act (Planejar, Executar, Verificar, Agir).  

Sua sequência, de acordo com a proposta da ABNT NBR ISO 14001, é 

brevemente descrita conforme segue: 

 Planejar: Estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir os 

resultados em concordância com a política ambiental da organização; 

 Executar: Implementar os processos; 

 Verificar: Monitorar e medir os processos em conformidade com a política 

ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros, além de relatar os 

resultados; 

 Agir: Atuar para continuamente melhorar o desempenho do sistema de gestão 

ambiental. 
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Figura 2 – Modelo de sistema de gestão ambiental para ISO 14001 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABNT (2004, p. 6) 

 

A orientação para o uso desta norma segundo a ABNT (2004) é dividida em seis 

seções, sendo estas: 

1. Requisitos Gerais: Estabelece os requisitos gerais para que a organização 

implemente com eficácia o sistema de gestão ambiental (SGA) proposto pela 

norma, ressaltando que é de responsabilidade da mesma o seu controle e 

aprimoramento e que a extensão e temporalidade do processo de melhoria 

contínua do SGA serão determinados pela própria organização. 

2. Política Ambiental: Descreve a política ambiental como força-motriz para a 

implementação e aprimoramento do SGA da organização e explica sua 

importância como base sobre a qual a organização estabelece seus objetivos e 

metas ambientais. Ressalta ainda que esta deve refletir o comprometimento da alta 

gestão com o atendimento aos requisitos ambientais e que seja suficientemente 

clara para seu entendimento pelas partes interessadas, tanto internas quanto 

externas. 
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3. Planejamento: Nesta etapa são estabelecidos os objetivos e metas a serem 

alcançados de acordo com a identificação dos aspectos ambientais significativos 

que devem ser priorizados pelo SGA da organização, considerando seus impactos 

e também os requisitos legais aplicáveis. Estes objetivos e metas devem ser 

formuladas na forma de um ou mais programas de gestão ambiental que, por sua 

vez, devem estar alinhados à política ambiental. 

4. Implementação e Operação: Este é o momento de pôr em prática o que foi 

planejado. Esta seção descreve todos os recursos, funções, responsabilidades e 

autoridades necessários para a implementação dos programas de gestão ambiental. 

Estabelece de que forma devem ser alocados estes recursos e conduzidas às 

funções e responsabilidades para o alcance das metas. Estas funções e 

responsabilidades compreendem: competência, treinamento e conscientização, 

comunicação, documentação, controle dos documentos, controle operacional, 

preparação e resposta a emergências. Enfatiza ainda que deve haver a mobilização 

de todas as partes interessadas e o envolvimento de todas as áreas da organização. 

5. Verificação: Descreve todas as ações necessárias para verificação dos programas 

de gestão ambiental: monitoramento e medição, avaliação do atendimento aos 

requisitos legais e outros, não conformidades e seus tratamentos considerando 

ações corretivas e preventivas, controle dos registros e auditoria interna. 

6. Análise pela Administração: Menciona que as análises críticas pela alta gestão 

devem cobrir o escopo do sistema de gestão ambiental, embora nem todos os 

elementos do SGA necessitem ser analisados de uma só vez. Neste processo são 

revistos os indicadores, resultados e lições aprendidas. A partir daí, são propostas 

as ações corretivas e documentados os casos de sucesso, promovendo a melhoria 

contínua do SGA. 

Segundo a ABNT NBR ISO 14001:2015 são inúmeros os motivos para as 

empresas adotarem uma abordagem estratégica a fim de melhorar o seu desempenho 

ambiental. Os usuários da norma ABNT NBR ISO 14001 relatam inúmeros benefícios, tais 

como: 
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 Demonstrar conformidade com requisitos legais e regulamentares atuais e futuros; 

 Aumentar o envolvimento da liderança e o comprometimento dos funcionários; 

 Melhorar a reputação da empresa e a confiança das partes interessadas mediante 

comunicação estratégica; 

 Alcançar os objetivos estratégicos dos negócios através da incorporação de 

questões ambientais na gestão das empresas;  

 Oferecer vantagem competitiva e financeira aumentando a eficiência e reduzindo 

custos; 

 Incentivar a melhoria do desempenho ambiental por parte de fornecedores, 

integrando-os aos sistemas de negócios da empresa. 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECOEFICIÊNCIA 

 

Araújo (2002) afirma que “a busca por um mundo mais equilibrado do ponto de 

vista social, ambiental e econômico fez surgir a ideia de que as questões ambientais e sociais 

deveriam ser incorporadas aos princípios do crescimento econômico, como uma saída para a 

manutenção da qualidade de vida”. 

Temas como a reciclagem, redução da poluição, ecoeficiência, inclusão social e 

geração de renda tem sido incorporados com maior intensidade aos planejamentos políticos e 

empresariais e convergem para um conceito muito utilizado atualmente, o de 

desenvolvimento sustentável. 

Montibeller Filho (2001) apud Araújo (2002) descreve que a preocupação com o 

meio ambiente conjugada ao desenvolvimento social e econômico fez surgir o conceito de 

ecodesenvolvimento, que foi substituído posteriormente por desenvolvimento sustentável. O 

termo ecodesenvolvimento foi introduzido por Maurice Strong durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (United Nations Conference on the Human 
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Environment) em Estocolmo na Suécia, no ano de 1972, e amplamente difundido em 1974 por 

Ignacy Sachs, economista polonês naturalizado francês, e que também é referido como 

“ecossocioeconomista”. 

Silveira (2012) destaca que na década de 80 a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), reafirmou 

uma visão crítica do modelo insustentável de desenvolvimento - adotado pelos países 

industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento - e levantou a questão do 

risco ao uso descontrolado e excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de 

suporte e reconstituição dos ecossistemas.  

Ainda segundo o autor, uma vez chegada a esta conclusão, foi elaborado em 1987 

o relatório Nosso Futuro Comum (Our Common Future), conhecido também como relatório 

de Brundtland, que na época já apontava para os grandes problemas decorrentes das formas de 

produção e consumo atuais. Estes eram incompatíveis com o desenvolvimento sustentável, 

que foi definido nesta ocasião como sendo “o desenvolvimento que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas 

necessidades”. 

Barbieri (1997) apud Araújo (2002) descreve que neste relatório formularam-se os 

princípios básicos do desenvolvimento sustentável, recomendando os principais objetivos das 

políticas a serem fundamentadas nestes princípios, que seriam os seguintes: retomar o 

crescimento como condição necessária para erradicar a pobreza; melhorar a qualidade do 

crescimento para torná-lo mais justo, igualitário e menos intensivo em matérias-primas e 

energia; atender às necessidades humanas essenciais de emprego, alimentação, energia, água e 

saneamento; manter um nível populacional sustentável; conservar e melhorar as fontes dos 

recursos; reorientar a tecnologia administrando os riscos, e incluir o meio ambiente e a 

economia no processo decisório das políticas governamentais. 

No ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro no Brasil, realiza-se a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92). Conforme Araújo 

(2002), o conceito de desenvolvimento sustentável e as recomendações do Relatório de 

Brundtland são aprovados e incorporados na Agenda 21 - Agenda de Compromissos para as 
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Ações Futuras - que consagra os principais pontos levantados neste relatório. Dentre eles, a 

relação entre pobreza e degradação ambiental.  

Sendo assim, o objetivo da Agenda 21 é pôr em prática as recomendações 

levantadas no Relatório de Brundtland, considerando as declarações e compromissos firmados 

pelas nações na ECO 92, e que resultaram em propostas para solução dos problemas 

socioambientais em âmbito global e local. Valle (1995) apud Araújo (2002) ainda descreve 

que dentre as propostas da Agenda 21 encontram-se: redução da quantidade de energia e 

recursos materiais utilizados na produção de bens e serviços, disseminação de tecnologias 

ambientais, e a promoção de pesquisas que visem o desenvolvimento de novas fontes de 

energia e de recursos naturais renováveis. 

Para Estender e Pitta (2008), “o plano de sustentabilidade da Agenda 21, 

apresentada na ECO 92, fixava três áreas de desenvolvimento sustentável: econômica, social e 

ambiental.” Scharf (2004) apud Estender e Pitta (2008) defendem que “o desenvolvimento 

sustentável estaria apoiado no tripé formado pelas dimensões ambientais, econômicas e 

sociais, ou seja, a sustentabilidade estaria condicionada ao desenvolvimento simultâneo dos 

três pilares”. 

Silveira (2012) explica que em poucos anos se tornam mais visíveis as inter-

relações entre estas três dimensões, percebendo-se a expansão do conceito de sustentabilidade 

ao que se conhece hoje como enfoque triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade, sendo 

seu necessário equilíbrio explicado pela primeira vez no livro de Elkington (1999) e ilustrado 

na Figura 3 a seguir: 

Figura 3 – Integração das três dimensões no tripé da sustentabilidade 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Silveira (2012, p.23). 
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De acordo com Elkington (2001) apud Estender e Pitta (2008), os pilares da 

sustentabilidade são brevemente abordados na análise que segue: 

 Pilar Econômico: Busca a sustentabilidade econômica da empresa em longo 

prazo, não se resumindo apenas ao lucro, mas compreendendo o significado 

amplo de capital econômico. Em uma visão mais simplificada, o capital de uma 

empresa é a diferença entre seus ativos e suas obrigações e são encontrados 

principalmente na forma de capital físico e capital financeiro. Desta forma, ao 

avaliar este pilar sob o conceito de desenvolvimento sustentável, é preciso 

incorporar também na ideia de capital econômico, os conceitos de capital humano 

e intelectual, além dos conceitos de capital natural e social, sendo estes 

fundamentais para uma avaliação mais profunda da sustentabilidade deste pilar 

em longo prazo. 

 Pilar Social: Considera o capital humano na forma de saúde, educação e 

habilidades, abrangendo também medidas mais amplas na promoção da saúde e 

bem-estar social e do seu potencial de criação de riqueza. A sustentabilidade a 

longo prazo neste pilar pode ser verificada também através do estreitamento das 

relações entre os membros das organizações e seus consumidores, que passam a 

estar cada vez mais conscientes e antenados aos assuntos e problemas cotidianos, 

exigindo das organizações maiores investimentos em inclusão social e geração de 

renda. A inclusão social, por sua vez, ajuda a reduzir os níveis de degradação 

ambiental causados por setores da sociedade que buscam suas rendas através da 

exploração da natureza como forma de sobrevivência.  

 Pilar Ambiental: Compreende primeiramente o significado da expressão capital 

natural que não é de fácil definição, pois não consiste em apenas quantificar o 

volume de recursos disponíveis em um ecossistema, mas acima de tudo, mensurar 

e avaliar, entre outros aspectos, a riqueza natural que o sustenta, os benefícios 

gerados por ele, sua fauna, flora e o entendimento sobre a dimensão dos impactos 

que o seu desequilíbrio pode causar. Segundo o autor, existem duas formas de 

capital natural: o crítico, que “seria aquele fundamental para a perpetuidade do 

ecossistema” e o renovável ou substituível, “sendo estes os recursos naturais 

renováveis, recuperáveis ou substituíveis”, ou seja, aqueles que podemos repor na 
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natureza. Após a compreensão destes conceitos, as empresas precisam então 

“identificar quais as formas de capital natural impactadas pelas suas operações, 

avaliar se elas são sustentáveis, se o nível de estresse causado é sustentável e, 

finalmente, se o equilíbrio da natureza está sendo afetado de forma significativa”. 

Por toda discussão acerca destas questões, Silveira (2012) enfatiza que a 

sustentabilidade vem se constituindo em um dos conceitos mais importantes do século XXI, 

tema que está inserido em fóruns e conferências internacionais e que se faz presente nas 

agendas de instituições públicas e privadas. 

A exemplo disto podemos ressaltar, após a ECO 92, a Conferência Mundial sobre 

a Mudança Climática (RIO + 5) que ocorreu em 1997 em Quioto, Japão; a Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável (RIO + 10) realizada em 2002, Johannesburgo na África 

do Sul; e, por último, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(RIO + 20), sediada em 2012 na cidade do Rio de Janeiro, 20 anos após a ECO 92. Estes 

eventos objetivaram, de forma geral, avaliar o progresso das nações, principalmente as mais 

industrializadas e desenvolvidas, acerca dos compromissos firmados na Agenda 21 e 

resultaram na renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável.  

Outro conceito que se discute amplamente na atualidade - e que está intimamente 

ligado às questões de sustentabilidade, especialmente no que diz respeito às dimensões 

econômicas e ambientais - é o conceito de ecoeficiência. 

Segundo o BCSD Portugal (2000), Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável (Business Council for Sustainable Development), a ecoeficiência tal qual definida 

pelo Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável pode ser entendida 

como aquela que se atinge ao ofertar bens e serviços a preços mais competitivos que 

satisfaçam as necessidades humanas e contribuam para sua qualidade de vida, como também 

aquela que reduz gradativamente os impactos ambientais e a forma a qual são utilizados os 

recursos ao longo do seu ciclo de vida, considerando a capacidade de sustentação do planeta. 

Conforme apresentado por Silveira et. al. (2013), a ecoeficiência pode ser definida 

também como a ação de produzir mais, porém consumindo menos, reduzindo assim o 

consumo de água, energia, a geração de resíduos prejudiciais e a liberação de poluição no 
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meio ambiente, destacando também neste processo, a diminuição dos custos de produção. 

Dessa forma, a implantação de um sistema de gestão ecoeficiente em uma empresa, além de 

reduzir os impactos ambientais causados por suas atividades, promove também vantagens 

econômicas para a organização. Neste sentido, as empresas buscam através da ecoeficiência 

se diferenciar positivamente de suas concorrentes, aumentando assim suas vantagens 

competitivas no mercado. 

Ainda segundo BCSD Portugal (2000), a ecoeficiência se aplica a todos os setores 

da empresa e possui três objetivos principais: 

1. Redução do consumo de recursos: visa minimizar a utilização de recursos naturais 

e energia, favorecendo o reaproveitamento de recursos naturais e matéria-prima e 

aumentando o potencial de reciclagem do produto no decorrer do seu ciclo de 

vida.  

2.  Redução do impacto na natureza: visa minimizar, tratar ou até extinguir as 

emissões gasosas e descargas líquidas, eliminar desperdícios e a dispersão de 

substâncias tóxicas e promover a utilização sustentável dos recursos renováveis.  

3.  Melhoria do valor do produto ou serviço: significa fornecer mais benefícios 

otimizando a utilidade dos produtos ou serviços ofertados aos clientes, atendendo 

às suas necessidades essenciais. Isto implica em oferecer um produto mais 

funcional e durável ao cliente e que, ao mesmo tempo, utilize de menos recursos 

no seu processo produtivo, além de viabilizar um melhor aproveitamento de 

materiais recicláveis, necessitando cada vez menos dos recursos naturais. 

O Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável ainda ressalta que é 

importante compreender que a ecoeficiência não está limitada apenas à melhoria da eficiência 

de práticas e métodos já existentes, mas consiste, sobretudo na busca de incentivar a inovação 

e a criatividade, seja através da descoberta de novos processos “mais limpos” ou através da 

concepção/projeto ecológico de novos produtos, como o ecodesign. 

Seus benefícios de acordo com BCSD Portugal (2000) estão concentrados nas 

oportunidades de negócio e “permitem as empresas tornarem-se mais responsáveis do ponto 
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de vista ambiental e mais lucrativas. Incentivam a inovação e, por conseguinte, o crescimento 

e a competitividade”. 

 

2.5 METODOLOGIA DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

 

Alcançar o crescimento econômico promovendo a melhoria contínua do 

desempenho ambiental e contribuindo para o desenvolvimento social é um dos maiores 

desafios lançados às organizações atualmente.  

Hinz et. al. (2006) descreve que diante do consumo descontrolado dos recursos 

naturais, um número cada vez maior de empresas tem incorporado aos seus planejamentos 

estratégicos os conceitos de sustentabilidade e ecoeficiência, pois passam a ser grandes alvos 

de novas expectativas e demandas da sociedade como agentes que dispõem de recursos 

financeiros e de tecnologia capaz de agir, de forma mais efetiva e direta, na solução dos 

problemas socioambientais. 

Em face a estes desafios e expectativas, diversas metodologias incorporadas aos 

sistemas de gestão ambiental, com foco no desenvolvimento sustentável e ecoeficiência, tem 

sido desenvolvidas para auxiliar as organizações a solucionar de forma sistemática tais 

problemas, dentre elas, a Produção Mais Limpa, conhecida também pela sigla P+L. 

Segundo CNTL (2003), a partir do momento em que houve uma melhor 

compreensão da cadeia de geração de resíduos, as políticas de controle da poluição evoluíram 

os métodos conhecidos como “fim-de-tubo”, ou seja, métodos voltados apenas ao tratamento 

dos resíduos e efluentes provenientes dos processos industriais, para uma nova tendência 

baseada no princípio da prevenção, modificando assim a abordagem convencional de “O que 

fazer com os resíduos?” para uma nova abordagem de “O que fazer para impedir a geração de 

resíduos?”. Sendo a Produção Mais Limpa fundamentada neste último princípio. A Tabela 1 a 

seguir demonstra as principais diferenças entre as técnicas de fim-de-tubo e a P+L. 
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Tabela 1 – Diferenças entre técnicas de fim-de-tubo e a Produção Mais Limpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNTL (2003) 

 

De acordo com Werner et. al. (2009) em 1989, a expressão “Produção Mais 

Limpa” foi lançada pela UNEP (United Nations Environment Program) e pela DTIE 

(Division of Technology Industry and Environment), e define a metodologia como sendo “a 

aplicação contínua de uma estratégia integrada de prevenção ambiental a processos, produtos 

e serviços, visando o aumento da eficiência da produção e a redução dos riscos para o homem 

e o meio ambiente.”. 

CNTL (2003) define Produção Mais Limpa como: 

A aplicação de uma estratégia técnica, econômica e ambiental 

integrada aos processos produtivos, a fim de aumentar a eficiência no uso de 

matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou reciclagem 

dos resíduos e emissões geradas, com benefícios ambientais, de saúde ocupacional e 

econômica. 

 

Werner et. al. (2009) ressalta que a Produção Mais Limpa começa a ser difundida 

no Brasil a partir da década de noventa, especificamente após 1992 com a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92). 
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Segundo CNTL (2003), em julho de 1995, a Organização das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (UNEP) escolheram o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-RS), 

em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, para sediar o 10º Centro Nacional de 

Tecnologias Limpas (CNTL) de uma série de 23 centros instalados pelo mundo. 

O Centro Nacional de Tecnologias Limpas – CNTL/SENAI-RS tem como função 

“estabelecer uma rede formada por instituições e profissionais, a fim de facilitar a 

transferência de informações e tecnologia às empresas, permitindo a incorporação de Técnicas 

de Produção Mais Limpa em seus sistemas de gerenciamento ambiental.”. 

A Metodologia de Produção Mais Limpa (P+L) é uma poderosa ferramenta capaz 

de auxiliar as organizações na busca pela sustentabilidade e ecoeficiência. De toda forma, o 

sucesso para sua implementação depende do comprometimento e mobilização dos 

profissionais de todas as funções da organização. 

 Contudo, segundo CNTL (2003), as barreiras potenciais que podem impedir ou 

retardar a adoção da P+L nas empresas são enumeradas na Tabela 2 conforme segue: 

 

Tabela 2 – Barreiras para aplicação da Produção Mais Limpa 
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Fonte: CNTL (2003) 

 

As fases para a implementação da Metodologia de P+L aplicada neste estudo é 

baseada na proposta desenvolvida pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas CNTL (2000) 

apud Araújo (2002), que serão apresentadas a seguir e aplicadas ao estudo de caso no capítulo 

quatro. 

 

2.5.1 Fase 1: Pré-Avaliação 

 

De acordo com CNTL (op. cit), a etapa da pré-avaliação consiste em realizar uma 

visita técnica para efetuar uma breve avaliação dos métodos produtivos da empresa, buscando 

identificar as oportunidades e possibilidades de implementação de P+L. Sendo assim, nesta 

etapa, três objetivos básicos devem ser alcançados: 

 Definir a amplitude da avaliação: consiste em definir o escopo da avaliação, ou 

seja, se o estudo irá abranger todos os processos produtivos da empresa, ou 

apenas a processos específicos; 

 Estabelecer a estratégia a ser adotada para a execução do estudo: consiste em 

determinar o tempo dedicado para implementação da metodologia e para a 

capacitação e sensibilização dos funcionários; 
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 Elaborar o (os) fluxograma (as) de produção: consiste em identificar as etapas e 

suas sequências dentro dos processos a serem analisados. 

 

2.5.2 Fase 2: Capacitação e sensibilização dos profissionais da empresa 

 

Conforme CNTL (ibid), um dos pontos fundamentais da metodologia é a 

formação de uma equipe de trabalho que irá liderar as ações necessárias para implementação 

da metodologia, também denominada Ecotime. Esta equipe deve ser capacitada e 

sensibilizada, responsável por disseminar os fundamentos de P+L para os demais funcionários 

e partes envolvidas. Dependendo do porte da empresa e da complexidade de suas atividades, o 

Ecotime deve cobrir todos os setores. Em contra partida, para micro e pequenas empresas, 

pode ser composto por apenas uma pessoa. 

A sensibilização do Ecotime deve estar focada nos fundamentos de P+L como 

uma metodologia da prevenção, como etapa anterior às atividades de fim-de-tubo e deve ser 

estabelecida dentro dos princípios da melhoria contínua. Devem ser levantados também nesta 

etapa os principais problemas ambientais a serem contornados devido aos impactos 

ambientais causados pelas atividades do segmento em que a empresa se enquadra. 

A capacitação do Ecotime consiste na explicitação da importância e dos objetivos 

de cada fase que irão compor a implementação de P+L e no esclarecimento a dúvidas que, por 

ventura, podem surgir no decorrer do seu processo de execução. 

 

2.5.3 Fase 3: Elaboração do diagnóstico ambiental e de processos 

 

De acordo com CNTL (ibid), o diagnóstico ambiental e de processos é à base de 

dados da P+L e deve fornecer um panorama da situação real da empresa diante da sua relação 

com o meio ambiente. Desta forma, o diagnóstico deve reconhecer: 
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 As principais matérias-primas e insumos utilizados no(s) processo(s) produtivo(s) 

- tanto para os produtos quanto para as embalagens - com destaque aos insumos 

toxicologicamente mais importantes com suas respectivas quantidades utilizadas e 

o custo de aquisição; 

 O volume dos produtos produzidos; 

 Os principais equipamentos (maquinários) utilizados no(s) processo(s) 

produtivo(s); 

 Fontes de abastecimento e finalidades do uso da água, bem como o tipo de 

tratamento utilizado; 

 Consumo de energia; 

 Consumo de combustíveis; 

 Locais de armazenamento e formas de acondicionamento de matérias-primas, 

insumos e produtos; 

 Conformidade ou não com a legislação ambiental; 

 Os resíduos sólidos gerados, forma de acondicionamento, o local e tipo de 

armazenamento e sua destinação final; 

 A existência ou não de emissões atmosféricas e sistema de controle utilizado; 

 A existência ou não de efluentes líquidos e sistemas de tratamento utilizados; 

 Os custos relativos ao controle dos resíduos gerados (armazenamento, tratamento, 

transporte, disposição, e outros) e perdas (desperdícios) de matéria-prima e 

insumos. 

Instrumentos de medição de chão de fábrica, documentos internos da empresa, 

assim como relatórios de compras de matéria-prima e insumos, serão utilizados para a base de 

dados nesta etapa. 
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2.5.4 Fase 4: Elaboração do balanço ambiental, econômico e tecnológico do 

processo produtivo. 

 

Segundo CNTL (ibid), o balanço ambiental deve conter os dados obtidos no 

diagnóstico ambiental e de processos, principalmente os que estão diretamente relacionados 

às entradas e saídas do processo produtivo. Nesta fase, deve ser realizada uma combinação 

dos fluxogramas simplificados desenvolvidos na fase de pré-avaliação com os dados obtidos 

no diagnóstico. Desta forma, elabora-se o balanço ambiental através dos fluxogramas 

detalhados com as entradas e saídas de cada etapa do processo. 

No processo produtivo, consideram-se entradas as matérias-primas, insumos 

auxiliares e recursos como a água e a energia. As saídas são os produtos acabados ou 

semiacabados e, além destes poluentes, resíduos sólidos e efluentes. A estes últimos devem 

ser dadas as devidas atenções, já que devem ser tratados de forma adequada antes do descarte 

ou reaproveitamento. A Tabela 3 ilustra como os fluxogramas para análises qualitativas e 

quantitativas são estruturados. 

 

Tabela 3 – Fluxograma de entradas e saídas para processos produtivos 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gazeta Mercantil (1996) apud Araújo (2002, p.53). 
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De acordo ainda com CNTL (ibid), a Metodologia de P+L atua de forma 

contundente na proteção ambiental integrada aos processos produtivos e propõe os seguintes 

questionamentos a serem analisados: De onde vêm nossos resíduos e emissões? Por que afinal 

se transformaram em resíduos? 

Sendo assim, o balanço ambiental deve buscar responder a estes questionamentos 

a fim de apurar os pontos críticos do processo na geração dos resíduos, buscando informações 

sobre suas causas com a finalidade de buscar soluções para a minimização destes. 

Em relação ao balanço econômico, este deve conter todos os custos referentes aos 

tratamentos dos resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas, assim como os custos de 

transporte, acondicionamento e disposição final dos resíduos. Devem ser considerados 

também nesta etapa o custo referente às perdas (desperdícios) de matéria-prima e insumos. 

Desta forma, é possível analisar o real custo de todo o resíduo gerado, muitas vezes 

desconhecido pela empresa. 

Em relação ao balanço tecnológico, deve-se analisar o nível de tecnologia 

utilizado pela empresa, se este atende às demandas dos processos produtivos ou se devem ser 

considerados investimentos em tecnologia de forma a melhorar o desempenho do processo 

produtivo. 

 

2.5.5 Fase 5: Avaliação do balanço elaborado e identificação de 

oportunidades de produção mais limpa 

 

Segundo CNTL (ibid), a avaliação do balanço consiste na identificação e 

enumeração de oportunidades e/ou problemas encontrados no balanço ambiental, econômico e 

tecnológico. Estes problemas ou oportunidades identificados podem estar intimamente 

relacionados aos impactos ambientais das atividades produtivas, questões de segurança e 

saúde ocupacional dos funcionários, custos associados aos tratamentos e disposição dos 

resíduos gerados, problemas tecnológicos de ineficiência, entre outros. 
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Todas as informações obtidas até esta etapa devem permitir a identificação de 

oportunidades de aplicação das técnicas de P+L para solucionar os problemas levantados 

como: desperdícios de materiais, procedimentos operacionais inadequados, ineficiência de 

equipamentos, entre outros. Devem ser consideradas as interfaces com outras áreas da 

empresa que afetam diretamente a área avaliada. 

Desta forma, a avaliação consiste em descrever os problemas encontrados, 

principalmente os que estão relacionados à geração de resíduos e ineficiências do processo 

produtivo, identificando as oportunidades de aplicação de P+L com vistas a solucionar estes 

problemas, estabelecer a estratégia de implementação destas oportunidades, e identificar as 

barreiras e necessidades para sua efetiva aplicação. 

 

2.5.6 Fase 6: Priorização das oportunidades identificadas na avaliação 

 

O CNTL/SENAI-RS propõe que a priorização das oportunidades de P+L esteja 

fundamentada na escala de prevenção na geração de resíduos, de acordo com os níveis de 

aplicação demonstrados na Figura 4. 

 

Figura 4 – Fluxograma da geração de opções de Produção Mais Limpa 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNTL (2003) 
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Sendo assim, deve-se evoluir do nível 1 para os próximos níveis, considerando a 

prevenção na geração dos resíduos como prioritária. 

Ao observar a alternativa de redução de resíduos na fonte (Nível 1), percebe-se 

que existem duas maneiras para aplicar as oportunidades de P+L: na modificação do processo 

ou modificação do produto. 

De acordo com CNTL (ibid), a modificação no processo pode envolver: 

 Técnicas de housekeeping: consiste na limpeza periódica do ambiente de trabalho, 

manuseio cuidadoso e acondicionamento apropriado de matéria-prima e insumos, 

e alterações no arranjo físico do chão de fábrica, para dispor de forma mais 

adequada os equipamentos que permitam reduzir os desperdícios. O housekeeping 

permite, ainda, mudanças nas condições operacionais, ou seja, alterações e 

melhorias nas vazões, temperaturas, pressões, e outros fatores que atendam as 

práticas de prevenção de resíduos; 

 Substituição de matérias-primas: consiste na identificação de materiais menos 

frágeis que possam reduzir as perdas pelo manuseio operacional, substituição de 

materiais tóxicos por atóxicos e não renováveis por renováveis; 

 Mudanças tecnológicas: consiste na utilização de equipamentos mais eficientes no 

que diz respeito ao gasto de energia ou combustível, na otimização dos recursos 

utilizados, no uso da automação para monitoramento e medição que permitam 

rastrear perdas ou reduzir o risco de acidentes de trabalho, entre outras. 

Quanto às mudanças no produto (nível 1), CNTL (ibid) propõe as seguintes 

medidas para minimização na geração de resíduos: 

 Substituição dos produtos: esta opção pode envolver o cancelamento de uma linha 

produtiva, na qual o produto apresente problemas ambientais significativos, ou 

ainda, substituição de produtos, assim como suas embalagens, com características 

tóxicas por atóxicas e não renováveis por renováveis; 

 Redesenho do produto (ecodesign): consiste no desenvolvimento de um novo 

projeto de produto voltado a variável ambiental como fator de redução de custos e 
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oportunidades de negócio, o que deve resultar em um produto mais atrativo 

economicamente e ecologicamente correto. Envolve a substituição de materiais 

por aqueles menos nocivos como mencionado anteriormente, alterações nas 

dimensões e no design do produto, aumento da sua vida útil, facilidade de 

reciclagem e/ou substituição de seus componentes, e otimização produtiva. 

Esgotadas as opções de redução dos resíduos na fonte (nível 1), CNTL (ibid) 

propõe-se a busca por alternativas de reciclagem interna no (nível 2). 

Levando-se em consideração a análise deste nível, pressupõe-se que os resíduos 

gerados não possam ser evitados. Desta forma, busca-se reintegrar, sempre que possível estes 

resíduos à cadeia produtiva através da reciclagem interna.  

Segundo CNTL (ibid), após analisadas as oportunidades de redução dos resíduos 

na fonte, seja nos produtos ou nos processos, ou em ambos (nível 1), e oportunidades de 

reciclagem interna (nível 2), deve-se seguir para a análise da reutilização de resíduos e 

emissões fora da empresa, ou seja, através da reciclagem externa (nível 3). 

Devem ser adotadas medidas internas que viabilizem a possibilidade de 

reciclagem externa dos resíduos. Entende-se que se um resíduo não tem valor “para mim”, 

pode ter valor “para outro”. Nesta etapa, podem ser identificados resíduos com o potencial de 

serem utilizados em outros processos produtivos de outras empresas, além dos resíduos que 

são valorizados no mercado e que podem então ser vendidos.  

Outra forma de destinação dos resíduos (considerando o nível 3) é sua 

reintegração aos ciclos biogênicos, como por exemplo, a compostagem. 

É importante enfatizar que a priorização para estas mudanças deve ser feita em 

conjunto com a alta gerência, pois são estes que determinam o planejamento estratégico da 

empresa, assim como a disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em 

tecnologia e em mudanças nos processos produtivos e/ou produtos. 
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2.5.7 Fase 7: Elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e 

ambiental das oportunidades priorizadas. 

 

Conforme Araújo (2002), nesta fase é preciso analisar as oportunidades 

priorizadas de P+L por meio dos dados econômicos, técnicos e ambientais da empresa, 

considerando os ganhos em segurança, saúde ocupacional e desempenho ambiental destas 

oportunidades. 

De acordo com CNTL (2003), a avaliação técnica, ambiental e econômica deve 

considerar: 

 Impacto da medida proposta sobre o processo, produtividade, segurança, etc.; 

 Testes de laboratório ou ensaios quando a opção estiver mudando 

significativamente o processo existente; 

 Experiências de outras companhias que adotaram a mesma opção que está sendo 

estudada; 

 Funcionários e departamentos atingidos pela implementação das opções; 

 Necessidades de mudanças de pessoal, operações adicionais e pessoal de 

manutenção, além do treinamento adicional de técnicos e de outras pessoas 

envolvidas; 

 A quantidade de resíduos, efluentes e emissões que serão reduzidas; 

 As propriedades dos resíduos, efluentes e emissões que tenham sido eliminados, 

verificando se estes contêm menos substâncias tóxicas e mais componentes 

reutilizáveis; 

 A redução na utilização de recursos naturais; 

 Os investimentos necessários, principalmente em inovação tecnológica; 
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 Os custos operacionais e receitas do processo existente e os custos operacionais e 

receitas projetadas das ações a serem implantadas; 

 A economia da empresa com a redução/eliminação de multas. 

 

2.5.8 Fase 8: Estabelecimento de um plano de implementação e 

monitoramento 

 

Segundo CNTL (2003), após selecionar as oportunidades de P+L viáveis deve ser 

traçada a estratégia para sua implementação. Nesta etapa é importante considerar: 

 As especificações técnicas detalhadas; 

 O plano adequado para reduzir tempo de instalação; 

 Os itens de dispêndio para evitar ultrapassar o orçamento previsto; 

 A instalação cuidadosa de equipamentos; 

 A realização do controle adequado sobre a instalação; 

 A preparação da equipe e a instalação para o início da operação.  

Já o plano de monitoramento, segundo Araújo (2002), consiste em estabelecer 

pontos de medição ao longo de todo o processo produtivo estudado, a fim de analisar sua 

eficiência. De acordo com a CNTL (ibid), deve-se indicar no fluxograma produtivo os pontos 

de monitoramento e os parâmetros a serem monitorados para que seja possível manter um 

controle sobre as atividades operacionais da empresa. O principal objetivo é garantir a 

melhoria contínua dos processos e produtos. 

Conforme Araújo (2002), para processos não complexos, utiliza-se a ferramenta 

da qualidade 5W 1H para fins de monitoramento dos processos produtivos. Para Souza (1995) 

apud Araújo (2002), o 5W 1H provém das palavras em inglês what (o que), who (quem), 

where (onde), when (quando), why (por que) e how (como). Sendo assim, identifica-se o que 
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será monitorado, quem será responsável, onde, quando e por que se irá se monitorar 

determinado processo. 

CNTL (2003) ressalta que nesta fase é essencial considerar: 

 Quando devem acontecer as atividades determinadas; 

 Quem é o responsável por estas atividades; 

 Quando são esperados os resultados; 

 Quando e por quanto tempo monitorar as mudanças; 

 Quando avaliar o progresso; 

 Quando devem ser assegurados os recursos financeiros; 

 Quando a gerência deve tomar uma decisão; 

 Quando a opção deve ser implantada; 

 Quanto tempo deve durar o período de testes; 

 Qual é a data de conclusão da implementação. 

Araújo (2002) ressalta que para processos complexos recomenda-se utilizar outras 

ferramentas combinadas com o 5W 1H, como por exemplo, o check-list para verificação de 

etapas e ações a serem cumpridas, gráficos de controle para análise de tendências na 

ocorrência de falhas e problemas, entre outras adequadas aos processos estudados. 

Segundo CNTL (2003), o plano de implementação e monitoramento pode ser 

dividido em quatro estágios: planejamento, preparação, implementação, análise e relatório de 

dados. Estes estágios precisam ser descritos dentro do plano e devem conter os objetivos e 

metas a serem alcançados, assim como a organização dos recursos materiais e humanos. 
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2.5.9 Fase 9: Execução do plano de implementação e monitoramento 

 

Segundo Araújo (2002), esta etapa consiste na implementação propriamente dita 

das oportunidades de P+L priorizadas pela alta direção através do plano de implementação e 

monitoramento. 

Ainda segundo o autor, o sucesso da implementação das oportunidades de P+L 

consiste em atender os seguintes critérios: 

 Discutir opções operacionais com a equipe de avaliação, supervisores, gerentes e 

trabalhadores; 

 Executar serviços de suporte e antecipar problemas que poderão ocorrer; 

 Desenhar projetos fáceis de acompanhar, para demonstrar resultados benéficos 

desejados; 

 Prever mecanismos de realimentação para atualização de dados, correção de erros, 

preenchimento de falhas, etc.; 

 Acompanhar e avaliar as novas tecnologias de prevenção de resíduos. 

 

2.5.10 Fase 10: Definição dos indicadores do processo produtivo 

 

Durante a execução do plano de implementação e monitoramento é de extrema 

importância que se estabeleçam os indicadores de desempenho. 

De acordo com Araújo (2002), a definição de indicadores serve para avaliar e 

medir o benefício econômico, ambiental e social proveniente das ações de P+L 

implementadas. O autor ainda ressalta que as ações devem ser reavaliadas periodicamente, de 

forma a verificar possíveis desvios que não estavam previstos no plano de implementação, 

possibilitando assim as oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento que asseguram o 

princípio da melhoria contínua, defendida pela metodologia. 
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Segundo CNTL (ibid), os indicadores ambientais podem ser absolutos como o 

consumo total de energia elétrica e água na empresa, porém são os indicadores do processo 

que permitirão uma análise ambiental mais detalhada e precisa. Estes se caracterizam pelas 

medições de chão de fábrica e são de grande importância na identificação dos pontos críticos 

do processo produtivo onde ocorrem as maiores ineficiências pelas perdas ou desperdícios. 

Em relação aos indicadores financeiros, são geralmente expressos pela linguagem 

gerencial, e estão ligados aos ganhos ou perdas em valores monetários. A análise destes 

indicadores é uma forma de avaliar o benefício econômico proveniente da implantação de 

P+L. Outras formas de avaliar o benefício econômico também incluem a conquista de novos 

mercados, ganhos em inovação, tecnologia e vantagem competitiva. 

 

2.5.11 Fase 11: Documentação dos casos de Produção Mais Limpa 

 

De acordo com CNTL (ibid), a documentação dos casos de P+L deve ser realizada 

com a finalidade de se criar registros e relatórios destinados à alta gerência e que contenham 

as opções de P+L já implementadas, assim como aquelas que ainda serão implementadas. 

Estes registros devem servir de referência e exemplo para futuras aplicações das 

oportunidades identificadas. 

Araújo (2002) sugere também a elaboração de Planos de Continuidade, que 

devem conter as oportunidades de P+L identificadas, mas não implementadas, assim como 

estratégias e opções para a solução de problemas, identificação de barreiras e necessidades. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

3.1.1 Quanto aos Fins 

 

De acordo com Silva e Menezes (2005), o presente projeto pode ser classificado 

quanto aos seus fins como pesquisa exploratória e aplicada. Segundo o autor, é exploratória, 

pois busca proporcionar maior familiaridade com o problema identificado, a fim de torná-lo 

explícito. Normalmente envolve levantamento bibliográfico e entrevista com indivíduos que 

tenham experiências práticas com o problema; e aplicada, pois tem como objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de um problema.  

 

3.1.2 Quanto aos Meios 

 

Em relação aos meios de investigação e pesquisa, segundo Silva e Menezes 

(2005), este estudo é classificado como bibliográfico, documental, estudo de caso e 

participante. É bibliográfico, pois é estruturado com base em fontes publicadas por outros 

pesquisadores; documental, pois é feita a análise de documentos internos da empresa; estudo 

de caso, pois envolve o estudo aprofundado de processos específicos da empresa de maneira 

que se permita seu amplo e detalhado conhecimento; participante, pois existe a interação entre 

pesquisador e membros da situação investigada. 

 

3.2 SUJEITO DA PESQUISA 

 

O sujeito da pesquisa é o processo produtivo dos perfis de madeira plástica (wood 

plastic composite) de uma empresa situada na região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro, que lida com o processamento de materiais plásticos recicláveis na fabricação de um 

portfólio variado de produtos. Sobre o processo em questão, são identificadas as 
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oportunidades de implementação das técnicas de P+L e realizadas as análises e conclusões do 

estudo. 

 

3.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

A coleta e análise dos dados referente ao processo em estudo são realizadas de 

forma predominantemente qualitativa, porém, verifica-se também a existência da abordagem 

quantitativa de forma a mensurar os parâmetros e indicadores de desempenho ambiental do 

processo, analisados à luz da Metodologia de P+L. Os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados são a observação participante, realização de questionários abertos e medição de 

parâmetros do processo, principalmente os que estão relacionados à geração de resíduos. 

Desta forma, a coleta e análise dos dados em campo tiveram como base as 

informações requeridas pela Metodologia de P+L apresentada na seção 2.5.  

 

3.4 FASES DO DESENVOLVIMENTO 

 

O processo de desenvolvimento da pesquisa realizado neste Projeto pode ser 

dividido em fases conforme segue: 

 Fase 1 – Revisão bibliográfica: Realizar revisão bibliográfica inicial a fim de 

estudar e aprofundar-se nos conceitos de gestão ambiental, sistemas de gestão 

ambiental e normalização, desenvolvimento sustentável e ecoeficiência, e por fim, 

dar destaque ao estudo da Metodologia da Produção Mais Limpa, seu surgimento, 

conceitos, definições metodológicas, e suas fases de implementação. Os estudos 

desta etapa servirão de base e darão suporte às etapas do desenvolvimento prático 

do estudo de caso. 
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 Fase 2 – Apresentação da Metodologia de P+L: Realizar a visita técnica na 

empresa, apresentar aos profissionais os princípios de P+L e seus benefícios no 

âmbito ambiental, econômico e social. 

 Fase 3 – Início da aplicação das fases da Metodologia de P+L ao processo: 

Inicialmente delimitar o universo de estudo identificando o processo a ser 

analisado com base na sua representatividade dentro da cadeia produtiva da 

empresa. Em seguida, sensibilizar e capacitar os profissionais, definir o Ecotime, 

mapear o processo e representá-lo através de fluxogramas. Ainda nesta fase é feita 

a coleta de dados, levantamento das informações do processo, identificação, 

análise e priorização das oportunidades de P+L. 

 Fase 4 – Elaboração do plano de implementação das técnicas de P+L e 

monitoramento: De acordo com as oportunidades de P+L identificadas, 

priorizadas e analisadas quanto a viabilidade técnica e ambiental, elaborar um 

plano de implementação e monitoramento, e disponibilizar a alta gestão da 

empresa como proposta para a melhoria do seu desempenho ambiental, 

econômico e social, de forma a impulsiona-la a alcançar seus objetivos e metas de 

sustentabilidade. 

 Fase 5 – Conclusões: Apresentar as conclusões do Projeto, as recomendações 

finais, e rever se os objetivos propostos foram alcançados. 
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CAPÍTULO 4 – APLICAÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

NO PROCESSO PRODUTIVO DE PERFIS DE MADEIRA PLÁSTICA 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA ESTUDO DE CASO 

 

Conforme Guamá et. al. (2008), por volta de 1860, o inglês Alexandre Pakers 

desenvolveu seus estudos com o nitrato de celulosa, um tipo de resina que era utilizado em 

estado sólido e tinha como características a flexibilidade, resistência a água, cor opaca e de 

fácil pintura. As primeiras amostras deste material, apresentado em 1862 na Exposição 

Internacional de Londres, pode ser considerado o antecessor da matéria plástica que 

conhecemos hoje.  

Ainda segundo o autor, no início do século XX, vários cientistas dedicaram seus 

estudos ao desenvolvimento do plástico, o que acelerou seu processo de evolução culminando 

na sua significante utilização durante a Segunda Guerra Mundial. Após 1945, com o término 

da guerra, as matérias-primas plásticas invadem as indústrias e substituem progressivamente 

materiais e produtos tradicionais por serem mais versáteis, de fácil manuseio e ampla 

aplicação. Inicia-se então a era do plástico em uma época onde o aço predominava. 

Com o passar dos anos, o plástico passa a ser produzido em larga escala por 

diversos setores da indústria, tanto no desenvolvimento de novos produtos quanto na 

produção de embalagens para outros produtos.  

Como consequência do seu alto consumo e popularidade, a produção de enormes 

quantidades de lixo plástico tornou-se um grande problema ambiental, ao qual enfrentamos 

até os dias atuais. 

Guamá et. al. (2008) explica que o lixo plástico pode ser destinado à aterros 

sanitários, porém, como é composto em sua grande maioria de material sintético derivado do 

petróleo, e não biodegradável, seu processo de decomposição pode levar centenas de anos. 

Quando incinerados, os plásticos liberam gases tóxicos, como a dioxina, que são altamente 

nocivos ao meio ambiente e ao organismo humano. Portanto, a alternativa mais adequada para 

resolver o problema do lixo plástico, sob o ponto de vista ambiental, é a reciclagem. 
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O objeto de estudo deste projeto é uma empresa de pequeno porte situada na 

região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que é especializada na recuperação e 

reciclagem do lixo plástico proveniente tanto do pós-consumo doméstico quanto do industrial, 

como os diversos tipos de embalagens e artefatos plásticos de polietileno, polipropileno, entre 

outros. 

A empresa iniciou suas atividades em 2004 atuando apenas na separação e 

beneficiamento do lixo plástico para sua venda como matéria-prima a outras indústrias de 

reciclagem. Em 2008, a empresa decide ampliar sua atuação no mercado de reciclagem e 

investe no desenvolvimento de produtos derivados da própria matéria-prima plástica, já por 

ela beneficiada. 

O principal produto desenvolvido é o perfil de madeira plástica, que é composto 

essencialmente pelo polietileno de alta densidade (PEAD) encontrados em embalagens de 

alimentos, produtos químicos, produtos de higiene e limpeza doméstica, cosméticos, etc. 

Estes perfis podem ser pigmentados em seu processo produtivo nas diversas cores. Porém, é 

dada preferência às cores dos variados tipos de madeira, o que confere a estes características 

físicas muito próximas as da madeira convencional. 

Figura 5 – Perfis de madeira plástica 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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A partir dos perfis de madeira plástica é possível desenvolver um grande portfólio 

de produtos, tais como: cadeiras, mesas, bancos, estrados, forros, decks, pontes, bocas de 

lobo, etc. Muitos destes produtos são confeccionados dentro da própria empresa, utilizando 

equipamentos tradicionais de marcenaria. 

 

Figura 6 – Produtos desenvolvidos com madeira plástica 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Apesar de comercializar uma grande variedade de produtos acabados, os 

principais clientes da empresa são aqueles que buscam os perfis de madeira plástica para a 

execução de projetos personalizados. Deste modo, além da grande variedade de cores, os 

perfis são disponibilizados também em dimensões variadas, o que permite ao cliente a 

possibilidade de escolher o tamanho e a cor desejada e o perfil que melhor atenda às 

necessidades do seu projeto. 

Dependendo da aplicação, a madeira plástica pode oferecer inúmeras vantagens 

em relação à madeira convencional, dentre elas: 

 A impermeabilidade, portanto isola a umidade; 

 Pode ser furada, serrada, e parafusada assim como a madeira natural; 
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 Não racha e nem solta farpas; 

 É imune a pragas, não cria fungos ou apodrece; 

 Sua durabilidade é a mesma do plástico. Portanto, o tempo de decomposição é da 

ordem de séculos; 

 É composto de material reciclado, sendo também reciclável. 

 Em casos específicos, diferentes cargas podem ser adicionadas ao processo 

produtivo da madeira plástica, resultando na alteração de suas propriedades de acordo com as 

características desejadas. Como exemplo, podemos citar casos em que são adicionados ao 

processo, serragem de madeira, para se atingir parâmetros de resistência próximos aos da 

madeira natural. 

A empresa recolhe atualmente, em média, 200.000 quilos de lixo plástico por mês 

- que seriam dispostos, de alguma forma, na natureza, poluindo o solo, a água ou o ar - e 

reintegra este material à cadeia produtiva, desenvolvendo produtos inovadores que 

conquistam cada vez mais a aprovação do consumidor. Desta forma, a empresa não colabora 

apenas para a diminuição da poluição causada pelo lixo, mas também poupa a extração da 

madeira natural, contribuindo duplamente para a conservação do meio ambiente. 

Além dos impactos positivos sob o meio ambiente, a empresa gera mais de 60 

vagas diretas de emprego e várias outras indiretas pela compra do lixo plástico das 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, desempenhando um papel importante 

como agente que contribui para a geração de renda e inclusão social na comunidade onde 

atua. 

Além dos já reconhecidos benefícios ambientais e sociais resultantes das 

atividades da empresa na comunidade e no mercado local, o projeto busca contribuir também 

para a sustentabilidade dos seus processos produtivos, fazendo uso das técnicas de Produção 

Mais Limpa para propor melhorias, com vistas a minimizar os desperdícios e ineficiências e, 

consequentemente, reduzir os custos de produção. 

Além disso, a implantação de um sistema de gestão ambiental certificável sob as 

diretrizes da norma ISO 14001 faz parte do planejamento estratégico da empresa para 
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integrar-se ao grupo das organizações que já possuem a certificação na norma. A obtenção 

desta certificação aumentará o seu potencial competitivo e viabilizará a conquista de novos 

mercados. Sob este aspecto, o plano de implementação das oportunidades de Produção Mais 

Limpa proposto poderá servir como um guia para que a empresa possa aprimorar os seus 

padrões ambientais no nível das exigências da norma para auditoria e certificação. 

 

4.2 PRÉ-AVALIAÇÃO 

 

A etapa de pré-avaliação consistiu em realizar uma visita técnica na empresa para 

conhecer o produto, os processos produtivos e as instalações. Neste primeiro momento, foi 

realizada uma reunião com as partes interessadas de forma a apresentar a metodologia de 

Produção Mais Limpa para explicar seus conceitos, objetivos e os potenciais benefícios 

ambientais e econômicos resultantes da aplicação de suas técnicas. Em seguida, foi discutida a 

proposta do presente projeto para elaboração de um plano de implementação das técnicas de 

P+L nos processos produtivos da empresa. 

Ainda nesta reunião, foi realizada uma entrevista aberta com o propósito de 

definir os três objetivos básicos desta fase, sendo eles:  

 Definir a amplitude da avaliação: com o objetivo de definir o escopo do estudo, 

buscou-se identificar o principal produto da empresa, ou seja, aquele que é mais 

representativo em termos de produção e vendas. Verificou-se então que o 

principal produto é o perfil de madeira plástica, até porque este é o material base 

para o desenvolvimento de diversos outros produtos. Como a empresa produz sob 

encomenda e desenvolve os perfis em dimensões variadas, identificaram-se 

também os tamanhos de perfis com a maior procura pelos clientes e, dentre estes, 

aquele que seria produzido durante o período em que o projeto se realizaria. 

Sendo assim, foi selecionado para o estudo o processo produtivo do perfil de 

madeira plástica na dimensão 25 x 100 x 10.000 mm (25 milímetros de espessura, 

100 milímetros de largura e 10.000 milímetros de comprimento). 
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 Estabelecer a estratégia a ser adotada para a execução do estudo: foi determinado 

que o tempo dedicado para a aplicação da metodologia levaria em conta o 

cronograma da empresa para produção de 800 unidades de perfis de madeira 

plástica 25 x 100 x 10000 mm, quantidade necessária para atender as encomendas 

do período. Como a estimativa da empresa é de 20 unidades produzidas para uma 

carga horária de 8 horas por dia e considerando que não haverá produção aos 

finais de semana e feriados, estabeleceu-se que a aplicação da metodologia 

iniciaria em fevereiro e terminaria no final de março de 2016, ou seja, durariam 

dois meses. No decorrer destes meses, foi acordado que seriam realizadas 

reuniões semanais para discutir as oportunidades de P+L e as barreiras 

encontradas para a sua aplicação com a finalidade de agregar o máximo de 

informação ao estudo e corrigir possíveis desvios aos objetivos estabelecidos. Foi 

acordado também que a capacitação e sensibilização da força de trabalho 

envolvida seria intensificada durante estas reuniões. 

 Elaborar o(os) fluxograma(as) de produção: consistiu na elaboração do 

fluxograma global dos processos produtivos da empresa e o fluxograma 

simplificado apenas do processo produtivo dos perfis de madeira plástica, sendo 

este último o foco das análises deste projeto. 

O fluxograma global dos processos produtivos da empresa pode ser visualizado na 

Figura 7. 
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Figura 7 – Fluxograma global dos processos produtivos da empresa 
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Fonte: O autor 

 

De acordo com o fluxograma global, todo o lixo plástico recebido pela empresa 

passa inicialmente pelo processo de pré-seleção. Essa seleção é feita em uma mesa de 

triagem, onde são separadas as matérias-primas plásticas por tipo e tonalidade, sendo estas 
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direcionadas aos diferentes processos produtivos: da madeira plástica e dos mourões e 

conduítes. 

No caso do processo produtivo da madeira plástica são utilizadas apenas matérias-

primas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de tonalidade clara. 

O fluxograma simplificado do processo produtivo da madeira plástica pode ser 

visualizado na Tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4 – Fluxograma simplificado do processo produtivo da madeira plástica 

 

Fonte: O autor 

 

Para facilitar a compreensão, cada etapa do processo é detalhada conforme segue: 

 Etapa 1 – Remoção de tampas de tonalidade escura e rótulos das embalagens de 

PEAD: Consiste na remoção manual das tampas de tonalidade escura das 

embalagens de PEAD pré-selecionadas e remoção dos rótulos de forma 

automatizada utilizando um maquinário específico.  

 Etapa 2 – Moagem: Consiste em triturar, em moinhos, o PEAD na forma de 

grânulos. 

5. Extrusão

6. Arrefecimento

7. Corte

Produção dos Perfis de Madeira Plástica

1. Remoção de tampas de tonalidade escura e rótulos das embalagens de PEAD

2. Moagem

3. Lavagem

4. Secagem, pigmentação e aglutinação
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 Etapa 3 – Lavagem: Consiste na lavagem do PEAD moído para remoção de 

impurezas e detritos sólidos. Esta lavagem é feita em um tanque onde o material é 

constantemente agitado otimizando assim a sua limpeza. 

 Etapa 4 – Secagem, pigmentação e aglutinação: A secagem dos grânulos de 

PEAD lavados na etapa anterior se inicia de forma natural pela exposição do 

material à local seco e ventilado. Em seguida, são colocados na aglutinadora onde 

é adicionado o pigmento. A aglutinadora é responsável por homogeneizar o 

PEAD granulado com o pigmento, além de eliminar por completo a umidade que 

ficou do processo de lavagem. Ao final desta etapa, o PEAD aglutinado tem o seu 

tamanho reduzido e sua densidade aumentada em função do atrito com as pás e as 

paredes do aglutinador. 

 Etapa 5 – Extrusão: Esta é a principal etapa do processo, pois é nela que o PEAD 

aglutinado é fundido no interior do canhão de extrusão a uma temperatura média 

de 230º C, atingindo o estado pastoso, quase líquido. Este PEAD fundido é então 

forçado por sistema de extrusão através de uma rosca “sem fim” contra uma 

matriz (molde) onde é finalmente transformado no perfil de madeira plástica. 

 Etapa 6 – Arrefecimento: Ao sair da matriz da extrusora, o perfil de madeira 

plástica é puxado por roldanas e submerso em compartimentos contendo água fria 

onde recebe um choque térmico, retornando por completo ao estado sólido. 

 Etapa 7 – Corte: Depois de resfriado, o perfil de madeira plástica é, então, cortado 

nos padrões comerciais e armazenado para posterior envio ao cliente. 

 

4.3 CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EMPRESA 

 

Como a empresa é de pequeno porte e suas atividades consideradas como não 

sendo complexas, decidiu-se que o Ecotime seria composto pela gerente de produção e que 

esta seria a responsável por disseminar os fundamentos de P+L a todas as partes envolvidas. 
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A sensibilização e capacitação do Ecotime consistiram primeiramente no 

levantamento dos principais aspectos e impactos relacionados às atividades da empresa, tanto 

os positivos quanto os negativos, dando destaque aos mais significativos para que estes 

pudessem ser monitorados durante o estudo. Em seguida, foram apresentados os fundamentos 

e a metodologia de P+L no escritório da empresa de forma a explicitar cada fase da 

metodologia e os objetivos a serem alcançados, dando ênfase ao objetivo principal, que é 

promover a cultura de prevenção como etapa anterior às atividades de fim-de-tudo e com base 

nos conceitos da melhoria contínua. 

A capacitação do Ecotime consistiu ainda em definir quem seriam os responsáveis 

pela coleta dos dados. Com isso, foi acordado que os dados seriam coletados pela equipe de 

produção e o Ecotime se responsabilizaria pela organização, tabulação e controle dos dados. 

 

4.4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E DE PROCESSOS 

 

O primeiro passo para a elaboração do diagnóstico ambiental e de processos 

consistiu em realizar um levantamento das quantidades e custos de aquisição de matérias-

primas e insumos utilizados no processo produtivo da madeira plástica. Em seguida, foi 

realizado o levantamento dos resíduos gerados no processo, suas quantidades e custos 

associados. 

Assim sendo, as matérias-primas e insumos utilizados foram: 

 Material plástico reciclável composto pelo polietileno de alta densidade (PEAD); 

 Pigmento a base de polietileno; 

 Água; 

 Energia elétrica 
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O produto resultante deste processo foram 800 perfis de madeira plástica 25 x 100 

x 10000 mm produzidos durante o período de 41 dias úteis e pesando em média 15,80 Kg 

cada, totalizando 12.640 Kg de produto. 

A Tabela 5 a seguir apresenta as matérias-primas e insumos utilizados no processo 

com as respectivas quantidades e custos de aquisição: 

 

Tabela 5 – Matérias-primas e insumos utilizados da produção da madeira plástica 

e seus custos
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

A análise das matérias-primas apontou um consumo de 13.255,9 kg de material. 

Deste total, 90,33% é composto pelo PEAD reciclável (matéria-prima principal) e 9,67% de 

pigmento a base de polietileno. 

Com relação aos insumos, no processo produtivo a água é utilizada basicamente 

na lavagem do PEAD moído e no arrefecimento dos perfis de madeira plástica. Seu consumo 

no período estudado foi de 42,8 mᶟ, sendo 88,79% da água utilizada no processo de lavagem e 

11,21% utilizada no processo de arrefecimento. Na lavagem do PEAD foram utilizados 3,3 

litros de água para cada kg de material. 

Descrição das matérias-

primas e insumos

Custo de 

aquisição

Quantidade 

consumida
Custo Total

PEAD reciclável R$ 0,55 por Kg 11974,4 kg R$ 6585,92

Pigmento R$ 4,96 por Kg 1281,5 kg R$ 6356,24

Água para o  processo de 

lavagem
R$ 9,03  por mᶟ 38 mᶟ R$ 343,14

Água para o  processo de 

arrefecimento
R$ 9,03  por mᶟ 4,8 mᶟ R$ 43,34

Energia elétrica R$ 0,83 por kWh 51278 kWh R$ 42560,74
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Já a energia elétrica desempenha um papel muito importante na produção, já que é 

a fonte de energia responsável pelo funcionamento de todos os equipamentos utilizados no 

processo. O consumo de energia elétrica no período estudado foi de 51278 kWh, valor 

considerado alto se comparado com o consumo de empresas de outros segmentos e de mesmo 

porte, mas compatível com o consumo de energia de empresas do mesmo setor e porte que a 

empresa estudada. 

Quanto aos custos de aquisição do período, matérias-primas e insumos 

contabilizaram juntos um custo total de R$ 55.889,38 o que resultou em um custo de R$ 

69,86 por perfil produzido. Como já era esperadas, as análises dos custos apontaram a energia 

elétrica como o principal responsável pelo montante gasto, representando 76,15% do custo 

total, seguido pelas matérias-primas de PEAD reciclável e pigmento, que representaram 

respectivamente 11,78% e 11,37% e, por fim, o consumo de água que representou apenas 

0,69% do custo total. 

A Figura 8 a seguir apresenta uma visão geral da setorização dos custos de 

aquisição relacionados a cada matéria-prima e insumo utilizados no processo. 

 

Figura 8 – Representação dos custos de aquisição de insumos e matérias-primas 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor  
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Os equipamentos utilizados no processo são compostos pela máquina removedora 

de rótulos, moinho, lavadora, aglutinador, extrusora e serra de corte, todos movidos à energia 

elétrica.  

Quanto às matérias-primas, o PEAD reciclado é fornecido por cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis e por empresas que, de alguma forma, geram e descartam 

resíduos ou materiais plásticos. Já o pigmento a base de polietileno é adquirido apenas por 

fornecedores cadastrados pela empresa e certificados quanto aos requisitos ambientais e de 

qualidade. 

As matérias-primas e produtos acabados são armazenados em local seco e arejado, 

não havendo qualquer tipo de desperdício ou perda quanto ao manuseio e acondicionamento 

dos mesmos. 

Os insumos utilizados no processo, tanto a água quanto a energia elétrica, são 

fornecidos pelas concessionárias que atendem a região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro. 

Os resíduos resultantes do processo produtivo são apresentados na Tabela 6 a 

seguir. 

 

Tabela 6 – Resíduos gerados e custos associados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

Descrição dos resíduos 

gerados

Quantidade de 

resíduos 

gerados 

Custo 

associado

Custo dos 

resíduos 

gerados

Rótulos e tampinhas 449,5 kg R$ 0,55 por kg R$ 247,23

Refugo composto por borra 

de madeira plástica
117,50 kg R$ 3,24 por kg R$ 380,70

Perfis defeituosos 47,4 kg R$ 3,24 por kg R$ 153,58

Efluentes de água do 

processo de lavagem
38 mᶟ R$ 9,03 por mᶟ R$ 343,14

Efluentes de água do 

processo de arrefecimento
4,2 mᶟ R$ 3,00 por mᶟ R$ 12,60
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A quantidade total de resíduos sólidos gerados no processo foi de 614,4 kg. Deste 

total 73,16% são compostos por rótulos e tampinhas que são considerados resíduos do 

processo produtivo da madeira plástica, mas que são aproveitados no processo de fabricação 

de mourões e conduítes. A borra da madeira plástica corresponde a 19,12% do volume total 

de resíduos sólidos gerados e os perfis defeituosos correspondem a 7,71%. Tanto a borra 

quanto os perfis defeituosos são reaproveitados e reintegrados ao processo produtivo da 

madeira plástica. 

Quanto aos efluentes da água utilizada, o volume total gerado foi de 42,2 mᶟ. 

Deste total, 90,05% é proveniente do processo de lavagem e 9,95% é proveniente do processo 

de arrefecimento onde a água não sofre nenhum tipo de contaminação. Da água utilizada no 

processo de arrefecimento, cerca de 12% de seu volume se perde transformando-se em vapor 

d’água. O volume restante retorna aos reservatórios onde a água é novamente armazenada, 

resfriada e tratada, sendo reutilizada posteriormente no processo. Já os efluentes da água 

utilizada no processo de lavagem, apesar de não serem contaminados com toxinas, não são 

reciclados e reaproveitados, sendo, portanto, descartados na rede de esgoto. 

A análise dos custos associados aos resíduos gerados no processo apontou um 

valor total de R$ 1.137,24, o que corresponde a 2,03% do custo de produção. Em termos 

práticos, com o valor que foi gasto com os resíduos, poderiam ser produzidos 16 perfis de 

madeira plástica. 

Os resíduos compostos pela borra de madeira plástica representam 33,48% do 

custo total com os resíduos gerados, seguido pelos efluentes de água do processo de lavagem 

30,17%, os rótulos e tampinhas 21,74%, os perfis defeituosos 13,50%, e, por fim, o 

tratamento da água no processo de arrefecimento representando apenas 1,11% do custo total 

com os resíduos. 

A Figura 9 a seguir apresenta uma visão geral da setorização dos custos 

relacionados a cada resíduo gerado. 
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Figura 9 – Representação dos custos relacionados aos resíduos gerados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

De todos os resíduos gerados no processo, houve apenas um pequeno custo de R$ 

12,60 relacionado ao tratamento com a cloração da água utilizada no processo de 

arrefecimento. Já os efluentes da água utilizada na etapa da lavagem são descartados 

diretamente na rede de esgoto sem a necessidade de tratamento. Para o restante dos resíduos 

gerados, nenhum custo relacionado ao tratamento, armazenamento e destinação final foram 

contabilizados, uma vez que estes foram integralmente reaproveitados pela empresa em outros 

processos, assim como no próprio processo da madeira plástica. 

Não foi identificado nenhum tipo de emissão atmosférica considerada nociva ao 

meio ambiente ou ao organismo humano, apenas vapor d’água proveniente da etapa de 

arrefecimento. 

Em relação aos aspectos de segurança e saúde ocupacional pode-se observar a 

correta aplicação de procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção 

individual, destacando a utilização do protetor auditivo devido ao ruído dos equipamentos 

quando estão em funcionamento. 
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4.5 BALANÇO AMBIENTAL, ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 

 

O  balanço ambiental, econômico e tecnológico teve como objetivo responder as 

seguintes questões: 

 Em que etapas do processo produtivo da madeira plástica são gerados os 

resíduos? 

 Por que afinal se transformam em resíduos? 

Para responder a estas questões, foi utilizado o fluxograma simplificado do 

processo conjugado com a base de dados obtida no diagnóstico ambiental e de processos. 

Com isso, foi possível mapear todas as entradas e saídas de cada etapa, identificando os 

pontos de geração de resíduos, além das respectivas quantidades geradas. A Tabela 7 a seguir 

apresenta o balanço ambiental para o processo. 

Tabela 7 – Balanço Ambiental do processo produtivo da madeira plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

Entradas Etapas Saídas

• Material de PEAD reciclável (11974,4 kg)        

• Energia elétrica

1. Remoção de tampas de 

tonalidade escura e rótulos 

das embalagens de PEAD

• PEAD reciclável sem rótulos (11524,9 kg)                

• Tampas das embalagens (334,7 kg)               

• Rótulos das embalagens (114,8 kg)                             

• PEAD reciclável sem rótulos (11524,9 kg)                

• Energia elétrica
2. Moagem • PEAD moído (11524,9 kg)

• PEAD moído (11524,9 kg)                                

• Água (38 mᶟ)                                                         

• Energia elétrica

3. Lavagem 
• PEAD moído e lavado (11524,9 kg)                         

• Efluentes da água (38 mᶟ)                         

• PEAD moído e lavado (11524,9 kg)                

• Pigmento (1281,5 kg)                                         

• Energia elétrica

4. Secagem, pigmentação e 

aglutinação

• PEAD seco, pigmentado e aglutinado 

(12806,4 kg)

• PEAD seco, pigmentado e aglutinado 

(12806,4 kg)                                                            

• Energia elétrica                                                                  

5. Extrusão

• Perfil de Madeira Plástica aquecido com 

alguns segmentos defeituosos (12688,9 kg)                                                        

• Borra de madeira plástica (117,50 kg)                                                        

• Perfil de Madeira Plástica aquecido com 

alguns segmentos defeituosos (12688,9 kg)                                                                   

• Água (4,8 mᶟ)                                                                        

• Energia elétrica

6. Arrefecimento

• Perfil de Madeira Plástica resfriado com 

alguns segmentos defeituosos (12688,9 kg)                                               

• Água aquecida (4,2 mᶟ)                                   

• Vapor d'água (0,6 mᶟ) 

• Perfil de Madeira Plástica resfriado com 

alguns segmentos defeituosos (12688,9 kg)      

• Energia elétrica

7. Corte

• 800 Perfis de madeira plástica cortados 

(12641,5 kg)                                                        

• Segmentos defeituosos cortados (47,4 kg) 
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A análise do balanço ambiental possibilitou identificar a geração de diferentes 

tipos de resíduos em etapas distintas, sendo eles: 

 Tampas e rótulos das embalagens de PEAD: Ambos os resíduos foram gerados ao 

final da etapa 1 nas quantidades 334,7 kg e 114,8 kg, respectivamente. Estes 

resíduos estão integrados ao lixo plástico adquirido pela empresa. A causa da sua 

geração é devido à seleção necessária do material PEAD de tonalidade clara a ser 

utilizado no processo, sendo excluídos, portanto, as tampas de tonalidade escura e 

os rótulos. 

 Efluentes da água utilizada na lavagem do PEAD moído: Gerado na etapa 3 com 

o volume de 38 mᶟ. A causa da geração deste resíduo é devido à necessidade da 

lavagem do PEAD moído para remoção de impurezas e detritos sólidos presentes 

no lixo plástico.  

 Borra de madeira plástica: Gerado na etapa 5 na quantidade total de 117,50 kg. A 

borra da madeira plástica se forma na extrusora toda vez que a produção é 

interrompida e o equipamento é desligado. Isto se dá porque o PEAD fundido 

resfria e se solidifica sem forma definida aos arredores na matriz. Ocorre entre os 

intervalos dos turnos e ao final da jornada de trabalho.  

 Perfis de madeira plástica defeituosos: Estes resíduos são gerados na etapa 5, 

apesar de serem contabilizados apenas na etapa 7, onde foram apurados 47,4 kg 

de material defeituoso. A causa da sua geração se dá devido à descalibragem da 

extrusora no decorrer do processo produtivo. 

 Efluentes de água aquecida: Efluentes gerados na etapa 6 com o volume de 4,2 

mᶟ. Esta água não sofre nenhum tipo de contaminação, apenas entra em contato 

com o perfil de madeira plástica após sair da extrusora, onde é, portanto, aquecida 

no processo de resfriamento dos perfis, perdendo cerca de 12% do seu volume em 

vapor d’água.  

Em relação ao balanço econômico, o custo associado aos resíduos gerados 

baseou-se nos custos de produção para os resíduos de materiais processados, custo de 
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aquisição para os resíduos não processados e custo de tratamento para os resíduos 

reaproveitados, como é o caso da água utilizada no processo de arrefecimento. O custo 

relacionado a cada resíduo gerado pode ser visto na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Balanço Econômico do processo produtivo da madeira plástica 

 

Fonte: O autor 

 

Apesar de ser um insumo que não se transforma em resíduo, a energia elétrica é 

um dos recursos mais críticos do processo produtivo, pois sua falta afetaria o processo como 

um todo. Além disso, o valor gasto com a energia elétrica representa para empresa 76% de 

todo o custo de produção. 

No que se refere ao balanço tecnológico, verificou-se que a tecnologia 

incorporada aos equipamentos e ao processo como um todo se mostrou adequada às 

necessidades da empresa e compatível com o nível tecnológico adotado no mercado por 

outras empresas do setor. 

Descrição dos resíduos 

gerados
Quantidade gerada

Custo associado 

aos resíduos 

gerados

Rótulos e tampinhas 449,5 kg R$ 247,23

Refugo composto por borra 

de madeira plástica
117,50 kg R$ 380,70

Perfis defeituosos 47,4 kg R$ 153,58

Efluentes de água do 

processo de lavagem
38 mᶟ R$ 343,14

Efluentes de água do 

processo de arrefecimento 4,2 mᶟ R$ 12,60
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4.6 AVALIAÇÃO DO BALANÇO ELABORADO E IDENTIFICAÇÃO DE 

OPORTUNIDADES DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

 

A avaliação do balanço ambiental, econômico e tecnológico possibilitou a 

identificação das seguintes oportunidades de P+L: 

 Geração própria de energia elétrica: Considerando a localização geográfica 

favorável da empresa com relação à incidência do sol e à importância da energia 

elétrica no processo, sugere-se o investimento em um projeto de energia solar 

(geração fotovoltaica), cujo objetivo é gerar quantidade suficiente de energia 

elétrica capaz de suprir grande parte, senão toda a demanda atual da empresa. 

 Priorização para compra do lixo plástico já pré-selecionado: Como a principal 

matéria-prima do processo produtivo da madeira plástica é o PEAD de tonalidade 

clara, sugere-se priorizar fornecedores que possam atender a este perfil de 

demanda, ofertando a matéria-prima já pré-selecionada. 

 Redução no consumo e tratamento da água utilizada no processo de lavagem: 

Adoção de medidas de controle para redução do volume de água gasto na 

lavagem do PEAD moído, assim como o investimento em métodos que visam 

reaproveitar esta água para o próprio processo. 

 Manutenção preventiva e calibragem dos equipamentos utilizados no 

processo: Sugere-se a implementação de um programa de manutenção preventiva 

e calibração periódica dos equipamentos utilizados no processo de forma a manter 

todo maquinário operando em seu nível ótimo de eficiência, aumentando a 

economia de energia elétrica e reduzindo o risco de desperdícios com produtos 

defeituosos. 

A reciclagem interna dos resíduos sólidos gerados no processo e o aproveitamento 

da água utilizada na etapa de arrefecimento não foram incluídos neste estudo como 

oportunidades identificadas devido ao fato de já serem práticas adotadas pela empresa. 
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4.7 PRIORIZAÇÃO DAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS 

 

De acordo com os níveis de priorização para aplicação das técnicas de produção 

mais limpa, as oportunidades identificadas foram enumeradas em sua ordem de prioridade da 

seguinte forma: 

1. Avaliação para investimento em sistema fotovoltaico de geração de energia que 

possa suprir grande parte do consumo atual de energia elétrica na empresa.  

2. Implementar um programa de manutenção preventiva e calibração para todos os 

equipamentos que compõem o processo, com o objetivo principal de reduzir o 

risco de defeitos de fabricação e geração inesperada de resíduos.  

3. Optar pela compra do lixo plástico já pré-selecionado poupando tempo e 

prevenindo a geração de excesso de resíduos na etapa de seleção do PEAD 

reciclável para o processo da madeira plástica. 

4. Realizar um experimento com proposta de reduzir o consumo de água do processo 

de lavagem para um volume mínimo necessário. 

5. Avaliação para investimento em sistema de filtragem e tratamento dos efluentes 

de água provenientes da etapa da lavagem e reutilização da mesma no próprio 

processo. 

É possível notar que, em primeiro plano, são priorizadas as oportunidades que 

atuam na redução dos resíduos de material plástico gerados na fonte, assim como a redução 

no consumo de água e energia elétrica. No caso da energia elétrica, propõe-se ainda o uso de 

fontes alternativas para geração própria de energia. 

Em segundo plano, uma vez que a geração de resíduos e efluentes não possam ser 

evitados, busca-se implementar práticas que atuam na reciclagem interna, tanto das matérias-

primas plásticas quanto dos resíduos plásticos gerados no processo, além da reutilização de 

toda água que é consumida no processo. 
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4.8 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E AMBIENTAL DAS 

OPORTUNIDADES PRIORIZADAS 

 

O estudo de viabilidade técnica e ambiental tem por objetivo realizar uma análise 

das oportunidades priorizadas de forma a mensurar seus impactos sobre o processo, assim 

como a projeção dos ganhos ambientais. Além disso, é analisada também a viabilidade técnica 

para implementação de cada oportunidade, baseado nos recursos disponíveis e nas limitações 

da empresa. 

Com relação ao investimento em um projeto de energia solar fotovoltaica para 

geração de energia elétrica, durante o desenvolvimento do projeto foram realizadas cotações 

com empresas que atuam neste mercado. Sendo assim, a cotação mais atrativa disponibilizada 

pela empresa SolarGrid apresentou um investimento de R$ 1.113.779,51 (valor que pode ser 

financiado em até 5 anos pelo BNDES) para um projeto com potencial de geração de energia 

elétrica estimado em 20.007 kWh por mês.  

O projeto de energia solar fotovoltaica fornecido pela SolarGrid ainda apresentou 

uma análise financeira que aponta o retorno sobre o investimento após 6 anos a partir da 

instalação do sistema que, por sua vez, possui vida útil de aproximadamente 25 anos pela 

perda de eficiência dos módulos fotovoltaicos. Esta análise foi baseada na projeção da 

economia gerada na conta de luz utilizando a tarifa atual de R$ 0,83 por kWh e, portanto, a 

análise desconsidera reajustes futuros na tarifa, o que pode resultar em uma economia ainda 

maior com o tempo. 

De acordo com o perfil da empresa, este investimento é considerado muito 

atrativo, uma vez a economia com o gasto em energia elétrica fornecida pela rede poderá 

reduzir o custo de produção em torno de 70% quando a empresa tiver recuperado o valor 

investido. Além disso, a manutenção preventiva do sistema solar é esporádica e de baixo 

custo, e a limpeza dos módulos fotovoltaicos é ocasional, sendo muitas vezes realizada pela 

própria água da chuva.  
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Em se tratando da viabilidade técnica, constatou-se que a localização geográfica 

da empresa é favorável à incidência do sol. Além disso, a empresa possui uma ampla área de 

telhado para instalação dos módulos fotovoltaicos necessários.  

A Figura 10 ilustra a vista superior da empresa com a área de telhado em azul 

designada para instalação dos módulos fotovoltaicos de acordo com o dimensionamento 

realizado pela empresa especializada. 

 

Figura 10 – Vista de satélite das instalações da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de sistema fotovoltaico apresentado pela empresa SolarGrid 

 

A implementação de um programa de manutenção preventiva e calibragem dos 

equipamentos utilizados no processo demonstrou ser imprescindível para melhoria na 

eficiência do processo, uma vez que somente durante o período em que foi realizado o estudo 

foram contabilizados 47,4 kg de material defeituoso. Em termos práticos são 3 perfis de 

madeira plástica a menos no resultado final da produção. A causa deste problema foi devido 

ao mau funcionamento da extrusora. 
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A adoção desta iniciativa visa manter os equipamentos sempre calibrados e 

operando em um nível ótimo de eficiência, podendo surtir efeitos em economia de energia 

elétrica e, acima de tudo, reduzir o risco de ocorrências com defeitos de fabricação. 

Sempre que ocorre algum problema com qualquer maquinário, a empresa aciona 

equipe técnica especializada, para efetuar os reparos necessários. Portanto, sob o ponto de 

vista técnico, a mesma equipe que já realiza os reparos corretivos nos equipamentos também 

pode realizar as manutenções preventivas e calibrações periódicas previstas no programa. 

Com relação à priorização da compra do lixo plástico pré-selecionado, é possível 

identificar na carteira de fornecedores da empresa cooperativas que já oferecem este tipo de 

material. Sendo assim, sugere-se que a empresa priorize a compra do material plástico destes 

fornecedores e diminua a aquisição de lixo plástico misturado. 

Por meio desta iniciativa haverá redução do tempo de seleção do lixo plástico 

dentro da empresa e a quantidade de resíduos que não são aproveitados no processo da 

madeira plástica, que é o escopo principal da empresa. 

Em relação à redução do consumo de água no processo de lavagem, a proposta é 

realizar um experimento utilizando as marcações de nível do próprio tanque de lavagem ou 

simular a lavagem em outro ambiente. O objetivo é reduzir o volume utilizado atualmente de 

3,3 litros por kg de PEAD moído para um volume mínimo necessário para a devida limpeza 

do material. 

Quanto à reutilização da água no processo de lavagem, sugere-se investimento em 

sistema de filtragem com capacidade de tratar em média 20 mᶟ de água por mês, que é o 

consumo médio mensal utilizado no processo. O tratamento da água pode ser considerado 

simples e de baixo custo uma vez que a água não é contaminada com toxinas, apenas com 

detritos sólidos.  

É importante ressaltar ainda que a empresa possui área disponível para instalação 

de sistema de tratamento da água, o que torna esta oportunidade tecnicamente viável. Além 

disso, sistemas simples de filtragem normalmente apresentam baixo custo de manutenção, 

havendo apenas a necessidade esporádica da troca ou limpeza do elemento filtrante. 
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4.9 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS 

OPORTUNIDADES DE P+L 

 

O plano de implementação e monitoramento das oportunidades priorizadas tem 

como objetivo definir e organizar as ações necessárias para realizar a execução das mudanças 

propostas no processo. Para isso, o plano deve identificar os recursos humanos, materiais e 

financeiros necessários, além de definir objetivos e metas, pontos de monitoramento e 

parâmetros a serem analisados para garantia da melhoria contínua do processo. 

Sendo assim, o plano proposto é dividido em quatro fases que definem as etapas 

de implementação das oportunidades: planejamento, preparação, implementação, 

monitoramento, análise e registro dos dados. 

 

4.9.1 Planejamento 

 

A fase de planejamento tem o objetivo de apurar todos os recursos disponíveis na 

empresa de forma a viabilizar a implementação das oportunidades de P+L priorizadas e 

definir a melhor estratégia para tal. Além disto, devem ser estabelecidas metas para os 

resultados esperados que serão monitorados posteriormente. Os representantes setoriais e a 

alta gestão da empresa compõem a equipe de planejamento que será responsável pela tomada 

de decisões e pela definição e condução das ações necessárias para realizar as mudanças 

propostas. Esta mesma equipe deverá liderar e acompanhar todo o processo de implementação 

e avaliar os resultados. 

Todas as oportunidades de P+L identificadas e priorizadas, com exceção do 

projeto de investimento em energia solar fotovoltaica, impactam diretamente a rotina do 

processo de produção da madeira plástica e, por isso, todos os aspectos do processo que serão 

afetados por estas mudanças devem ser previstos nesta fase de planejamento. O projeto para 

investimento em energia solar fotovoltaica, apesar de não alterar a rotina do processo, 

influenciará no desempenho econômico e ambiental, não só do processo em questão, mas de 

toda empresa. 
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O planejamento para investimento em projeto de energia solar fotovoltaica deve 

considerar os seguintes aspectos e recursos para o processo decisório: 

 Disponibilidade de recursos financeiros para o investimento: Apesar do projeto 

ser atraente em sua proposta, precisam ser avaliados os recursos disponíveis para 

o investimento sem que este comprometa a saúde financeira da empresa. 

 Projeção do crescimento da produção e demanda: Previsões de produção e 

demanda a médio e longo prazo devem ser consideradas para justificar o 

investimento. Além disto, ajuda a prever o período mais propício para a instalação 

do sistema. 

 Cotação de projeto de energia solar com empresas especializadas: Antes de 

contratar o serviço para instalação do sistema de energia solar é necessário 

realizar uma busca mais aprofundada no mercado para obter novas cotações com 

outras empresas e avaliar o melhor projeto sob o ponto de vista técnico, financeiro 

e da qualidade do produto e serviço.  

 Custos com manutenção e limpeza do sistema de energia solar: Prever os custos 

com manutenção e limpeza do sistema com a empresa responsável. 

 Potencial de geração de energia elétrica e durabilidade do sistema: Considerar o 

potencial de geração de energia elétrica mensal e a vida útil do sistema para 

análises dos ganhos econômicos e ambientais. 

Uma vez decidido pela equipe de planejamento o investimento em projeto de 

energia solar fotovoltaica, é preciso mobilizar os recursos humanos e materiais necessários 

para a execução do projeto, assim como a definição do cronograma. 

Neste caso, como o serviço será realizado por uma empresa terceirizada, todos os 

recursos materiais e humanos necessários para a instalação do sistema será fornecido pela 

empresa contratada, que também irá submeter o cronograma com o prazo para instalação e a 

entrega do projeto. 

A equipe de planejamento deverá aprovar as condições estabelecidas pela empresa 

especializada e eleger um integrante da equipe com capacitação técnica para representar a 
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empresa em todos os assuntos relacionados ao projeto, além de acompanhar o processo de 

instalação e certificar-se de que todos os padrões de qualidade do produto e do serviço 

dispostos no contrato estão sendo cumpridos, assim como o prazo para entrega do projeto. 

Como resultado do investimento, a empresa coloca como meta a redução de 80% 

do consumo de energia elétrica fornecida pela rede. 

Para o caso da implementação de um programa de manutenção preventiva e 

calibração dos equipamentos, os seguintes aspectos e recursos devem ser levados em conta 

nesta fase: 

 Período em que devem ocorrer as manutenções e calibrações: As manutenções 

preventivas e calibrações devem ocorrer preferencialmente em horários fora do 

expediente, nos intervalos entre os turnos de trabalho ou em horários programados 

quando o equipamento não estiver operando. O objetivo é evitar ao máximo 

qualquer tipo de interrupção na produção. 

 Frequência com que as manutenções e calibrações devem ocorrer: As 

manutenções e calibrações devem ocorrer de acordo com as recomendações 

técnicas de cada equipamento e respeitando o intervalo de tempo recomendado 

entre as manutenções. 

 Cotação de serviço especializado: Cotar o serviço com a equipe que já realiza as 

manutenções nos equipamentos, mas também buscar no mercado outras empresas 

capazes de atender a este tipo de demanda. O objetivo é criar alternativas para 

escolha de uma equipe técnica que melhor atenda as necessidades da empresa.  

 Etapas do processo que serão afetadas: Todas as etapas do processo que utilizam 

maquinário, com exceção da etapa de separação das tampas das embalagens de 

PEAD e arrefecimento, serão afetadas pelo programa de manutenção preventiva e 

calibração. Portanto, em cada etapa onde haja um equipamento operando, a 

equipe de produção deverá monitorar e registrar os resultados obtidos que serão 

analisados pela equipe de planejamento. 
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 Previsão de custos com peças de reposição: Devem ser previstos custos 

necessários com peças de reposição de acordo com as recomendações técnicas 

dos equipamentos. 

Toda a equipe de produção deve estar envolvida no programa de manutenção 

preventiva e calibração, já que são estes que irão operar diariamente os equipamentos. Sugere-

se integração e constante comunicação entre as equipes de manutenção, produção e 

planejamento. 

Investimento em treinamento para o manuseio correto dos equipamentos também 

é fundamental para que haja garantia de bom funcionamento e eficiência dos mesmos. 

A principal meta é eliminar ocorrências com defeitos de fabricação. Porém, com a 

adoção do programa também se espera reduzir o consumo de energia elétrica pelo aumento de 

eficiência dos equipamentos. 

Para o caso da compra do lixo plástico pré-selecionado para o processo da 

madeira plástica, devem ser levados em conta os seguintes aspectos e recursos necessários 

para o planejamento: 

 Analisar o custo/benefício da compra do PEAD pré-selecionado: Devem ser 

apuradas as diferenças de preço por kg do lixo plástico misturado e do lixo 

plástico pré-selecionado e avaliar o custo/benefício na compra deste último. 

 Cotação do valor de compra com diferentes fornecedores: Buscar outros 

fornecedores capazes de oferecer o lixo plástico pré-selecionado a preços mais 

competitivos. 

 Previsão de impacto sob a etapa de separação: Prever qual será o impacto em 

termos de tempo e quantidade de resíduos gerados na etapa da separação. 

A equipe de produção atuante nesta etapa deverá registrar os resultados obtidos 

que, por sua vez, serão analisados pela equipe de planejamento. Espera-se reduzir o tempo e, 

principalmente, a quantidade de resíduos gerados nesta etapa. 
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A meta inicial é reduzir pela metade a quantidade de resíduos que é gerado na 

etapa de separação, diminuindo na mesma proporção o tempo que se leva na triagem do 

material. 

Quanto ao caso da redução do consumo de água utilizada na etapa da lavagem, os 

seguintes aspectos e recursos devem ser considerados para esta fase: 

 A forma e o local onde será realizado o teste para redução do consumo de água: É 

preciso definir se o teste será realizado utilizando o próprio tanque de lavagem 

durante o processo ou se será feito em outro local simulando as mesmas 

condições encontradas no processo. 

 Estabelecer o responsável pelo teste e registro dos resultados: Definir um 

representante da equipe de produção que será responsável pelo teste e pelo 

registro dos resultados. 

A meta é reduzir o consumo de água estabelecendo a quantidade mínima 

necessária para lavagem de 1 kg de PEAD moído. O objetivo final é obter, através do teste, 

um resultado satisfatório na limpeza do PEAD com o mínimo de água a ser utilizada. 

No caso do investimento em sistema de filtragem e tratamento da água utilizada 

na etapa da lavagem, os seguintes recursos e aspectos devem ser considerados nesta fase: 

 Disponibilidade de recursos financeiros para o investimento: Avaliar a 

disponibilidade de recursos financeiros e o tempo de retorno sobre o investimento 

para a mudança proposta. 

 Cotação para instalação do sistema de filtragem com empresa especializada: 

Buscar no mercado empresas especializadas em sistemas de tratamento de água 

para realizar as cotações com base na capacidade de tratamento e na especificação 

da qualidade da água que se pretende atingir após o processo de reciclagem.  

 Previsão de custos com manutenção e reposição de peças: Devem ser previstos 

custos com a manutenção do sistema de filtragem e elementos de reposição 

periódicos. 
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A equipe de planejamento também deve eleger um representante para acompanhar 

o processo de instalação do sistema de tratamento da água para assegurar a qualidade do 

serviço prestado e dos produtos, assim como o cumprimento com prazos acordados. 

A meta é reciclar toda a água utilizada na etapa da lavagem e reutilizá-la no 

próprio processo.  

É importante ressaltar que a comunicação constante entre as equipes de 

planejamento e de produção é fundamental para que todas as ações necessárias para a 

implementação das oportunidades de P+L sejam executadas de acordo com o que está 

previsto no planejamento. 

 

4.9.2 Preparação 

 

É na fase de preparação que os recursos necessários para implementação das 

mudanças devem ser mobilizados e alocados de acordo com o que está previsto no plano. 

Neste momento, os contratos de prestação de serviços com as empresas terceirizadas devem 

ser firmados, os cronogramas já devem estar definidos e os recursos internos organizados para 

a fase de implementação.  

Deve-se considerar ainda nessa fase a necessidade de treinamento da equipe 

envolvida para a execução das tarefas propostas. 

A sensibilização de todos os funcionários envolvidos de todas as áreas afetadas 

pelas mudanças propostas deve ocorrer também nesta etapa anterior à implementação. É 

importante que todos entendam quais serão as mudanças, o que será afetado, como serão 

realizadas, e os esperados benefícios ambientais e econômicos trazidos por estas. Sendo 

assim, toda equipe deve estar integrada e engajada em suas atribuições para que a fase de 

implementação seja bem sucedida.   
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4.9.3 Implementação 

 

É na fase de implementação que tudo o que foi planejado deve ser posto em 

prática.  

A equipe de produção, planejamento e as empresas contratadas devem estar 

alinhadas entre si e ao plano de implementação das oportunidades de P+L. Qualquer desvio 

ao plano, anomalia ou mesmo dúvidas devem ser reportados imediatamente a equipe de 

planejamento.   

A equipe de planejamento, por sua vez, deve acompanhar constantemente a 

implementação das mudanças e estar apta a corrigir os possíveis desvios reportados. Também 

é importante que a equipe monitore o cronograma de implementação com a finalidade de 

controlar os prazos e identificar possíveis atrasos, investigando as causas e buscando soluções 

para os problemas. 

As empresas contratadas para instalação do sistema de energia solar fotovoltaica e 

sistema de tratamento da água devem neste momento executar os projetos, cumprindo com 

todos os compromissos e prazos previstos no contrato. Os representantes da equipe de 

planejamento eleitos terão o papel de fiscalizar todas as etapas da instalação garantindo assim 

a qualidade dos produtos e serviços contratados. 

A equipe contratada para realizar as manutenções preventivas e calibração dos 

equipamentos também deve iniciar suas atividades, dando início às manutenções e calibrações 

necessárias de acordo com as recomendações técnicas dos fabricantes. Além disso, esta deve 

manter comunicação constante com os operadores dos equipamentos e com a equipe de 

planejamento. Os operadores dos equipamentos, por sua vez, devem atender às orientações da 

equipe de manutenção e seguir todos os procedimentos e parâmetros operacionais de cada 

equipamento durante o funcionamento dos mesmos. 

Os funcionários responsáveis pela etapa de separação do lixo plástico devem 

receber a matéria-prima de PEAD pré-selecionada e realizar o processo de triagem, seguindo 

os mesmos padrões operacionais normalmente utilizados, contabilizando a quantidade de 

resíduos gerados e o tempo gasto com a separação. 
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Já os funcionários responsáveis pela etapa da lavagem devem iniciar os testes para 

a redução do consumo de água, registrando os resultados com base no padrão de limpeza do 

material lavado e no volume de água consumido. 

 

4.9.4 Monitoramento, Análise e Registro dos Dados. 

 

O plano de monitoramento das oportunidades a serem implementadas é 

apresentado a seguir na Tabela 9 utilizando a ferramenta 5W1H para definição dos pontos e 

parâmetros a serem monitorados. 

 

Tabela 9 – Plano de monitoramento das oportunidades de P+L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

What?                                    

(O que deve ser feito?)

Who?             

(Quem deve 

realizar?)

Where?           

(Onde realizar?) 

When?       

(Quando 

realizar?)

Why?                 

(Por que 

realizar?)

How?             

(Como realizar?)

1. Monitoramento do 

consumo de energia elétrica 

fornecida pela rede e pelo 

sistema de energia solar 

fotovoltáica

Representante da 

equipe de 

planejamento

No local onde 

serão instalados os 

medidores de 

consumo de 

energia elétrica.

Mensalmente

Para verificar a 

redução no 

consumo de 

energia elétrica 

fornecida pela rede

Fazer a leitura do 

consumo de 

energia elétrica na 

conta de luz e nos 

medidores do 

sistema solar 

fotovoltáico

2. Monitoramento de 

ocorrências por defeitos de 

fabricação

Operador 

responsável pela 

extrusora

Na saída da etapa 

5 (extrusão)

Sempre que a 

extrusora estiver 

operando

Para verificar a 

redução ou 

extinção de 

ocorrências por 

defeitos de 

fabricação

Inspecionar os 

perfis de madeira 

plástica para 

detectar possíveis 

defeitos

3. Monitoramento da 

quantidade de resíduos 

gerados na triagem do 

material de PEAD e o tempo 

gasto na triagem

Equipe de 

produção 

responsável pela 

triagem do material 

plástico

no processo inicial 

de triagem e na 

saída da etapa 1 

(remoção de 

tampas e rótulos 

das embalagens de 

PEAD)

Sempre que houver 

o serviço de 

triagem

Para verificar a 

redução da 

quantidade de 

resíduos gerados 

na separação do 

material plástico e 

o tempo que se 

leva na separação

Medir a quantidade 

de resíduos que 

não são utilizados 

no processo da 

madeira plástica, e 

o tempo gasto com 

a separação do 

material

4. Monitoramento do 

consumo de água utilizada na 

lavagem do PEAD moído

Equipe responsável 

pela lavagem do 

PEAD

Na etapa 3 

(lavagem)

Sempre que houver 

a lavagem do 

PEAD moído

Para verificar a 

redução do 

consumo de água 

nesta etapa

Medir o volume de 

água utilizado na 

lavagem do PEAD

5. Monitoramento do 

aproveitamento da água 

utilizada na lavagem do 

PEAD moído

Representante da 

equipe de 

planejamento com 

apoio da equipe 

responsável pela 

lavagem do PEAD

Na etapa 3 

(lavagem)

Sempre que o 

sistema de 

tratamento da água 

estiver funcionando

Para verificar que 

toda a água 

utilizada no 

processo de 

lavagem está 

sendo devidamente 

reciclada, e que o 

sistema está 

operando 

adequadamente

Inspecionar o 

sistema de 

filtragem e 

tratamento da água
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As análises e o registro dos dados coletados devem ser realizados pela equipe de 

planejamento, que irá confrontar os resultados com as metas estabelecidas e tomar as decisões 

necessárias para corrigir possíveis desvios. O objetivo das análises é identificar as causas dos 

problemas e tomar as medidas necessárias para corrigi-las, assegurando assim o processo de 

melhoria contínua. 

 

4.10 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DO PROCESSO PRODUTIVO 

 

Como o plano de implementação e monitoramento das oportunidades de P+L não 

foi posto em prática, os indicadores ambientais e econômicos foram definidos com base nos 

dados obtidos nas etapas do processo e nas informações fornecidas pela empresa. Estes 

servirão de referência para futuras análises da empresa possibilitando avaliar os ganhos 

econômicos e ambientais obtidos pela implantação das técnicas de P+L. 

A Tabela 10 a seguir apresenta os indicadores, sua classificação e respectivos 

parâmetros. 

Tabela 10 – Indicadores do processo produtivo da madeira plástica 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

Indicadores Classificação Parâmetros

Custo com consumo de energia elétrica para 

cada Kg de produto acabado
Econômico R$ 3,37 /Kg

Custo de produção com insumos e matérias-

primas exceto energia elétrica para cada Kg 

de produto acabado

Econômico R$ 1,05 /Kg

Geração de resíduos na etapa de separação 

para cada unidade de perfil produzido
Ambiental 0,6 Kg/ unid.

Volume de efluentes gerados na etapa da 

lavagem para cada Kg de material lavado
Ambiental 3,3 litros/ Kg

Aproveitamento da água utilizada no 

processo.
Ambiental 9,8 %

Geração de resíduos por defeito de 

fabricação para cada unidade de perfil 

produzido

Ambiental 0,06 Kg/ unid.

Consumo efetivo de matéria-prima na 

produção de 800 unidades de perfis de 

madeira plástica.

Ambiental 95,4 %
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Com base nos indicadores econômicos e nas oportunidades de P+L identificadas, 

estima-se uma redução de 78% no consumo de energia elétrica fornecida pela rede após a 

instalação do sistema de energia solar fotovoltaica, afetando positivamente o custo de 

produção, que terá uma queda estimada de 68%. 

Quanto aos indicadores ambientais, destacam-se o baixo aproveitamento da água 

utilizada no processo produtivo, apenas 9,8%.  

 

4.11 BENEFÍCIOS E BARREIRAS IDENTIFICADOS E 

DOCUMENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO DE P+L 

 

Para que seja efetiva a implementação das oportunidades de P+L propostas, a alta 

gestão da empresa deve estar determinada a realizar as mudanças necessárias para alcançar os 

resultados de melhoria dos seus aspectos ambientais e econômicos. Além disso, para que o 

plano de implementação se desenvolva com sucesso, é importante que haja o envolvimento e 

sensibilização de todos no projeto de mudanças, sejam os funcionários da empresa de todos os 

níveis hierárquicos ou as equipes terceirizadas. 

Durante o estudo de caso foi possível observar alguns benefícios promovidos pela 

aplicação da Metodologia de P+L na empresa, dentre eles estão: 

 Implantação da cultura de prevenção e incentivo a condutas proativas que 

contribuem para a melhoria contínua; 

 Incorporação da variável ambiental em todas as etapas do processo; 

 Implementação de métodos de monitoramento e controle dos parâmetros 

ambientais do processo não antes adotados;  

 Apuração de custos com resíduos que antes não eram contabilizados pela 

empresa; 



73 

 

 

 Implantação da cultura de redução dos custos de produção baseado no uso 

eficiente dos insumos e matérias-primas. 

 Sensibilização ambiental dos funcionários da empresa quanto ao entendimento e a 

adoção dos princípios da Produção Mais Limpa na rotina de trabalho. 

Contudo, apesar dos benefícios identificados, é necessário assumir também que 

existem limitações e que estas podem dificultar o processo de implementação das mudanças, 

atuando como barreiras. Sendo assim, as barreiras identificadas que podem interferir no 

processo de implementação das oportunidades são as seguintes: 

 Restrição quanto à disponibilidade dos recursos financeiros necessários para 

realizar todos os investimentos previstos no plano; 

 Falta de linhas especiais de crédito e financiamento para investimentos em 

Produção Mais Limpa e também a falta de incentivo fiscal para empreendimentos 

que contribuem para a conservação do meio ambiente e para sustentabilidade; 

 Falta de fornecedores frequentes capazes de atender as demandas de lixo plástico 

de PEAD pré-selecionado;  

 Dificuldade em realizar medições precisas de chão de fábrica. Como por exemplo, 

medição da eficiência de cada equipamento e o consumo individual de energia 

elétrica; 

 Resistência às mudanças por parte dos funcionários, devido à necessidade de 

revisão dos métodos de trabalho e constante necessidade de monitoramento dos 

parâmetros do processo. 

A proposta para documentação dos estudos de caso de Produção Mais Limpa é 

disponibilizar as informações e análises obtidas neste projeto para realizar na empresa os 

registros das oportunidades a serem implementadas. Estes servirão de referência para futuras 

análises e apoio às tomadas de decisão por parte da alta gerência. 



74 

 

 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este projeto teve como principal foco apresentar e aplicar a Metodologia de 

Produção Mais Limpa em uma empresa do setor de reciclagem, a fim de contribuir para 

melhoria dos aspectos ambientais e desempenho econômico dos seus processos. Além disso, 

busca verificar a validação da metodologia pela sua influência positiva na empresa, seja 

através dos benefícios trazidos pela sua aplicação, ou pelos resultados projetados relacionados 

às oportunidades identificadas. 

Sobre os resultados projetados destacam-se: 

 Redução de 80% do consumo de energia elétrica fornecida pela rede após a 

instalação do sistema de energia solar fotovoltaica e queda de 70% do custo de 

produção quando a empresa estiver recuperado o valor investido; 

 Redução ou extinção de ocorrências relacionadas a defeitos de fabricação após a 

adoção do plano de manutenção preventiva e calibragem dos equipamentos. Além 

disso, prevê redução do consumo de energia elétrica pela melhoria da eficiência 

dos equipamentos; 

 Redução de pelo menos 50% do volume de resíduos gerados no processo de 

separação do PEAD com a implantação de uma estratégia de compra de material 

pré-selecionado para o processo produtivo da madeira plástica; 

 Redução do consumo de água utilizado na lavagem do PEAD após os testes 

realizados com a lavagem do material; 

 Reaproveitamento de 100% da água utilizada na etapa da lavagem com a 

instalação do sistema de filtragem e tratamento da água. 

O que mais chamou a atenção durante o desenvolvimento do estudo de caso foi a 

importância da energia elétrica no processo produtivo da madeira plástica, levando em conta o 

nível de consumo deste insumo, sua importância no processo e o impacto sob os custos de 

produção observados. Neste sentido, conclui-se que o investimento em fontes alternativas 
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para geração de energia elétrica destaca-se entre todas as outras oportunidades identificadas, 

uma vez que reduzindo significativamente os custos de produção, a empresa torna-se mais 

competitiva no mercado. Além disso, as fontes de geração de energia limpa contribuem para a 

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, o que também ajuda a atingir 

as metas ambientais da empresa.  

Desta forma, os resultados obtidos neste estudo indicam que as técnicas de P+L 

aplicadas ao processo produtivo da madeira plástica podem ser eficazes na identificação de 

desperdícios e ineficiências, especialmente no que diz respeito à prevenção dos resíduos 

gerados na fonte e redução do nível de consumo dos insumos, como a água e a energia 

elétrica, considerando também as fontes alternativas de suprimento. 

Quanto ao objetivo principal do projeto, pode-se dizer que foi alcançado com 

sucesso, já que a aplicação da metodologia de P+L possibilitou a identificação de cinco 

oportunidades de melhoria no processo, que foram enumeradas de acordo com os níveis de 

priorização propostos pela metodologia, e incorporadas a um plano de implementação e 

monitoramento. Este plano será disponibilizado à empresa para futura aplicação de acordo 

com as decisões gerenciais a nível de planejamento e estratégia de mercado.  

Pode-se dizer que os objetivos específicos também foram alcançados, uma vez 

que para atingir o objetivo principal foi necessário primeiro realizar pesquisas bibliográficas 

sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e à Metodologia de P+L, o que permitiu 

aprofundar-se sobre estes temas, dando suporte à sua aplicação no estudo de caso. 

Com o mesmo intuito, também foram feitas pesquisas sobre a origem e 

reciclagem do plástico, o que possibilitou conhecer melhor o setor estudado, sua influência no 

mercado de produtos reciclados e os benefícios ambientais advindos de suas atividades. 

Ainda como parte dos objetivos específicos, foram realizados o diagnóstico 

ambiental e o balanço ambiental, econômico e tecnológico do processo. Estes forneceram 

informações fundamentais para a identificação dos pontos de melhoria, tanto para o processo 

como um todo, como para cada etapa em particular.  

Apesar de ter cumprido com o objetivo proposto pelo projeto, identificando 

oportunidades de P+L essenciais para a melhoria dos padrões ambientais e econômicos do 
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processo, não foi possível pôr em prática o plano de implementação e monitoramento. Isto se 

deu porque grande parte das melhorias propostas no plano, sendo estas as mais significativas, 

implicam na necessidade de investimentos que, por sua vez, precisam passar primeiro por um 

processo de análise e validação da alta gerência antes de serem implementadas. Além disso, 

seria inviável realizar todas as mudanças necessárias considerando o período disponível para 

realização desse estudo. 

Entretanto, foi possível perceber que a Produção Mais Limpa exerceu um papel 

fundamental promovendo a ecoeficiência e a sustentabilidade como parte integrante da 

engenharia do processo estudado, rompendo o velho paradigma de que a geração de resíduos 

no processo e os custos associados ao tratamento e destinação final são inevitáveis. 

A principal contribuição deste trabalho foi demonstrar que a Produção Mais 

Limpa é uma metodologia eficaz, que age na causa do problema e não nas consequências. 

Além disso, ela prova que a incorporação da variável ambiental em todos os aspectos do 

processo é uma oportunidade de negócios, na medida em que a redução de ineficiências e 

desperdícios torna as empresas mais competitivas no mercado. 

A metodologia também ajuda a mudar outro paradigma de que o crescimento 

econômico e a preservação do meio ambiente caminham em lados opostos e são conflitantes 

entre si. Ela prova que é exatamente ao contrário, uma vez que métodos voltados à utilização 

eficiente e responsável dos recursos naturais fazem com que os custos relacionados aos 

resíduos e às ineficiências reduzam, ou seja, até extintos. 

Por fim, conclui-se que a Produção Mais Limpa é uma metodologia ampla e 

completa ao que se propõe, podendo ser aplicada em diversos setores da indústria e de 

serviços, podendo atuar tanto na engenharia do processo como na engenharia do produto 

através do ecodesign. 

Quanto às recomendações para trabalhos futuros, segure-se a aplicação da P+L 

também em outras indústrias do setor de reciclagem, como por exemplo, a do papel, alumínio, 

vidro, ferro, etc.  

Por fazerem parte de um segmento promissor, que tem como característica sua 

grande contribuição para o desenvolvimento sustentável, muitas vezes acredita-se que os 
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processos internos de reciclagem ocorrem dentro dos padrões ambientais adequados, o que 

pode ser um engano. 

Neste sentido, este projeto de conclusão de curso mostrou que mesmo em um 

setor reconhecido pelo seu importante papel ambiental e social, é possível identificar 

oportunidades de melhoria utilizando as técnicas de Produção Mais Limpa. 
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