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ESTUDO DOS IMPACTOS DA APLICAÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA À 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

1. RESUMO 
O objetivo deste estudo é identificar os impactos da Produção Mais Limpa (P+L) 

aplicada à construção civil. Este trabalho foi moldado de forma a apresentar os 

procedimentos necessários à implantação da P+L. Para o desenvolvimento do 
trabalho, está sendo realizada uma ampla pesquisa na literatura tecno acadêmica. 

Palavras-chave: Produção Mais Limpa, construção civil, sustentabilidade. 

2. INTRODUÇÃO 
Até algumas décadas atrás, a grande maioria dos países ocidentais considerava o 

meio ambiente como um local apenas para obtenção de matéria-prima e destinação 

de resíduos, focados apenas por seu crescimento econômico segundo Araújo 
(2002).  

Segundo John et al. (2011), a indústria em geral, e da construção civil em particular, 

demorou para começar a discutir e enfrentar os problemas de sustentabilidade. 

Apesar de a construção civil ser a indústria que mais consome recursos naturais e 

gera resíduos, com significativa geração de poeira e poluição sonora em canteiros 

localizados dentro de cidades, além de historicamente considerada como uma 

atividade “suja”, não tinha sido colocada como uma indústria com problemas de 
sustentabilidade, até meados da década de 1990. 

De acordo com Pimentel apud Nascimento (2009) “a estratégia da P+L visa prevenir 

a geração de resíduos, em primeiro lugar, e ainda minimizar o uso de matérias 

primas.” Em outras palavras, pode-se concluir que ela busca antecipar-se aos 

problemas ambientais gerados no processo produtivo, como a geração de resíduos, 

efluentes e emissões atmosféricas. Tem como objetivo maximizar a eficiência 
produtiva através da otimização do uso de materiais, como consequência, tem-se a 

redução de cargas poluidoras.  

Diante do exposto, este trabalho visa analisar a eficácia da aplicação da metodologia 
da produção mais limpa à construção civil, bem como os resultados ambientais e 
econômicos alcançados com a sua implementação. 
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3. OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 

Este trabalho de pesquisa tem o objetivo de estudar de forma aprofundada a 
aplicação da P+L na construção civil.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar os benefícios da P+L em diversas áreas do processo produtivo em 
construção civil. Verificar se a aplicação da P+L, quando comparada ao método 
convencional, apresenta benefícios relacionados ao meio ambiente. 

4. METODOLOGIA 
O método utilizado contempla um estudo exploratório, por meio da pesquisa dos 
principais estudos teóricos e empíricos que abordam o tema da pesquisa. 

5. DESENVOLVIMENTO 
Para Silva et al. (2008), no modo de produção atual do setor primário e do setor 

industrial existem pelo menos duas características comuns a ambos, são elas: o 

desperdício de matérias-primas e de energia. Elas costumam gerar resíduo e 

emissões que podem ser minimizados com a introdução do conceito de P+L no 

sistema produtivo. Através da P+L é possível observar a maneira como um processo 
de produção está sendo realizado e detectar em quais etapas deste processo as 

matérias-primas estão sendo desperdiçadas, o que permite melhorar o seu 
aproveitamento e diminuir ou impedir a geração do resíduo. 

De acordo com Rensi et al. (2006), “a CETESB (2006) e a Rede Brasileira de 

Produção Mais Limpa (2006), a P+L, quando devidamente implantada, resulta nos 

seguintes benefícios: aumento da rentabilidade do negócio; redução dos custos de 

produção; uso mais racional da água, da energia e das matérias-primas; redução da 

geração de resíduos, efluentes e emissões e de gastos com seu tratamento e 
destinação final; entre outros.” 

Ainda para Rensi et al. (2006), dentre as barreiras para o desenvolvimento de ações 

de P+L, o PNUMA (2005) destaca: falta de comprometimento do governo na 

priorização de ações de P+L; falta de interesse e participação limitada por parte das 
indústrias na implementação de ações de P+L; dificuldade em manter e desenvolver 
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centros de pesquisa dedicados ao conhecimento de tecnologias limpas e materiais 

alternativos, entre outros. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
De acordo com o estudo de Araújo (2002), a P+L, quando aplicada ao processo de 

execução de madeiramento de cobertura, resulta em uma economia de 24,90% em 

relação à técnica convencional, o que indica que a aplicação da técnica pode ser 
benéfica ao setor da construção civil. 

Pretende-se, ao longo deste trabalho, realizar um estudo de campo a fim de obter 

resultados relevantes para o tema proposto. 

7. FONTES CONSULTADAS 
ARAÚJO, A. F. A aplicação da Metodologia de Produção Mais Limpa: Estudo em 

uma empresa do setor de construção civil. Dissertação de Mestrado. Universidade 
Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2002. 

JOHN, V. M.; AGOPYAN, V. O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil. São 
Paulo. Blucher, 2011. 

NASCIMENTO, C. A. M. Em busca da ecoeficiência. Revista Eletrônica de 

Administração, v. 6, n. 3, 2000. 

PIMENTEL, S. H. Produção Mais Limpa Aplicada à Construção Civil, Universidade 

de Passo Fundo, 2009. 

RENSI, F.; SCHENINI, P.C. Gestão da Produção Mais Limpa, Universidade Federal 

de Santa Catarina, 2006. 

SILVA, A. N. M.; ALBUQUERQUE, J. L.; SILVA, E. S.; DA SILVA, R. V., SANTOS, 

C. S. A Metodologia da Produção Mais Limpa em Empresas Rurais, Universidade 

Federal Rural de Pernambuco, 2008. 

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A produção mais 

limpa e o consumo sustentável na América Latina e Caribe, 2004. São Paulo: 

PNUMA; CETESB, 2005. 

 

 


