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• Avaliar a vantagem ambiental e econômica da 
implementação da Produção mais Limpa em uma 
empresa fabricante de plástico na reciclagem em 
ciclo fechado de polímeros. 

Objetivo 



•  possível obter vantagem ambiental e econômica 
com a gestão de resíduos sólidos utilizando 
produção mais limpa?  

 

• Como podem ser mensuradas e comparadas essas 
vantagens?  

Problemas de Pesquisa 



Produção total de cada polímero e sua respectiva 
fração reciclada 

Abiótico - conjunto de fatores não vivos, que influenciam no meio biótico, como a temperatura, pressão, 
pluviosidade de relevo, entre outros  

Biótico - consiste no conjunto de todos os organismos vivos como plantas e decompositores 



Ciclo de operação da empresa 

Abastecimento 
Produção  

e 
Reprocessamento 

Entrega  
e  

Redistribuição 
Envase 

Embalagem 
Secundária 

Seleção  Coleta 
Consumo  

e  
Reuso 

• No abastecimento,  a entrada dos polímeros virgem direto das 
usinas, na produção é realizada extrusão, impressão se tiver na 
embalagem (rótulo), corte e solda, embalagem e expedição.  

• Fase  realizada no cliente onde o mesmo realiza 
o envase das embalagens para envio aos estabelecimentos onde os 
produtos vão chegar ao consumidor final. 



Vantagens Ambientais 



Investimentos 



Vantagem Econômica 



Vantagem Ambiental e Econômica 

MERR - Material Economizado com Reuso e Reciclagem  

MTC - Materiais de Todos os Compartimentos 



Limitações e Estudos futuros 

• Apenas um caso de empresa de polímeros. 

 

• Ampliar com mais empresas de polímeros 
utilizando a mesma metodologia. 



• Muito Obrigado! 
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