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O que é Produção mais Limpa? 
Produção mais Limpa significa a aplicação contínua de uma estratégia econômica, 

ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a 

eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da não-geração, 

minimização ou reciclagem de resíduos gerados em um processo produtivo. Esta 

abordagem induz inovação nas empresas, dando um passo em direção ao 

desenvolvimento econômico sustentado e competitivo, não apenas para elas, mas para 

toda a região que abrangem. 

Tecnologias ambientais convencionais trabalham principalmente no tratamento de 

resíduos e emissões gerados em um processo produtivo. São as chamadas técnicas de 

fim-de-tubo. A Produção mais Limpa pretende integrar os objetivos ambientais aos 

processos de produção, a fim de reduzir os resíduos e as emissões em termos de 

quantidade e periculosidade.  São utilizadas várias estratégias visando a Produção mais 

Limpa e a minimização de resíduos.  
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A prioridade da Produção mais Limpa está no topo (à esquerda) do fluxograma: 

evitar a geração de resíduos e emissões (nível 1). Os resíduos que não podem ser 

evitados devem, preferencialmente, ser reintegrados ao processo de produção da 

empresa (nível 2). Na sua impossibilidade, medidas de reciclagem fora da empresa 

podem ser utilizadas (nível 3).  

A prática do uso da Produção mais Limpa leva ao desenvolvimento e implantação 

de Tecnologias Limpas nos processos produtivos. Para introduzir técnicas de Produção 

mais Limpa em um processo produtivo, podem ser utilizadas várias estratégias, tendo em 

vista metas ambientais, econômicas e tecnológicas. 

A priorização destas metas é definida em cada empresa, através de seus 

profissionais e baseada em sua política gerencial. Assim, dependendo do caso, pode-se 

ter os fatores econômicos como ponto de sensibilização para a avaliação e definição de 

adaptação de um processo produtivo e a minimização de impactos ambientais passando 

a ser uma conseqüência, ou inversamente, os fatores ambientais serão prioritários e os 

aspectos econômicos tornar-se-ão conseqüência.   

 


