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1 INTRODUÇÃO
Esta cartilha apresenta um conjunto de informações práticas sobre os principais assuntos relacionados à gestão ambiental na indústria gráfica, tanto do ponto de vista legal
como sob a ótica da Produção Mais Limpa (P+L):
• Licenciamento ambiental
• Gerenciamento de resíduos
• Gestão de águas e efluentes
• Controle de emissões atmosféricas
• Gerenciamento de áreas contaminadas
• Relações com as partes interessadas
Visando especialmente as pequenas e médias empresas, esta cartilha tem como principal objetivo expor os benefícios provenientes da adoção de boas práticas ambientais,
como: redução de riscos e custos, aumento da satisfação dos funcionários e melhoria da
imagem da gráfica junto às partes interessadas.
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1 Licenciamento ambiental
Qualquer indústria gráfica precisa de licenças ambientais para se instalar e para
poder operar. Precisa também renovar periodicamente sua licença de operação.
Qualquer indústria gráfica sem licença ambiental válida precisa se regularizar.
Os prazos de validade das licenças variam de Estado para Estado e de acordo com o
nível de complexidade da gráfica. Por exemplo, as licenças em São Paulo têm prazos de
validade conforme resumido na tabela abaixo.
Licença

Validade mínima

Validade máxima

Licença prévia – LP

Estabelecido pelo
cronograma do projeto

2 anos

Licença de instalação – LI

Estabelecido pelo
cronograma do projeto

3 anos

Licença de operação – LO

2 anos

5 anos

Para as indústrias gráficas, as licenças ambientais são geralmente concedidas pela
agência ambiental estadual, como a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(Cetesb) no Estado de São Paulo. Em alguns municípios, como Curitiba, são também necessárias licenças municipais, emitidas pela secretaria de meio ambiente local.
O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental analisa todos os aspectos de uma atividade potencialmente poluidora. Garante
assim o funcionamento da atividade dentro dos padrões de qualidade ambiental exigíveis. Os controles estão principalmente ligados aos aspectos relacionados ao ar, o solo, as
águas e o ruído.
Normalmente, as licenças ambientais contêm condicionantes. São obrigações técnicas a serem atendidas pela empresa, muitas vezes em um determinado prazo. Caso contrário, o órgão ambiental pode cancelar ou não aceitar a renovação da licença.
Instalar ou operar uma indústria gráfica sem licença ambiental, além de advertência e
multa, pode levar a sua paralisação temporária ou até ao seu fechamento.
Para mais informações e detalhes quanto ao licenciamento, recomenda-se entrar em contato com o órgão ambiental competente. No
Estado de São Paulo, podem também ser consultadas as cartilhas “Licenciamento ambiental e as micro e pequenas empresas”, elaboradas
em parceria pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) e a Cetesb, disponíveis no site da Fiesp (www.fiesp.com.br),
na seção Meio Ambiente > Produtos e Serviços > Publicações (Fiesp,
2008b).
5
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2 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
2.1 Resíduos
Qualquer processo produtivo gera resíduos. Nos processos de transformação em produtos finais, as matérias-primas geram sobras que podem ser chamadas de resíduos. Estes resíduos podem ser sólidos, líquidos ou pastosos.
Nesta cartilha são considerados resíduos todas as sobras dos processos industriais,
exceto os efluentes líquidos e as emissões atmosféricas.
Os resíduos são geralmente denominados “resíduos sólidos”, mesmo que sejam líquidos como, por exemplo, o solvente sujo, isso por oposição aos efluentes líquidos, como o
esgoto sanitário.
A Norma ABNT NBR 10004:2004 estabelece critérios para classificar os resíduos como
perigosos ou não-perigosos. Os não-perigosos são subdivididos em inertes e não-inertes.
A classificação é baseada em características físico-químicas, o que pode requerer análises
laboratoriais. São também estabelecidas nesta norma listas de resíduos já classificados
como perigosos, de acordo com a sua fonte de geração ou a sua composição, neste caso,
dispensando-se análises.
A indústria gráfica gera tanto resíduos perigosos como não-perigosos.

2.2 Segregação
A segregação é uma das primeiras e mais importantes etapas do gerenciamento de resíduos, pois garante a organização e a segurança durante o manuseio e o armazenamento
dos resíduos, bem como sua destinação de forma correta e otimizada. A segregação consiste em separar os resíduos essencialmente de acordo com a sua destinação.
Geralmente, a separação tem que ser feita, ao menos, entre resíduos:
• domésticos e industriais;
• perigosos e não-perigosos;
• sólidos (como papéis, plásticos ou panos sujos), líquidos (como solventes sujos, óleos
queimados ou soluções de fonte usadas) e semi-sólidos (como tintas de impressão offset
vencidas).
Recomenda-se que a separação seja feita na fonte, ou seja, no local onde o resíduo é
gerado.
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Segregação de resíduos
no estado sólido

PRÉ-IMPRESSÃO

Latas de
tintas vazias

IMPRESSÃO

Blanquetas
e fôrmas
usadas

SOBRAS PROCESSO
IMPRESSÃO

Aparas de
papéis

Segregação de resíduos
no estado líquido

PRÉ-IMPRESSÃO

Revelador +
Fixador
Saturados

IMPRESSÃO

Água
tamponada
Solução Fonte +
álcool + água

LAVAGEM/
LIMPEZA
MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Panos sujos

EMBALAGENS DE
PRODUTOS UTILIZADOS
NO PROCESSO

Resíduos
Plásticos

Solvente sujo
com restos
de tinta

Solvente
misturado
com água e restos
de tinta

MANUTENÇÃO

Óleo
lubriﬁcante
usado

Fonte: ABTG.
Em caso de dúvidas quanto à classificação de um determinado resíduo gerado e/ou
sua destinação, deve-se procurar o fabricante/fornecedor. Ele é obrigado a disponibilizar
as informações sobre a composição e a disposição final correta de seus produtos. Geralmente, essas informações constam também na Ficha de Informação de Segurança do
Produto Químico (FISPQ).

2.3 Armazenamento
Até que sejam adequadamente destinados, os resíduos devem ser armazenados de
forma temporária dentro da indústria, sempre em condições e local adequados.
Em função dos riscos envolvidos, os resíduos perigosos requerem uma atenção especial. É o caso do solvente sujo, resíduo inflamável bastante comum nas gráficas. A Norma
ABNT NBR 12235:1992 define os critérios para armazenamento de resíduos perigosos. É
importante verificar se o local de armazenamento é adequadamente ventilado, se possui
piso impermeável e sistema para contenção de vazamentos e se está protegido contra
intempéries.
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Condições inadequadas de armazenamento dos resíduos, especialmente os
perigosos, apresentam riscos de contaminação para o meio ambiente e para
a segurança dos colaboradores e da empresa.
Para reduzir riscos de contaminação, bem como o espaço a ser disponibilizado para o
armazenamento de resíduos dentro da gráfica, recomenda-se aumentar a freqüência das
retiradas.
A correta identificação de cada container ou recipiente de resíduos, tanto no setor
produtivo como no local de armazenamento, é fundamental para uma gestão adequada.
Para facilitar a gestão e evitar transferências desnecessárias, recomenda-se que os resíduos sejam acondicionados em recipientes apropriados para seu transporte. Por exemplo, para o acondicionamento de solvente sujo, é recomendável utilizar tambores de aço
de 200 L, com tampa fixa, homologados, em bom estado e devidamente identificados.

2.4 Transporte
Legalmente, todo resíduo é de responsabilidade ou corresponsabilidade de seu gerador. Portanto, todas as etapas, desde a geração até a destinação dos resíduos, devem ser
cuidadosamente administradas pelo gerador.
Geralmente, as gráficas não possuem frota própria para o transporte de seus resíduos.
Sendo assim, é importante que a gráfica exija das empresas que os transportam, especialmente no caso de resíduos perigosos, a documentação e as evidências de atendimento às
legislações aplicáveis.
As obrigações legais e orientações técnicas que se aplicam ao transporte de produtos
perigosos se aplicam também ao de resíduos perigosos. Estas obrigações legais são relativamente complexas. As principais são definidas, em âmbito federal, pela Resolução ANTT
nº. 420 de 2004 (ANTT, 2008). Esta resolução cita várias normas técnicas que passam a
ter valor legal, como a ABNT NBR 7500:2005 (ABNT, 2008). Além desta, cada Estado têm
autonomia para criar legislações específicas para o transporte rodoviário.
Entre as exigências técnicas da legislação sobre o transporte de resíduos perigosos, pode-se
citar a necessidade de o motorista ter um registro válido do curso de Movimento e Operação de
Produtos Perigosos (MOPP) e de o veículo estar
em condições adequadas para a atividade, além
de possuir as placas corretas de sinalização, com
as simbologias de segurança, rótulos e painéis de
segurança.
Para verificar as condições de transporte dos resíduos e dos produtos perigosos em geral,
8
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fiscalizações são realizadas nas estradas, pelas polícias rodoviárias, em todo o território nacional.
As regras mencionadas acima se aplicam também aos produtos perigosos recebidos pelas gráficas, como o solvente virgem para limpeza, por exemplo. Portanto,
é importante que a gráfica se certifique também do cumprimento das exigências
legais no transporte de matérias-primas classificadas como perigosas.

2.5 Destinação
Apenas empresas licenciadas pelo órgão ambiental podem receber resíduos, perigosos ou
não. São as empresas destinatárias, também chamadas de receptoras.
As gráficas devem destinar os seus resíduos apenas às empresas devidamente
licenciadas para recebê-los.
Existem muitas formas de destinar resíduos de maneira adequada. Dentre as mais vantajosas, pode-se citar a reutilização dentro da própria empresa ou sua utilização como produto
no processo produtivo de outra empresa. As principais opções para a destinação de resíduos
são listadas abaixo, por ordem alfabética.
Por motivos econômicos e ambientais, deve-se sempre privilegiar a reutilização
interna, o reaproveitamento e a reciclagem em relação a outras opções de destinação
de resíduos.
Aterro sanitário classe I. Destina-se a resíduos industriais perigosos (classe I), no estado
sólido, não-reativos e não inflamáveis, com baixo teor de solventes, óleos, graxas ou água.
Aterro sanitário classe II. Destina-se a resíduos industriais não-perigosos (classe II), no estado sólido.
Armazenamento temporário. Apesar de não ser uma forma de destinação em si, esta
opção pode ajudar gráficas que geram pequenos volumes de resíduos. O armazenamento
temporário é, em geral, feito em um galpão com condições adequadas para receber grandes
volumes de resíduos de várias empresas, inclusive resíduos classe I.
Co-processamento. É a queima de resíduos em forno de cimento, geralmente resíduos
classe I, cujo poder calorífico mínimo garante energia na queima e cujas cinzas participam à
formação do produto.
Incineração. É o processo de destruição por combustão em alta temperatura, geralmente de 900ºC a 1250°C, com tempo de residência controlado, utilizado para o tratamento de resíduos de alta periculosidade ou que necessitem de destruição segura.
Reuso ou reutilização. É a utilização do resíduo como produto no processo em que foi
9
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gerado ou em outro processo.
Reciclagem. É geralmente definida como o reaproveitamento de resíduos em processos que permitem sua reutilização como matérias-primas.
Tratamento em ETE. Os resíduos no estado líquido podem ser tratados em uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), localizada na própria planta geradora ou em
empresas especializadas. Na ETE, os resíduos são tratados por sistemas físicos, químicos
e/ou biológicos, e lançados na rede de esgoto ou em corpo d’água dentro dos padrões
legais de lançamento.
Em geral, os resíduos no estado
líquido que não são tratados na empresa não devem ser descartados na rede
de esgoto, uma vez que podem alterar
a qualidade dos efluentes acima dos padrões aceitáveis. Devem ser segregados
e destinados adequadamente.
Um Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS) pode ser elaborado a partir de um diagnóstico de
todos os resíduos gerados na empresa. Procedimentos podem, então, ser estabelecidos
para que todos os trabalhadores envolvidos sejam treinados sobre as formas corretas
de manuseio, segregação, acondicionamento, identificação, transporte e destinação dos
resíduos.
Vale observar que negociar com os fornecedores o retorno dos resíduos de embalagens é uma forma de gestão comum no mercado gráfico, devida, principalmente, aos
custos de destinação de certos tipos de resíduos.
Sugestões de boas práticas no gerenciamento de resíduos:
- Desenvolver projetos para reduzir a geração de resíduos na fonte.
- Estabelecer procedimento(s) para a gestão dos resíduos gerados na produção – um
Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS) –, e treinar os funcionários.
- Controlar e arquivar os registros de destinação dos resíduos.
- Armazenar os resíduos apenas em locais adequados e sempre devidamente
identificados, durante o menor tempo possível.
- Verificar se as transportadoras atendem a todas as obrigações legais.
- Destinar resíduos apenas às empresas licenciadas.
- Desenvolver projetos para aproveitar cada tipo de resíduo da forma mais nobre possível.
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3 Gestão de águas e efluentes
A água é importante para qualquer indústria gráfica. Enquanto o desperdício de
água representa prejuízos financeiros e ambientais, uma boa gestão deste recurso
limitado gera economias. Empresas que adotam uma abordagem integrada e sistemática, freqüentemente atingem uma redução de consumo que varia de 20% a 50%
(Fiesp, 2006). A gestão de águas em uma empresa pode ser divida em três etapas: abastecimento, uso e descarte.
A utilização de qualquer recurso hídrico é sujeita a outorga: as gráficas que utilizam água superficial ou subterrânea devem consultar o órgão
estadual responsável (DAEE, em SP), ou a Agência
Nacional de Águas (ANA) no caso de recurso sob
domínio do Estado. Os requisitos para obtenção
de uma outorga de captação podem incluir, por
exemplo, a verificação da qualidade da água com
uma análise química e a instalação de um medidor de vazão.
O uso de água nas gráficas normalmente é baixo, devido ao uso restrito no processo
produtivo. O principal uso é sanitário e costuma ser proporcional ao número de funcionários. Reduções drásticas no consumo sanitário podem ser obtidas com a instalação
de equipamentos de baixo consumo nos banheiros, vestiários e cozinhas. A abordagem
preventiva da Produção mais Limpa (P+L) permite reduzir o consumo industrial, por meio
da aquisição de equipamentos ou da adoção de tecnologias mais limpas.
Para constituir um programa eficaz, os projetos técnicos de otimização do uso de
água devem ser acompanhados de uma campanha contínua de conscientização, a
fim de incentivar todos os funcionários ao uso racional.
Efluentes estritamente sanitários podem ser lançados na rede de esgoto sem tratamento prévio. Nas empresas desprovidas de acesso à rede pública, algum tipo de tratamento pode ser necessário para o descarte em uma fossa séptica ou em um corpo
superficial d’água, sendo que o lançamento de efluentes em corpo superficial d’água é,
igualmente, sujeito a outorga.
Algumas gráficas geram efluentes industriais que devem ser segregados dos efluentes
sanitários. Nestes casos, as alternativas de tratamento devem ser avaliadas técnica e economicamente, sempre lembrando que é possível reduzir ou até eliminar a necessidade de
tratamento com medidas de P+L.
Alguns sistemas de tratamento permitem a reutilização da água tratada na própria
gráfica. Com o aumento do valor da água e da consciência ecológica, esta prática do reuso está se tornando cada vez mais comum. Estes sistemas de reúso não são restritos ao
11
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tratamento total dos efluentes sanitários. Por exemplo, podem ser sistemas simples instalados para tratar e permitir o reuso parcial dos efluentes de determinada máquina de
impressão offset ou de preparação de cilindros de rotogravura.
Melhorias na gestão da água, que sejam no abastecimento, no uso ou no descarte,
são geralmente acompanhadas de ganhos indiretos, que vão desde reduções no consumo
de energia elétrica até diminuição na compra de produtos químicos. Como a redução do
consumo de água, estes ganhos indiretos apresentam vantagens econômicas e ambientais.
Aplicados à gestão de águas nas gráficas, os conceitos de P+L constituem um
exemplo típico da relação “ganha-ganha”, entre economizar e preservar o meio
ambiente.

4 Controle de emissões atmosféricas
4.1 Compostos orgânicos voláteis (COVs)
Os compostos orgânicos voláteis - COVs, freqüentemente denominados de VOCs (do
inglês Volatile Organic Compounds), são quaisquer compostos que contenham carbono
e evaporem na atmosfera em condições normais de temperatura e pressão, exceto os
compostos inorgânicos, como o monóxido ou o dióxido de carbono.
Na indústria gráfica, as principais fontes de COVs são as tintas, os vernizes, os adesivos
e os produtos utilizados para limpeza, que quase sempre contêm solventes orgânicos em
sua composição. Estes COVs são emitidos em atividades como
a preparação ou a mistura de tintas, a secagem da impressão
ou a limpeza das fôrmas de impressão. Dentro do ambiente
de trabalho, os vapores gerados podem apresentar riscos
para a saúde do trabalhador: trata-se de uma problemática
de saúde ocupacional. Fora do ambiente de trabalho, os COVs
apresentam problemáticas ambientais. De fato, ao reagir à luz
na atmosfera, os COVs geram ozônio (O3), um gás prejudicial à
saúde, quando acima de determinadas concentrações. Também,
quando liberados na atmosfera, os COVs oriundos de fontes nãorenováveis, podem contribuir indiretamente para o aquecimento
global, principalmente em função de sua oxidação em CO2 na
atmosfera.
Recuperar ou limitar as emissões de COVs pode representar ganhos econômicos
significativos para a gráfica, além de ganhos ambientais.
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cuperação das emissões. Apesar de poder apresentar retornos econômicos bastante
significativos, os sistemas de recuperação são ainda pouco difundidos no Brasil.

4.2 Gases de efeito estufa
Em função da importância de sua problemática, o aquecimento global não pode deixar de ser mencionado. No entanto,
o impacto das gráficas nesta questão ainda é relativamente pouco
conhecido.
Como qualquer empresa, as gráficas emitem indiretamente
CO2, por meio do consumo de energia elétrica ou por conta do
transporte e da movimentação de matérias-primas, produtos e funcionários. Ainda que em valores menos expressivos, os vazamentos de gases refrigerantes
representam outra contribuição. De fato, gases como os HCFCs (hidroclorofluorcarbonados) apresentam um potencial de aquecimento global, em geral, bem superior ao CO2.
A redução das emissões de gases do efeito estufa traz, geralmente, economia para
as empresas. Por exemplo, ao mesmo tempo em que reduz os impactos ambientais, a
otimização da logística pode refletir em ganhos econômicos importantes para a gráfica.

5 Gerenciamento de áreas contaminadas
Uma atividade industrial sem gestão ambiental adequada pode provocar contaminação do solo e das águas subterrâneas, situação comumente denominada de passivo ambiental. Legalmente, este passivo é de responsabilidade de quem o gerou, mas também
do proprietário do terreno contaminado.
Os projetos de descontaminação costumam ser muito caros. Antes de alugar ou comprar um imóvel para instalação de suas atividades, a gráfica deve verificar se existe um
passivo ambiental e, da mesma forma, se existem passivos trabalhistas ou contábeis.
Informações básicas a serem levantadas quanto à possibilidade de um passivo ambiental em um determinado imóvel são
listadas no Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação
em Imóveis (CETESB, 2008).
Para determinar se, de fato, uma área suspeita está contaminada ou não, faz-se necessária uma avaliação do solo e das águas
subterrâneas. Este diagnóstico deve ser realizado por uma equipe técnica especializada, seguindo as recomendações do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da Cetesb (2008),
referência nacional.
13
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Planejar de fôrma detalhada os serviços da avaliação de passivo, como, por exemplo,
determinar os potenciais contaminantes em cada área, permite reduzir bastante os custos
das análises químicas e os de serviços de campo, que costumam ser elevados.
Após ter garantido sua instalação em um terreno livre de contaminação, a indústria
gráfica deve agir preventivamente para evitar a geração de passivos ambientais. Para isso,
manter um sistema de gestão ambiental é a solução mais eficaz.
Quando a gráfica deixar o imóvel onde operou por um determinado período, recomenda-se, também, que comprove que o local está livre de contaminação, mesmo que
isso não seja uma obrigação legal ou uma exigência específica do órgão ambiental como
parte do plano de encerramento das atividades. Isso evitará questionamentos no caso de
uma futura contaminação deste imóvel por outra empresa.

6 Relações com partes interessadas
Com a crescente valorização das questões ambientais na sociedade, manter boas relações
com todas as partes interessadas na empresa, os chamados stakeholders, pode se tornar um diferencial importante para uma gráfica. As partes interessadas vão desde os fornecedores até os
consumidores finais, passando pelos órgãos ambientais.
Primeiramente, cabe destacar a importância da capacitação de todos os funcionários. Estes
devem entender os processos de mudanças e estar aptos a participar ativamente dos projetos de
minimização de impactos ambientais.
Na escolha ou na homologação dos seus fornecedores, uma gráfica pode adotar critérios
ambientais para garantir que cumprem com determinadas exigências mínimas. Isso não significa
privilegiar fornecedores mais caros, ao contrário. Uma vez que a redução dos impactos ambientais é geralmente acompanhada da redução dos custos, incentivar os fornecedores a adotar boas
práticas ambientais pode trazer ganhos econômicos indiretos.
A gráfica deve estar atenta aos pedidos de seus clientes ou mesmo antecipar-se a eles em relação às questões ambientais. Deve também manter uma comunicação transparente, mostrando
aos clientes as melhorias realizadas ou pretendidas e os respectivos ganhos para o meio ambiente.
É importante, ainda, estar sempre atento à circunvizinhança e manter com esta uma boa relação, a partir da adoção de medidas ou projetos socioambientais, por exemplo.
Finalmente, a gráfica deve enxergar os seus consumidores finais
através da lente ambiental. Legalmente, uma gráfica pode ser responsabilizada pelos bens que produziu até o final de sua vida útil.
Portanto, é importante pensar nas formas de limitar os impactos
ambientais dos produtos já em sua concepção. Esta abordagem preventiva é geralmente conhecida como ecodesign. A utilização de insumos químicos livres de substâncias tóxicas ou o desenvolvimento
de matérias-primas renováveis são bons exemplos de práticas cada
vez mais cobradas pelos consumidores.
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ABREVIAÇÕES, ACRÔNIMOS E DEFINIÇÕES
ABIGRAF: Associação Brasileira da Indústria Gráfica.
ABTG: Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica.
ANTT: Agência Nacional de Transporte Terrestre.
Aspectos ambientais: elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente.
CETESB: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, agência ambiental estadual de São Paulo.
ETE: Estação de Tratamento de Efluentes.
FISPQ: Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico.
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis.
Impactos ambientais: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica.
MOPP: Movimentação e Operação de Produtos Perigosos.
Resíduo doméstico: resíduo que não é classificado como industrial.
Resíduo industrial: resíduo que é gerado durante ou relacionado a uma atividade industrial.
SGA: Sistema de Gestão Ambiental
SGI: Sistema de Gestão Integrado
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