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Fornecer mais valor as operações com menos impactosFornecer mais valor as operações  com menos impactos
Melhorias tanto da eficiência econômica quanto ecológica
Desvincular o crescimento dos impactos causadoDesvincular o crescimento dos impactos causado

Bem estar

Impacto ambiental

Impacto ambiental
World Business Council for Sustainable Development. Eco-eficiency. 
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IntroduçãoIntrodução
ObjetivoObjetivo

analisar os benefícios ambientais e econômicosanalisar os benefícios ambientais e econômicos
oriundos da implementação da Produção mais Limpa
em uma indústria têxtil de Natal-RN.
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CC

da PmLda PmL

Conceito Conceito 

a PmL consiste em uma estratégia preventiva e integrativa, que é 
aplicada a todo ciclo de produção para: 

a) aumentar a produtividade, assegurando um uso mais eficiente da 
matéria-prima, energia e água;

b) promover um melhor desempenho ambiental, através da redução 
de fontes de desperdícios e emissão; 

c) reduzir impacto ambiental por todo ciclo de vida de produto
através de um desenho ambiental com baixo custo efetivo (UNIDO, 
2002)2002).

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION – UNIDO. Manual on the development of cleaner productions
policies: approaches and instruments. Viena, 2002. 
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Conceito Conceito 
da PmLda PmL

enfoca no potencial de ganhos diretos do processo produtivo,
1) análise como uma operação está sendo realizada e1) análise como uma operação está sendo realizada e
2) detecta em quais as etapas desse processo e como as matérias-

primas, insumos e energia estão sendo desperdiçadas,
3) otimização e melhorias
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Procedimento MetodológicoProcedimento Metodológico

metodológicosmetodológicosComprometimento
empresário/direção Recursos Necessários

P 1 – obter comprometimento e 
envolvimento da gerência; 

Formação do ecotime
Levantamento de barreiras
oportunidades iniciais

g ;

P 2 – definir as equipes do 
projeto 

P 3 – evidenciar possíveis 
barreiras.

Definição do
pré-escopo

Setor / processo / produto

Diagnóstico Operacional e Ambiental

Fluxograma Qualitativo Visualização de todos os recursos consumidos,
desperdicíos e poluição gerada

Avaliação de Aspectos e
Impactos Ambientais

Defnição dos aspectos ambientais
significativos P 4 – identificar como a 

empresa está organizada; 

P 5 – desenvolver os fluxos dos 

Definição do Foco de 
Avaliação (Escopo)

Definição do escopo e 
Indicadores para avaliação

processos; 

P 6 – selecionar as 
oportunidades de PmL; 

P 7 – realizar uma análise 

Avaliação Quantitativa
etapa/setor

Balanço de massa da etapa/processo
selecionado

quantitativa de entradas e 
saídas e criar indicadores e 

P 8 – efetuar a avaliação das 
causas da metodologia da PmL

Investigação das Causas
dos desperdícios

Motivos e Custos Associados
aos Desperdícios 
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Procedimento MetodológicoProcedimento Metodológico

metodológicosmetodológicos
Estudo de Viabilidade 
das Oportunidades

Estudo Técnico, Econômico e 
Ambiental

Estudo de Viabilidade, Implementação e Monitoramento

P 9 – efetuar a avaliação 
técnica; 

Implementação

;

P 10 – efetuar a avaliação 
econômica (VPL; Pay back); 

P 11 – efetuar a avaliação 
ambiental; 

Monitoramento

;

P 12 – implementação e 

P13 – monitorar e acompanhar 
a implementação 

Plano de Continuidade
Plano de Continuidade

P 14 – sustentar atividades de 
PmL

Implementação
Avaliação do Programa

PmL 

Comprometimento
empresário/direção

p ç

empresário/direção



R lt d Di õR lt d Di õResultados e DiscussõesResultados e Discussões
Descrição da EmpresaDescrição da EmpresaDescrição da EmpresaDescrição da Empresa
• empresa de pequeno porte; 

d d 1995 f ã t i• desde 1995 com confecção e estamparia. 
• 8 horas diárias, 
• 19 funcionários diretos e 3 indiretos, distribuídos em 3 setores:          

Direção geral;                                                                                  
Administrativo (finanças comercial e atendimento) e                           
Produção (design, corte e costura, estampa e acabamento).

• capacidade de produção 400 camisas estampadas por dia 
(algodão e PV, dry, e piquê);
• Inexistência de um setor ou profissional de meio ambiente
• operava sem o licenciamento ambiental;
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PlanejamentoPlanejamento

• 4 meses

•• formação formação do ecotimedo ecotime buscou-se uma equipe representativaequipe representativa dos çç q p pq p p
diversos setores, sendo adotados os critérios de assiduidade no 
trabalho, pontualidade, organização e espírito de liderançaorganização e espírito de liderança. . 

• Temas: programa 5´s, a segurança do trabalho e a produção mais 
limpa, perfazendo um total de 8 horas de capacitação.
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PlanejamentoPlanejamentoPlanejamento Planejamento 

BarreirasBarreiras
• dificuldade de coletar informações no inicio da pesquisa em virtude do
temor de alguns dos funcionáriostemor de alguns dos funcionários.

• “não adiantaria tentar fazer nada, já que as oportunidades de
melhoria não iriam mudar em nada trabalho e salário”melhoria não iriam mudar em nada trabalho e salário .

• diálogos em relação aos benefícios do programa e a responsabilidade
de cada frente ao uso racional de materiaisde cada frente ao uso racional de materiais.

• Todos os dados quantitativos foram efetuados com acompanhamento
ao ecotimeao ecotime.



Diagnóstico Operacional e AmbientalDiagnóstico Operacional e Ambiental

DESIGN
1

CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA

Papel

MODELAGEM
2

CONSUMO DE MATERIAIS

Papelão
Papel e 
Papelão

CORTE
3

Tecidos, papelão
e plástico

Tecido

ESTAMPAGEM
4 Embalagens de 

substâncias químicas

Substâncias 
Químicas

COSTURA
5

plástico, fios, tecidoAviamento

CONSUMO DE ÁGUA
Fonte: CAERN

CONTROLE DE QUALIDADE
6

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

produto reprovado

Fonte: CAERN

EXPEDIÇÃO
7

LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS
Tratamento: Não evidenciado
Destino Final: Rede Pública

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Coleta: URBANA
Destino Final: Aterro Sanitário

13

Destino Final: Rede Pública

GERAÇÃO DE RUÍDO
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Diagnóstico Operacional e AmbientalDiagnóstico Operacional e Ambiental
Consumo de TecidoConsumo de Tecido

g pg p

Desperdício médio superior a 20% 

39,72 Kg/dia, 873,84 Kg/mês, ou seja           
mais de 10 toneladas por ano

Em valores monetários, a perda mensal 
chegava a R$ 18 030 54chegava a R$ 18.030,54.

Valor Futuro = R$ 228.672,38.
Estes materiais por não serem reaproveitados, ou 
ficavam ocupando espaço ou eram descartados no 
aterro sanitário. 
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Diagnóstico Operacional e AmbientalDiagnóstico Operacional e Ambientalg pg p
Consumo de águaConsumo de água

Desperdício de 4 m3/mês (torneira)- Desperdício de 4 m3/mês (torneira)

- Consumo total da etapa 2,3 m3/dia. 

Consumo de pasta branca Consumo de pasta branca -- pigmentopigmento

- Desperdício de 9 Kg por mês. R$ 388, 34 por ano
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Consumo de energia elétrica nos berçosConsumo de energia elétrica nos berços

- 54 berços (60,76 Kwh/dia)
- 70% utilizados
- Desperdício mensal 400,95 Kwh/mês
- R$155,97 por mês

VF R$ 1 9 8 09- VF= R$ 1.978,09
Tomada 1
Tomada 3

Tomada 2
Tomada 4

Mesa com 6 berços Mesa com 12 berços

Tomada 1 Tomada 2

Grupo 1

Grupo 1 Grupo 2

Grupo 1 Grupo 2

Grupo 3 Grupo 4

Berço
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Estudo de Oportunidades Implantação e MonitoramentoEstudo de Oportunidades Implantação e MonitoramentoEstudo de Oportunidades, Implantação e MonitoramentoEstudo de Oportunidades, Implantação e Monitoramento
Consumo de tecidoConsumo de tecido

Alternativa 1 - compra de um software de elaboração de plano de corte e um 
plotter para impressão do plano. Para tanto, o investimento necessário era de 
R$ 90.172,00 (R$ 46.440,00 pelo software acrescidos de R$ 43.732,00 pelo, ( $ , p $ , p
plotter) e o rendimento do plano de corte seria na ordem de 90%. 

Alternativa 2 – housekeeping no corte reciclagem interna e externaAlternativa 2 housekeeping no corte, reciclagem interna e externa

600 cm2

30,74 Kg/dia 16,91 
Kg/dia

13,83  
K /di

R$ 212,98 
mês 

+5% 82,87% poliéster e 83% 
algodão

Kg/dia
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Estudo de Oportunidades Implantação e MonitoramentoEstudo de Oportunidades Implantação e MonitoramentoEstudo de Oportunidades, Implantação e MonitoramentoEstudo de Oportunidades, Implantação e Monitoramento
Consumo de ÁguaConsumo de Água

investimento (R$ 10 00) economia de mais de 48 000 L/anoinvestimento (R$ 10,00), economia de mais de 48.000 L/ano 

Economia 35 
m3/mês 

R$ 111 22R$ 111,22
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Estudo de Oportunidades Implantação e MonitoramentoEstudo de Oportunidades Implantação e MonitoramentoEstudo de Oportunidades, Implantação e MonitoramentoEstudo de Oportunidades, Implantação e Monitoramento

economia anual de R$ 55 946 96 aumento do controle organizacionaleconomia anual de R$ 55.946,96, aumento do controle organizacional, 
produtivo e redução de aspectos ambientais significativos
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Plano de continuidadePlano de continuidadePlano de continuidadePlano de continuidade

- Obter o licenciamento ambiental 
- Instalar uma ETEI 
- Aquisição de EPI´s / PPRA
- Contratação de uma consultoria para realização de ginástica laboral 
com os funcionários, principalmente as costureiras;
- Aquisição do software e hardware para elaboração de planos de 
corte;

P d l t l ti- Programa de coleta seletiva;
- Efetuar reuniões quinzenais com o ecotime;

Efetuar palestras mensais dentro das temáticas da qualidade- Efetuar palestras mensais dentro das temáticas da qualidade, 
segurança do trabalho e meio ambiente.



C id õ fi iC id õ fi iConsiderações finaisConsiderações finais

a geração de desperdícios era potencializado
- falta de conhecimento por parte do empresário/diretoria sobre os 
aspectos e impactos ambientais de suas atividades e 
- falta de uma visão da necessidade do uso racional dos recursos e 
uma maior cobrança por parte dos funcionários

Incertezas na continuidades (aplicação de recursos)

o sucesso deste caso esteja associado à simplicidade das 
t id d i l t d t lt d ioportunidades implementadas que trouxeram resultados expressivos 

para empresa, motivando o empresário na cobrança de atitudes por 
parte do ecotime e funcionários na continuidade e melhoria das açõesparte do ecotime e funcionários na continuidade e melhoria das ações 
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Considerações finaisConsiderações finais

Considerações finaisConsiderações finaisCritérios Evidenciação 

Nível 1 - Housekeeping (no corte e manipulação de 

Nível de Oportunidades

p g ( p ç
substâncias químicas); modificação tecnológica 
(instalação de lavador com pressão); Nível 2 -
reciclagem interna (reaproveitamento de retalhos) e g ( p )
nível 3 - reciclagem externa (fabricação de fuxico). 

- aumento na eficiência do uso de recursos naturais
água (70%) e tecido (5%);

Ambiental
– água (70%) e tecido (5%);
- diminuição da geração de resíduos sólidos (tecidos
e pasta branca, cerca de 99,87%); - diminuição da
geração de efluentes (71 23%)

Benefícios

geração de efluentes (71,23%).

Social

- ganho de consciência e atitude ambiental;
- envolvimento de funcionários na solução deSocial
problemas ambientais;
-Uso de EPI e conseqüente controle de riscos.

Aumento da produtividade;Econômico - Aumento da produtividade;
- Economia anual de R$ 55.946,96;

- Dificuldade de coletar informações no inicio da
Barreiras

ç
pesquisa;

- Falta de interesse por parte dos funcionários
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