
Rua Paraíso, 533 - Paraíso
CEP 04103-000 - São Paulo - SP

Tel. 11 5087-7777 / Fax 11 5087-7733
www.sindigraf.org.br

Rua Augusto Severo,1050 - Centro Cívico
CEP 80030-240 - Curitiba - PR

Tel. / Fax 41 251-7171

Av. Pernambuco, 2623 - 5º andar - São Geraldo
CEP 90240-005 - Porto Alegre - RS

Tel. 51 3346-3800 / Fax 51 3346-1920

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 1



MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 2



MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 3



Apresentação  ..................................................     4

Introdução  ......................................................     5

Sistemas de Impressão  .....................................  7

Técnicas de Prevenção à Poluição  ............. .......   9

Identificação das entradas 

e saídas nos sistemas de impressão  ................. 16

Oportunidades de melhoria  .............................   72

Legislação Ambiental  ......................................  132

Glossário  ......................................................... 144

Referências bibliográficas  ................................. 147

3

AVISO
As declarações contidas neste documento constituem um guia de boas 
práticas, certo que este não pretende e não busca ser interpretado como 
criador de obrigações por litigantes no Brasil. Empresas e Estados podem
decidir seguir as diretrizes deste documento ou agir de maneira diversa,
baseada em análise de circunstâncias específicas ou legislação apropriada.
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Apresentamos este “Manual Técnico
Ambiental” que trata das questões 
ambientais relativas a quatro importantes
sistemas de impressão: Offset, Flexografia,
Serigrafia e Tipografia. Sua finalidade 
é orientar empresas gráficas quanto 
às metodologias de prevenção à poluição, 
identificação e redução de resíduos 
em seus processos produtivos.

É resultado do esforço conjunto entre 
órgãos e entidades empresariais 
e governamentais na busca de resultados
comuns para a solução dos impactos 
ambientais causados pelo setor produtivo.

Trata-se de um trabalho permanente 
do setor na busca de uma indústria gráfica 
ecologicamente correta, cujo trabalho 
de conscientização e orientação teve 
início em 2001, com a publicação 
do “Guia Prático de Orientação para
Questões Ambientais da Indústria Gráfica”,
realização: SINDIGRAF-SP/ABIGRAF/ABTG;
e, em 2003, o “Guia Técnico Ambiental 
da Indústria Gráfica”, realização:
SINDIGRAF-SP/FIESP-CIESP/SMA/CETESB.

4 Apresentação
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Visão Geral 
da Indústria Gráfica

A indústria gráfica é muito diversificada,
pois atende a todos os setores da
economia incluindo serviços públicos,
serviços financeiros, publicitários, 
editoriais, prestadores de serviços 
e a indústria de manufatura como 
um todo; para atender demandas 
tão diferenciadas possui diferentes
processos de produção e presta
serviços para campos específicos.

A indústria gráfica brasileira 
é responsável por aproximadamente
duzentos mil empregos diretos, 
e teve investimentos da ordem 
de US$ 6 bilhões em máquinas,
equipamentos, novas tecnologias 
e infra-estrutura, acumulados 
no período 1990/2000. 

Os principais produtos da Indústria
Gráfica incluem:
• Jornais
• Rótulos/Etiquetas
• Periódicos/Revistas
• Formulários
• Livros
• Envelopes
• Mapas
• Embalagens de Papel Cartão
• Cartões Postais

• Embalagens Flexíveis
• Calendários
• Transfers
• Impressos de Segurança
• Materiais de Sinalização
• Materiais Publicitários  

(Promocionais)
• Outros

O total de estabelecimentos gráficos
no BRASIL é de 14.326 (RAIS/98 
e CAGED 99/00). Embora o valor 
da indústria seja significativo no 
volume total de produtos e serviços
da nação, aproximadamente 87%
das empresas gráficas empregam
menos de 20 pessoas, e servem 
mercados locais e regionais.

A questão ambiental deve ser inserida
no contexto empresarial gráfico como
objeto de avaliação e análise, sendo
necessária a busca de informações 
e dados estatísticos que possam
dimensionar e orientar as estratégias
de combate à degradação do meio
ambiente.

A atitude empresarial de preservação
ambiental tem sido na presente 
conjuntura item determinante 
e facilitador da inserção de países 
e seus produtos nos mercados 
globalizados. Nesse sentido, os principais

Introdução

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 6



centros industriais de diversos países
em conjunto com entidades 
representativas dos setores, e com 
o apoio de autoridades governamentais
têm procurado desenvolver
parâmetros capazes de servir 
de indicadores eficientes e suficientes
para fundamentar uma legislação
coerente e balizada com as necessidades
e possibilidades envolvidas neste tema.

Se as emissões atmosféricas de efluentes
líquidos e industriais, resíduos 
sólidos, ruídos, vibração e radiação
forem corretamente controladas, 
a indústria pode se tornar uma 
atividade segura e saudável 
do ponto de vista da proteção 
da integridade física e da saúde 
do trabalhador tornando-se ainda
ecologicamente correta para 
a sociedade, pois, atualmente, 
estão disponíveis as mais diversas
oportunidades de melhorias 
e métodos potenciais de 
prevenção e proteção.

6
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Os sistemas de impressão aqui 
apresentados na ordem de mercado
são: offset, flexografia, tipografia 
e serigrafia. Esses processos 
são diferenciados pelo método 
da transferência de imagem e tipo
de matriz utilizada. Imagens 
impressas são transferidas para 
um substrato direta ou indiretamente;
um substrato é qualquer material
sobre o qual a tinta é depositada.
Em impressão direta, ocorre 
a transferência imediata da imagem
de um portador de imagens para 
um suporte. Na impressão indireta,
ocorre a transferência indireta 
de imagens de um portador 
de imagens para um suporte, por
meio de um elemento intermediário.

As máquinas impressoras são 
categorizadas pela forma do substrato
em que imprimem; máquinas rotativas
imprimem a imagem sobre um rolo
contínuo do substrato; máquinas 
de folhas (planas) imprimem sobre
folhas individuais.

Descrição dos Processos

Offset: Processo de impressão indireto
no qual a imagem é entintada 
na chapa, sendo primeiramente
transferida para uma blanqueta 
e depois para o substrato. A chapa
é tratada fotoquimicamente a fim
de produzir áreas de grafismo 

e de contragrafismo, receptivas 
à tinta e à água, respectivamente.
O processo offset apresenta três 
características que o distinguem 
dos demais; as áreas de grafismo 
e contragrafismo encontram-se 
no mesmo plano; a impressão 
é indireta, ou seja, a imagem 
é transferida da chapa para uma
blanqueta e desta para o substrato:
é o único processo que envolve
água. A impressão offset pode 
ser plana, usada para a impressão
de livros, periódicos, pôsteres, 
promocionais, brochuras, cartões,
rótulos, embalagens, ou rotativa,
comumente usada para a impressão
de jornais, livros, tablóides, revistas,
catálogos, periódicos, promocionais etc.

Flexografia: Processo de impressão
que usa formas flexíveis de borracha
ou polímero com as áreas de grafismo
em alto relevo, imprimindo diretamente
sobre o suporte, utilizando tintas

Sistemas de Impressão 
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fluídas e voláteis de secagem rápida,
ou tinta UV. Caracteriza-se pela
impressão de embalagens, etiquetas,
rótulos, produtos de sacarias, listas
telefônicas, jornais, sacolas, embalagens
corrugadas etc...

Serigrafia: Processo de impressão 
que utiliza uma moldura e uma tela 
de tecido, plástico ou metal permeável
à tinta nas áreas de grafismo 
e impermeabilizada nas áreas 
de contragrafismo, sobre a qual 
a tinta é espalhada e forçada por uma
lâmina de borracha através das malhas 
abertas, para atingir o suporte. É um
processo versátil que permite imprimir
sobre diferentes tipos de materiais 
e superfícies irregulares ou curvas, incluindo
vidro, plástico, madeira, metal etc...
Os principais produtos são pôsteres,
banners, camisetas, papéis de parede,
decalques etc...

Tipografia: Processo de impressão 
que utiliza forma gravada em alto-relevo,
transferindo a tinta das áreas elevadas
diretamente para o substrato. Os usos
mais comuns da impressão tipográfica
são: formulários, bilhetes, marcas,
impressos comerciais em geral.

8

Modificações Materiais 
no “Input”

• Purificação do Material
• Substituição por Materiais

menos tóxicos
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Mudanças no Produto

• Planejamento para um 
Impacto Ambiental Menor

• Aumento da Vida do Produto

Mudanças no Processo

9

O que é prevenção da poluição

A prevenção da poluição é a redução
máxima viável de todas as espécies 
de resíduos gerados nos locais 
de produção. Envolve a aplicação 
das melhores práticas de gerenciamento,
uso correto de recursos através 
da redução na fonte, eficiência no uso
de energia, reaproveitamento dos
materiais que entram no sistema -

“input” - durante a produção,
e consumo reduzido de água.
Dois métodos gerais de redução 
na fonte, que são úteis num programa 
de prevenção da poluição, são: mudanças
no produto e mudanças no processo.
Essas práticas podem reduzir 
a quantidade e/ou a toxicidade dos
despejos da produção e dos produtos
finais durante seu ciclo de vida 
e no momento de sua disposição final.

Redução na Fonte

Mudanças na Tecnologia
• Mudanças no “Layout”
• Aumento na Automatização
• Condições  Operacionais 

melhoradas
• Equipamento Melhorado
• Tecnologia Nova

Melhoria nas Práticas
Operacionais

• Operação e Manutenção
• Procedimentos
• Práticas de Gerenciamento 
• Segregação da Corrente

(de água)
• Manuseio do Material
• Melhoramentos
• Cronogramas de Produção
• Controle de Inventário
• Treinamento na Segregação  

de Resíduos

Figura 1 - Exemplos de métodos de redução na fonte

Técnicas de Prevenção à Poluição
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As mudanças no produto estão 
diretamente relacionadas com 
a qualidade do produto final de um
processo ou sistema de manufatura.
Essas qualidades podem ser afetadas
através de um projeto e resultam 
em impacto ambiental menos nocivo.

As mudanças no processo envolvem
a maneira de fabricar o produto,
incluindo mudanças de materiais no
“input”, mudanças na tecnologia, 
e práticas operacionais melhoradas,
normalmente conseguidas através 
da implementação de melhores
práticas de gerenciamento. Todas
essas mudanças reduzem o contato
do trabalhador com poluentes
durante o processo de manufatura,
com reflexos positivos nos aspectos
de controle da saúde ocupacional.

Geralmente, práticas operacionais
melhoradas podem ser implementadas
com mais rapidez e com menos 
gastos do que o material de “input” 
e as mudanças tecnológicas. 
O Quadro 1 fornece exemplos 
de mudanças no processo.

10
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QUADRO 1 - MUDANÇAS NO PROCESSO

As seguintes mudanças no processo são medidas de prevenção 
da poluição porque diminuem a quantidade de resíduos gerados 
durante a produção.

Exemplos de mudanças nos materiais de insumo:

• Deixar de usar pigmento contendo metal pesado;
• Usar um solvente menos nocivo e tóxico para limpeza ou como revestimento;
• Comprar matérias-primas isentas de impurezas tóxicas;
• Substituição de matéria-prima para eliminar resíduos.

Exemplos de mudanças na tecnologia:

• Projetar equipamentos para reduzir o volume de material, 
eliminando perdas durante mudanças de cor e de lote quando 
for retirado para manutenção ou limpeza;

• Utilizar mecanismos de limpeza ou remoção de tinta, evitando 
uso de solvente;

• Mudar para um sistema de revelação à base d´água;
• Instalar sistema de recuperação de solvente;
• Usar motores mais eficientes;
• Processamento eletrônico de imagem e processamento de chapa por laser.

Exemplos de melhores práticas de gerenciamento:

• Treinar os operadores;
• Cobrir os tanques de solvente quando fora de uso. Separar 

as correntes de despejos para evitar contaminação pela mistura 
de materiais nocivos e não-nocivos;

• Melhorar a qualidade das condições operacionais (fluxo, temperatura, 
pressão, residência, tempo, estequiometria);

• Melhorar os cronogramas para manutenção;
• Otimizar os métodos de compra e inventário para materiais de insumo;
• Comprar em grandes quantidades para reduzir custos e material 

de empacotamento, tomando cuidado para que os materiais não 
excedam o tempo de vida nas estantes;

• Reavaliar as características de tempo de vida nas estantes para 
evitar a disposição desnecessária de artigos estáveis;

• Consertar imediatamente goteiras, vazamentos e derrames;
• Colocar o equipamento numa posição que minimize derramamentos 

e perdas durante o transporte de peças ou materiais.
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Benefícios de um Programa 
de Prevenção da Poluição

No caso da prevenção da poluição,
os objetivos ambientas nacionais 
e os interesses sócio econômicos 
das indústrias coincidem. Existem
fortes incentivos sociais e econômicos
para a redução, tanto da toxicidade
como do volume geral dos despejos
gerados. Como resultado da Conferência
Mundial da ONU sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento (ECO-92), no Rio
de Janeiro, a sociedade está começando
a reconhecer os verdadeiros custos
para a economia, o meio ambiente
e a saúde, associados a resíduos 
e à poluição.

Assim, aquelas empresas e instalações
que operam e implementam um 
programa de prevenção da poluição
que seja eficaz e em evolução constante,
serão as que têm custos mais baixos,
e levarão uma vantagem significativa
em termos de competitividade. 
O custo por unidade produzida
diminuirá na medida em que as práticas
de prevenção da poluição diminuam
o risco de processos e penalidades
legais e os custos operacionais. 
E à medida que a conscientização
ambiental da sociedade continua 
a crescer, essas empresas 

se beneficiarão de uma melhor
imagem pública, associada a seus
esforços para prevenir a poluição.

Há numerosos benefícios e muitas
oportunidades para melhorias num
programa de prevenção da poluição,
tanto no campo ambiental como
econômico. Esses benefícios podem
ser agrupados em cinco categorias
principais:

•   Obediência à legislação 
e aos regulamentos; 

•   Custos operacionais diretos; 
•   Custos operacionais indiretos; 
•   Riscos ambientais e processos 

legais de cunho ambiental; 
•   Imagem pública e interna 

da corporação.

12
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QUADRO 2

Formas para manter e melhorar o programa de prevenção 
da poluição:
• Integrar a prevenção da poluição dentro de um planejamento global;
• Delegar a responsabilidade pela prevenção às unidades operacionais  

onde o resíduo é gerado;
• Acompanhar e relatar a situação do programa;
• Realizar avaliação anual do programa (benchmarking do setor);
• Proporcionar programas contínuos de educação para a equipe 

de trabalho;
• Fazer do programa de conscientização da necessidade de prevenir 

a  poluição parte da nova orientação para os empregados;
• Proporcionar treinamento avançado;
• Treinamento de atualização para os supervisores e empregados;
• Manter boa comunicação interna;
• Encorajar as vias de comunicação entre os empregados e a gerência;
• Solicitar sugestões dos empregados sobre prevenção da poluição;
• Acompanhar a implementação das sugestões;
• Recompensar o pessoal pelo sucesso na prevenção da poluição;
• Citar as realizações nos "relatórios de desempenho";
• Reconhecer as contribuições dos indivíduos e dos grupos;
• Proporcionar recompensas materiais;
• Considerar a prevenção da poluição como uma responsabilidade;
• Divulgar e educar o público sobre os esforços para a prevenção 

da poluição;
• Entregar, para a mídia local e para os jornais da indústria, boletins 

sobre inovações apresentados por clientes potenciais ;
• Fazer com que os empregados dêem testemunho público sobre medidas

de prevenção da poluição nas escolas e nas organizações públicas.
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Planejamento e Organização

Um programa de redução de resíduos
requer o compromisso para com 
o programa, fixando objetivos claros
e organizando times que farão seu
acompanhamento constantemente.
Caso contrário, o programa estará
fadado ao insucesso. Portanto, 
é importante:

– Compromisso da alta administração;
– Liberdade de ação para os times
com suporte da alta administração;
– Responsáveis claros e bem definidos
que conduzirão esse trabalho.

Fase de Avaliação

A fase de avaliação envolve 
os seguintes passos:

1. Relacionar todos os processos 
e dados de sua empresa Os resíduos
gerados na empresa devem ser 
identificados e caracterizados. Essa
caracterização pode ser facilmente
feita com a ajuda dos  consultores
da ABTG ou através de laboratórios
cadastrados junto aos  órgãos de
controle e preservação ambiental.

2. Priorizar e selecionar objetivos 
de avaliação
Diagramas de fluxo devem ser

preparados para identificar a quantidade,
os tipos e as taxas de processos 
geradores de resíduos. É importante
preparar balanços materiais para 
os vários processos, a fim de localizar
as perdas e os vários componentes
do processo. O ideal é que tudo seja
avaliado no fluxo de geração de resíduos,
cuja finalidade é identificar oportunidades
potenciais de redução de resíduos.

Será necessário concentrar esforços
para a redução de resíduos em uma
determinada área. Considerações
tais como quantidade de resíduos, 
características de periculosidade 
do resíduo, regulamentos, segurança
de empregados, economia, e outros
aspectos precisam ser avaliadas,
levando-se em consideração 
o fluxo traçado.

3. Montar o time de avaliação 
O time deve incluir pessoas com
responsabilidade direta e conhecimento
do fluxo da planta toda ou de uma
área específica.

4. Revisar todos os dados e inspecionar
os locais geradores de resíduos
O time de avaliação estuda os dados
do processo antes da inspeção.
A inspeção deve seguir o processo
designado do ponto onde matérias-
primas entram na empresa até os pontos

14
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onde são gerados os resíduos. O time
deve identificar as  fontes de resíduos.

Isso inclui a produção, operações 
de manutenção e áreas de recebimento
e armazenamento para matérias-primas,
produtos acabados e produção em
curso. A inspeção geralmente resulta
na formação de conclusões preliminares
sobre oportunidades de redução.

5. Gerar opções
É a partir de uma avaliação técnica 
e econômica que são definidos 
os objetivos e as oportunidades de
redução de resíduos. Neste momento,
nenhuma opção deve ser descartada
sob pena de abandonar grandes
possibilidades de redução. 
Os critérios sugeridos para se avaliar
essas possibilidades são: Boas práticas
de manufatura (GMP); Mudanças 
de tecnologia; Contribuição das
mudanças de materiais; e Mudanças
de produto (a ser agregado ao processo).
Então selecionar as melhores 
oportunidades de redução de resíduos,
escolhendo as opções mais promissoras.

6. Análise de Viabilidade Mudanças
de processo e equipamentos precisam
ser avaliadas no tocante aos efeitos
globais em termos da quantidade de
resíduos e qualidade do produto.

Qualquer produto desenvolvido por
esse processo, que gere mudanças
de matérias-primas, precisa ser testado
quanto à sua aceitação no mercado.

Uma avaliação econômica deve usar
medidas de rentabilidade, como
período de reembolso, desenvolvimento
e investimento, e valor presente líquido.

Como em qualquer projeto, o elemento
de custo de um projeto de redução
de resíduos pode ser dividido em 
custos de capital e custos econômicos.
Mudanças econômicas e nos 
rendimentos também precisam 
ser consideradas.
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OFFSET

Os resíduos gerados na produção
que emprega tecnologia offset são
originados no processamento de
imagem, na produção de chapas 
e provas de impressão, na impressão
e no acabamento. Consideram-se 
também a água residual e os gases
emitidos por equipamentos com
emissões de ar como resíduos 
a serem tratados.

A redução de tais resíduos se dá em
sua fonte de geração ou através 
de sua reciclagem.  

Como conseqüência, as gráficas offset
diminuem o uso de matéria-prima 
e a disposição de lixo em aterros,
reduzindo assim a responsabilidade
associada a ela.

Tinta e papel são as matérias-primas
mais usadas na produção de gráficas
offset; portanto, o gráfico deve ter
maior controle dos resíduos nelas
gerados. A água também é classificada
como matéria-prima, e tem suma
importância em qualquer processo
gráfico. Outros materiais geradores
de resíduos incluem os processadores
de filmes e de chapas de impressão,
soluções de fonte, solventes 

de limpeza e óleos lubrificantes.
Solventes e resíduos de tintas são
considerados materiais perigosos.
Essa definição quanto à periculosidade
do resíduo é baseada na classificação
pelas avaliações sugeridas na NBR
10.004, porém há no mercado tin-
tas não perigosas.

A indústria gráfica fez progressos 
significativos quanto ao uso 
de materiais menos perigosos 
e não perigosos. 
A redução da geração de resíduos
pode tornar a indústria gráfica mais
limpa (P+L), deixando-a menos sujeita
às sanções de lei que visam 
a preservação ambiental.

Pré-Impressão 

Poluição das águas
Na etapa de pré-impressão, deve-se ter
considerável cuidado com a segregação
de todos os efluentes líquidos. 
O ideal é que as linhas de descarte
do setor sejam totalmente independentes
das demais linhas de esgoto. 
Os efluentes deverão seguir para
uma caixa de coleta, ser devidamente
tratados numa estação de tratamento
físico-químico, e então a parte líquida
será conduzida para estação biológica
ou rede pública, em conformidade

Identificação das entradas e saídas nos sistemas de impressão
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com a legislação em vigor. A porção
sólida (lodo) deverá ter descarte
apropriado, conforme classificação,
em locais devidamente licenciados.
Outra possibilidade, em especial
quando os volumes dos efluentes
líquidos são baixos, é a segregação
individualizada em cada fonte geradora
e o acondicionamento em tambores
para análise e posterior descarte
apropriado, ou mesmo envio para
estações centralizadas de serviços 
de tratamento de efluentes.
Alguns procedimentos nesse campo
estão ilustrados abaixo.

Poluição do solo 
(Resíduos Sólidos)
Na pré-impressão, há o emprego 
de diferentes produtos, como reveladores,
fixadores, solventes, retocadores, algodão,
tecidos, filmes etc. O emprego de
todos esses itens gera considerável
volume de resíduos sólidos. Todos
deverão ser segregados, caracterizados,
classificados, transportados e destinados
corretamente, do ponto de vista 
técnico e ambiental. 

Poluição do ar
É recomendado que o setor de 
pré-impressão tenha seu ambiente
com temperatura e umidade controladas.
Diante desse fato é fundamental

que o sistema de ar-condicionado
e ventilação do setor seja dotado

de filtros e receba a devida manutenção.
A volatização de diferentes produtos
químicos pode gerar um grau 
insuportável de concentração dos
orgânicos voláteis em suspensão
(VOCs) no ambiente. Para tanto, 
é necessário que, ao se projetar 
o sistema de ar-condicionado 
e ventilação, seja definida uma taxa
de renovação do ar.

No caso de altas concentrações como
no setor de revelação de cópias 
heliográficas, poderá ser necessária
uma exaustão localizada.

A poluição do ar será abordada 
mais detalhadamente na etapa 
de impressão. Os conceitos ali 
apresentados também são aplicáveis
ao setor de pré-impressão, diferindo
um do outro quanto a substâncias
geradas e quantidades.
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ENTRADA

Filmes

Chapas
offset

Revelador/
fixador

Algodão
contaminado

Embalagens
plásticas

Embalagens
de vidro

Água da
rede

Embalagem
de papelão

Papel em
geral

Fitas 
adesivas

Álcool

Solventes

18

ASPECTO

Sólido

Sólido

Líquido

Sólido

Sólido

Sólido

Líquido

Sólido

Sólido

Sólido

Moléculas

Moléculas

PRINCIPAIS
FONTES DE
GERAÇÃO

Processamento
de imagem
e montagem

Cópia

Cópia/
processadora

Montagem

Cópia/
processadora

Cópia/
montagem

Cópia/
processadora

Cópia/
montagem

Cópia/
processadora

Montagem
convencional

Montagem
convencional

Cópia/
montagem

SAÍDA

Armazenar

Armazenar

Armazenar

Armazenar

Armazenar

Armazenar

Linha de
esgoto

Armazenar

Armazenar

Armazenar

VOCs
(Orgânicos
Voláteis)

Suspensão

VOCs
(Orgânicos
Voláteis)

Suspensão

MÉTODO DE
ELIMINAÇÃO

Segregação/
reciclagem
de plástico

Segregação/
reciclagem
de alumínio

Segregação/
tratamento 

Físico Químico

Segregação/
incineração

Segregação/
reciclagem
de plástico

Segregação/
reciclagem

de vidro

Segregação/
tratamento 

Físico Químico

Segregação/
reciclagem
de papelão

Segregação/
reciclagem
de papéis

Segregação/
Incineração

Captação da
exaustão/
filtragem

Captação da
exaustão/
filtragem

IMPUREZA

Retalhos

Peças 
danificadas

Produto
saturado

Chumaços

Bombonas
e litros

Garrafas e
vasilhames

Efluente
líquido

contami-
nado

Caixas e
folhas

Folhas

Pontas e
pelotas

Vapores

Vapores

CLASSE
NBR

10.004

II

II

I

I

II

II

II

II

II 

Pré-impressão • Entradas e saídas
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ENTRADA

Solução de
amoníaco

Solventes
contami-

nados

ASPECTO

Moléculas

Líquido

PRINCIPAIS
FONTES DE
GERAÇÃO

Montagem
convencional

Cópia
processadora

SAÍDA

VOCs
(Orgânicos
Voláteis)

Suspensão

Armazenar
tambores/

embalagens
fechadas

MÉTODO DE
ELIMINAÇÃO

Captação da
exaustão/
filtragem

Segregação/
Incineração

IMPUREZA

Vapores

Efluente
líquido  

contaminado

CLASSE
NBR

10.004

I

Impressão

Poluição das águas
Uma das matérias-primas mais
importantes da impressão offset
é a água. Ela é o elemento de maior
volume na formulação da solução 
de molhagem; é composta basicamente
de um concentrado diluído entre
2% a 3%. Em alguns casos, adiciona-se
álcool isopropílico, ou substitutos. 

A solução de molha circula em 
um circuito fechado, normalmente 
refrigerado, atuando diretamente 
na chapa. Ela é aplicada pelo sistema
de molha da máquina e retorna 
ao reservatório central. Embora 
ocorram perdas e reposições
durante o processo de impressão, 
há momentos em que a solução 
de molha ficará saturada; nesse
momento, deverá ser trocada. 
A quantidade retirada deverá ser
segregada, classificada em conformidade

com análises previamente realizadas,
e encaminhada para o correto descarte,
normalmente compondo lotes de
resíduos líquidos para incineração.

Existem outras fontes poluidoras 
das águas no setor da impressão,
tais como: tanques de lavagem 
de rolarias e lavagem de peças,
água proveniente da lavagem 
do piso da sala de impressão, 
e dos utensílios e ferramentas 
do setor. No caso específico da 
lavagem de peças e rolarias em 
tanques dedicados, normalmente
associados a emprego de solventes,
recomenda-se a segregação dos
efluentes líquidos e sua incineração.
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ENTRADA

Solução
de fonte

Álcool 
isopropílico

ou 
substitutos

Resíduos
de tintas

Solvente

Óleos
lubrifi-
cantes 

e graxas

Água da
rede

ASPECTO

Líquido

Líquido

Manchas
concen-
tradas
sobre-

nadantes

Líquido

Manchas
concen-
tradas
sobre-

nadantes

Líquido

PRINCIPAIS
FONTES DE
GERAÇÃO

Sistema de
molhagem

Sistema de
molhagem

Unidade de
impressão

Unidade de
impressão

Unidade de
impressão

Líquido de
lavagem do
piso da sala

de
impressão

SAÍDA

Solução
saturada

Solução
saturada

Solução
saturada

Depósito
dos

lavadores
automáticos

Contenção/
caixas de

lubrificação

Deposição

MÉTODO DE
ELIMINAÇÃO

ETEFQ e/ou
incineração

direta

ETEFQ e/ou
incineração

direta

ETEFQ e/ou
incineração

direta

Incineração
direta

ETEFQ e/ou
reciclagem

ETEFQ e ETE
biológicos

IMPUREZA

Porções
concen-

tradas ou
diluídas de
2% a 3%

Porções
concen-

tradas ou
diluídas de
8% a 10%

Gotas ou
diluídas na
solução de

molha

Porções
concen-

tradas ou
diluídas

Porções
concen-

tradas ou
diluídas

Impressão • Poluição das águas - Entradas e saídas
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Os tanques de lavagem de rolarias
devem ter os efluentes líquidos 
segregados e devidamente destinados
para o Estação de Tratamento Físico
Químico (ETEFQ) ou para incineradores
credenciados pelos órgãos ambientais.

Poluição do solo 
(Resíduos Sólidos)
Sem a devida segregação, 
acondicionamento e armazenagem
dos resíduos, o solo pode ser 
contaminado por substâncias. 
O processo de descontaminação 
do solo é complexo e pode envolver
técnicas sofisticadas de diagnóstico
e de descontaminação. Todo esse
processo deve ser feito por uma
empresa especializada, em uma
planta desenvolvida para esse fim.

ENTRADA

Tinta de
impressão

Solução
de fonte

concentrada

Álcool 
isopropílico

Solventes

Óleos
lubrifi-
cantes 

e graxas

ASPECTO

Líquido

PRINCIPAIS
FONTES DE
GERAÇÃO

Central de
bombeamento/
armazenagem

Central de
abastecimento/
armazenagem

Caixas de
lubrificação/

armazenagem

SAÍDA

Infiltração
no solo

MÉTODO DE
ELIMINAÇÃO

Local coberto
e impermea-

bilização
do piso

Bandejas
aparadoras 
e posterior

limpeza

IMPUREZA

Porções
concen-
tradas

Impressão • Poluição do solo - Entradas e saídas
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Poluição do ar
A sala de impressão é o setor com
maior potencial gerador de agentes
poluidores do ar. Portanto, é fundamental
que entendamos alguns conceitos a seguir:

Composição do ar
O ar atmosférico é uma mistura 
de gases que contém uma pequena
quantidade de partículas sólidas em
suspensão, cuja composição, 
quando seco e puro, é indicada 
na Tabela 1.

Em recintos com pessoas, os teores
acima se modificam. As porcentagens
em volume, quando a umidade relativa
do ar é de 50% e a temperatura 
é de 21ºC, podem ser:

Uma redução de oxigênio para teores
entre 16% a 20% ocasiona dificuldade
de respirar. Entre 11% e 16%, produz
dor de cabeça. Entre 8% e 10%, ânsia
de vômito e perda da consciência.
O estado higrométrico do ar, a existência

de indústrias poluidoras e o grande 
número de veículos trafegando em
uma cidade alteram os valores acima
indicados nas áreas industriais e centros
urbanos, densamente povoados.

22

Substâncias

Nitrogênio, gases raros, hidrogênio
Oxigênio
CO2 (dióxido de carbono)

Ar externo seco
% em volume
79.00
20.97
0.03

% em peso
76.80
23.16
0.04

Tabela 1 - Composição do ar

Nitrogênio, gases raros, hidrogênio
Oxigênio
CO2

Vapor de água

78.00 % em volume
20.69%
0.06%
1.25%
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ENTRADA

Piso papel

Óleos
lubrifi-
cantes

Pó
anti- 

maculatura
(decalque)

Solventes;
limpadores;

vernizes

Solventes;
tintas de

impressão

ASPECTO

Sólido

Líquido

Sólido

Líquido 

Moléculas

PRINCIPAIS
FONTES DE
GERAÇÃO

Varrição;
corte e refile

de papel;
desbobina-

mento

Sistemas
abertos de
lubrificação
por banho e
gotejamento

Impressão
plana

Processos de
manutenção

e limpeza 
de máquinas;

lavagem 
de rolarias; 
aplicação 

de vernizes

Fornos das
rotativas

SAÍDA

Deposição;
suspensão

Deposição;
suspensão

Deposição;
suspensão

Suspensão

VOCs
(Orgânicos
Voláteis)

Suspensão

MÉTODO DE
ELIMINAÇÃO

Retirada
mecânica;
exaustão;
ciclone

Retirada
mecânica;
exaustão;
ciclone

Retirada
mecânica;
exaustão; 

precipitadores
eletrostáticos

Exaustão;  
precipitadores 
eletrostáticos;

combustão
catalítica

Combustão
catalítica;

incineração
direta

IMPUREZA

Poeiras

Gotas

Fumos

Névoa

Vapores 
e gases

CLASSE
NBR

10.004

II

II

Impressão • Poluição do Ar - Entradas e Saídas

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 24



28

Pós-Impressão

Poluição das águas
Nessa etapa deve-se ter especial
atenção com os métodos empregados
na limpeza de coleiros, aplicadores
de cola e outros dispositivos em contato
com os adesivos. É comum o uso de
adesivos do tipo PVA, “Hot Melt” e PUR.

Cada tipo de adesivo tem o seu solvente
indicado, seja água ou algum produto
quimicamente formulado. Se o solvente
para a cola não for biodegradável, 
o mesmo deverá ser segregado 
e destinado para uma estação de
tratamento de efluentes físico-químico,
ou para que uma empresa de destino
final, devidamente credenciada, que
faça a incineração.

Poluição do solo 
(resíduos sólidos)
Como nas demais etapas, devem-se
segregar e acondicionar corretamente
todos os resíduos sólidos. A correta
metodologia de trabalho impedirá
que ocorra a contaminação indevida
de resíduos e embalagens usadas,
dificultando o seu descarte, como
por exemplo, resíduos de cola “Hot
Melt” em barricas de papelão. Se
isto ocorrer, impedirá que as barricas
sejam descartadas como classe II 
e comercializadas para reciclagem.

Poluição do ar
As operações de acabamento, tais
como corte, refile, furação, produzem
poeira, proveniente do papel. Deve-se
captar e acondicionar corretamente
tal poeira. Todos os equipamentos 
e sistemas de condução do pó de
papel devem ter dispositivos de
segurança contra incêndio, incluindo
alarmes sonoros e luminosos e de
anti-explosão, como interruptores 
e luminárias blindadas.

Recomenda-se que a captação dos
refiles das aparas seja automatizada
por sistema a vácuo, evitando 
a desnecessária propagação da poeira
no interior do setor de pós-impressão.
Os equipamentos que trabalham com
laminação, envernizamento, colas
aquecidas e similares deverão ter uma
exaustão dedicada ao ponto emissor.

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 25



29

ENTRADA

Cola Hot
Melt

Cola PVA

Cola PUR

Arames/fitas
de arquear
metálicas

Papel

Solventes

Cones/
plásticos/

tubos

Embalagens
plásticas

Embalagens
de papelão

Filmes 
plásticos

Fitas de
arquear
plásticos

ASPECTO

Sólido

Líquido/
Sólido

Sólido 

Sólido

Sólido

Líquido 

Sólido

Sólido

Sólido

Sólido 

Sólido 

PRINCIPAIS
FONTES DE
GERAÇÃO

Encaderna-
doras

Encapadeiras

Encapadeiras

Encapadeiras

Grampeadoras

Guilhotinas
fresadoras

Encadernadoras
Encapadeiras

Costuradeiras

Envernizamento
Encapadeiras
encaderna-

doras

Acabamento
em geral

Expedição

Expedição 

SAÍDA

Deposição

Deposição

Deposição

Deposição/
acúmulo

Suspensão/
deposição

Suspensão

Deposição/
acúmulo

Acúmulo

Acúmulo 

Acúmulo 

Deposição/
acúmulo

MÉTODO DE
ELIMINAÇÃO

Acondicio-
namento 

e incineração

ETE.
Físico/químico
ETE biológico

Acondicio-
namento

e incineração

Acondicio-
namento 

e reciclagem

Exaustão 
e filtragem/
reciclagem

Exaustão

Acondicio-
namento 

e reciclagem

Acondicio-
namento

e reciclagem

Acondicio-
namento

e reciclagem

Acondicio-
namento

e reciclagem

Acondicio-
namento

e reciclagem

IMPUREZA

Partículas/
placas

Partículas/
placas

Partículas/
placas

Pedaços

Poeira/
refiles

Névoa

Peças

Peças

Folhas/
caixas

Pedaços/
refiles

Pedaços 

CLASSE
NBR

10.004

II

II

II

II 

II

II

I  ou II

II 

II 

II 

Pós-Impressão - Entradas e Saídas
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ENTRADA

Paletes
descartáveis

Refiles de
PVC (Tipo
Percalux)

ASPECTO

Sólido

Sólido

PRINCIPAIS
FONTES DE
GERAÇÃO

Expedição

Encaderna-
doras

SAÍDA

Acúmulo

Acúmulo

MÉTODO DE
ELIMINAÇÃO

Acondicio-
namento

e reciclagem

Acondicio-
namento

e reciclagem

IMPUREZA

Peças

Pedaços
refiles

CLASSE
NBR

10.004

II

II
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Filme

Revelador

Fixador

Água de lavagem

Soluções de limpeza

Panos industriais
Trapos / estopas
Disquetes
CDs

Chapas de fotopolímero
Película difusora
Lâmina para estilete
Fotolito

Algodão

Álcool etílico

Benzálcool

Solvente para fotopolímero

Pano industrial
Trapo / estopa
Fita litográfica
Graxa

Filme usado, filme vencido
Emissões gasosas
Revelador usado
Embalagem de revelador
Emissões gasosas
Fixador contaminado com
prata contida na película 
Embalagem de fixador
Água de enxágüe contaminada
Soluções de limpeza já usadas
Embalagens de solução de limpeza
Panos industriais sujos
Trapos / estopas sujos
Plástico, metal e TNT dos disquetes
Policarbonato e alumínio dos CDs

Retalho de fotopolímero
Película difusora (acetato)
Lâmina para estilete descartada
Fotolito descartado
Algodão descartado
Embalagem de algodão
Emissões atmosféricas (álcool etílico)
Embalagem de álcool
Emissões atmosféricas (benzálcool)
Embalagem de benzálcool
Solvente para fotopolímero saturado
Emissões atmosféricas de 
solvente p/ fotopolímero 
+ álcool + benzálcool
Embalagem de solvente
Pano industrial sujo
Trapo / estopa sujo
Resíduos de fita litográfica
Resíduo de graxa

FLEXOGAFIA
Fluxo do Processo Flexográfico

PR
É-

IM
PR
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SÃ

O

PR
O

C
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M
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E 
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A

G
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S
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M
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O
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Graxa
Luva de látex
TNT (tecido não tecido)

Lâmpadas UV

Dupla face
Pano industrial
Trapo / estopa

Álcool isopropílico

Lixas
Polidor líquido
Clichê

Fita adesiva
Lâmina para estilete
Algodão

Suporte

Tintas

Lâminas

Solvente

Pano industrial
Trapo / estopa

Graxa

Óleo lubrificante

Fita adesiva

Luva de látex
Vedação (feltro + borracha)

Embalagem de graxa
Luva de látex descartada
Resíduos de TNT
Lâmpadas UV descartadas
Embalagem de lâmpadas
Tubete
Caixa de papelão

Dupla face descartada
Pano industrial sujo
Trapo / estopa sujo
Emissões atmosféricas (álcool etílico)
Embalagem de álcool
Lixas descartadas
Embalagem de polidor
Clichê descartado
“Liners”(papel siliconado)
Resíduos de fita adesiva
Lâmina para estilete descartada
Algodão descartado
Tubete

Aparas recicláveis
Aparas não-recicláveis
Resíduos de tinta
Embalagem de tinta
Lâminas descartadas
Emissões atmosféricas de solventes
Resíduos de solventes
Embalagens de solventes
Pano industrial sujo
Trapo / estopa sujo
Resíduos de graxa
Embalagem de graxa
Óleo lubrificante descartado
Embalagem de óleo lubrificante
Resíduos de fita adesiva
Tubete
Luva de látex descartada
Vedação suja

PR
É-
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O
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O
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Suporte

Tintas

Lâminas

Solvente

Pano industrial
Trapo / estopa
Dupla face
Fita adesiva
Luva de látex
Espátula de metal
Espátula de plástico

Vedação (feltro + borracha)

Vernizes

Adesivos

Suporte

Plástico em geral
Lâminas
Alumínio
Fita adesiva
Luva de látex
Espátula de metal
Espátula de plástico
Vedação (feltro + borracha)
Pano industrial
Trapo / estopa

Solvente

Aparas recicláveis
Aparas não-recicláveis
Resíduos de tinta - borras
Resíduos de tinta vencida
Embalagem de tinta
Lâminas descartadas
Emissões atmosféricas de solventes
Resíduos de solvente
Embalagens de solventes
Pano industrial sujo
Trapo / estopa sujo
Resíduos de dupla face
Resíduos de fita adesiva
Luva de látex descartada
Espátula de metal descartada
Espátula de plástico descartada
Vedação suja
Tubete
Clichê de fotopolímero descartado

Resíduos de vernizes
Embalagem de vernizes
Resíduos de adesivos
Embalagem de adesivos
Aparas recicláveis
Aparas não-recicláveis
Resíduos de plástico
Lâminas descartadas
Resíduos de alumínio
Resíduos de fita adesiva
Luva de látex descartada
Espátula de metal descartada
Espátula de plástico descartada
Vedação suja
Pano industrial sujo
Trapo / estopa sujo
Emissões atmosféricas 
de solventes
Embalagens de solventes
Resíduos de solventes
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Fita adesiva
Cintas
Papelão ondulado

Plástico 

Papel

Tubetes

Resíduos de fita adesiva
Resíduos de cintas
Papelão ondulado
Aparas recicláveis
Aparas não-recicláveis
Aparas recicláveis
Aparas não-recicláveis
Tubetes descartados

EX
PE

D
IÇ

Ã
O

PÓ
S-

IM
PR

ES
SÃ

O

Obs.: adaptado dos dados fornecidos pela Escola SENAI “Theobaldo de Nigris” – SENAI-SP

Entradas e Saídas do Processo Flexográfico

Abaixo estão descritas as entradas e saídas do processo flexográfico

ENTRADA

Filme

Revelador

Fixador

Água de
lavagem

Soluções
de limpeza

Panos
industriais 

ASPECTO (CAUSAS)

Geração de resíduos sólidos

Geração de emissões gasosas

Geração de efluentes liquidos

Geração de resíduos 
sólidos

Geração de emissões gasosas

Geração de efluentes
líquidos

Geração de resíduos 
sólidos

Geração de efluentes
líquidos

Geração de efluentes
líquidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

SAÍDA

Filme usado,
filme vencido

Emissões gasosas

Revelador usado

Embalagem de
revelador

Emissões gasosas

Fixador contami-
nado com prata

contida na película

Embalagem de
fixador

Água de enxágüe
contaminada

Soluções de
limpeza já usadas

Embalagens de
solução de limpeza

Panos industriais
sujos

DESTINO**

6

10 / 6

10 / 6

10 / 6

8 / 13 / 6

CLASSE
NBR

10.004

I

I

I

I

I

Pré-Impressão – Entradas e Saídas
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ENTRADA

Trapos /
estopas

Disquetes

CDs

Chapas de
fotopolímero

Película
difusora

Lâmina
para

estilete

Fotolito

Algodão

Álcool 
etílico

Benzálcool

Solvente
para

fotopolímero

ASPECTO (CAUSAS)

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de emissões
gasosas

Geração de resíduos sólidos

Geração de 
emissões gasosas

Geração de resíduos sólidos

Geração de efluentes
líquidos

SAÍDA

Trapos / estopas
sujos

Plástico, metal e
TNT dos disquetes

Policarbonato e
alumínio dos CDs

Retalho de
fotopolímero

Película difusora
(acetato)

Lâmina 
para estilete
descartada

Fotolito descartado

Algodão descartado

Embalagem de
algodão

Emissões 
atmosféricas 
(álcool etílico)

Embalagem de
álcool

Emissões 
atmosféricas 
(benzálcool)

Embalagem de
benzálcool

Solvente para
fotopolímero 

saturado

DESTINO**

13 / 9 / 6

2 / 3 / 
7 / 1

2 / 3 / 7 / 1

7

7 / 1

2 / 3 / 
7 / 1

7

13 / 6

2 / 3 / 
7 / 1

2 / 3 / 
10 / 7 / 1

2 / 3 / 
10 / 7 / 1

CLASSE
NBR

10.004

I

II

II

II

II

I

II

I

II

I
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ENTRADA

Solvente
para

fotopolímero

Pano 
industrial

Trapos /
estopas 

Fita
litográfica

Graxa

Luva de
látex 

TNT 
(tecido não

tecido)

Lâmpadas
UV

ASPECTO (CAUSAS)

Geração de emissões
gasosas

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

SAÍDA

Emissões 
atmosféricas de
solvente para

fotopolímero +
álcool + benzálcool

Embalagem de
solvente

Pano industrial
sujo

Trapos / estopas
sujos

Resíduos de fita
litográfica

Resíduo de graxa

Embalagem de
graxa

Luva de látex
descartada

Resíduos de TNT

Lâmpadas UV
descartadas

Embalagem 
lâmpadas UV

Tubete

Caixa de papelão

DESTINO**

10 / 6

8 / 13 / 6

13 / 6

7 / 1

13 / 9 / 6

10 / 6

7 / 1

7 / 1

8

2 / 3 / 1

2 / 3

2 / 3

CLASSE
NBR

10.004

I

I

I

II

I

I

II

II

I

I

II

II
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Destino: (1) Aterro sanitário; (2) Reciclagem com retorno financeiro; (3) Reciclagem
sem retorno financeiro; (4) Reutilização interna; (5) Reutilização com custos; 
(6) Aterro industrial classe I; (7) Aterro industrial classe II; (8) Reciclagem com 
custos; (9) Co-processamento; (10) Devolução ao fabricante/cliente; (11) ETE;
(12) Aproveitamento energético; (13) Incineração
Obs.**: por ordem de melhor opção do ponto de vista ambiental

ENTRADA

Dupla face 

Pano 
industrial

Trapos /
estopas 

Álcool 
isopropílico

Lixas

Polidor
líquido

Clichê 

ASPECTO (CAUSAS)

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de emissões
gasosas

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

SAÍDA

Dupla face
descartada

Pano industrial
sujo

Trapos / estopas
sujos

Emissões 
atmosféricas
(álcool etílico)

Embalagem de
álcool

Lixas descartadas

Embalagem de
polidor

Clichê descartado

“Liners”(papel 
siliconado)

DESTINO**

7

8 / 13 / 6

13 / 6

2 / 3 / 
10 / 7 / 1

7 / 1

10 / 6

7

7 / 1

CLASSE
NBR

10.004

II

I

I

I

II

I

II

II

Impressão – Entradas e Saídas
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ENTRADA

Fita 
adesiva

Lâmina
para

estilete

Algodão 

Suporte

Tintas

Lâminas 

Solvente

Pano 
industrial

Trapos /
estopas

Graxa

ASPECTO (CAUSAS)

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de emissões
gasosas

Geração de efluentes
líquidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

SAÍDA

Resíduos de fita
adesiva

Lâmina para
estilete descartada

Algodão 
descartado

Tubete

Aparas / impressos
recicláveis

Aparas / impressos
não recicláveis

Tintas Resíduos 
de tinta

Embalagem de
tinta

Lâminas 
descartadas

Emissões 
atmosféricas de

solventes

Resíduos 
de solventes

Embalagens de
solventes

Pano industrial
sujo

Trapos / estopas
sujos

Resíduos de
graxa

DESTINO**

7 / 1

2 / 3 / 
7 / 1

13 / 6

2 / 3

2 / 3

7

13 / 9 / 6

10 / 6

2 / 3 / 
7 / 1

10 / 6

8 / 13 / 6

13 / 6

13 / 9 / 6

CLASSE
NBR

10.004

I

I

II

II

I

I

I

I

I

I
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ENTRADA

Graxa

Óleo 
lubrificante 

Fita 
adesiva

Luva de
látex

Vedação
(feltro +

borracha)

Tintas
proces-

sadas na
empresa

Suporte

Tintas

ASPECTO (CAUSAS)

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de 
emissões gasosas

SAÍDA

Embalagem de
graxa

Óleo lubrificante
descartado

Embalagem de
óleo lubrificante

Resíduos de fita
adesiva

Tubete

Luva de látex
descartada

Vedação suja

Sobras de tintas
elaboradas para
papel e algumas

películas

Aparas / impressos
recicláveis

Aparas / impressos
não recicláveis

Resíduos 
de tinta - borras

Resíduos 
de tinta vencida

Embalagem 
de tinta

Emissões gasosas
de tintas à base

de solventes

DESTINO**

2 / 3 / 
10 / 7 / 1

2 / 3

10 / 6

7 / 1

2 / 3

7 / 1

6

13 / 9 / 6

2 / 3

7

13 / 9 / 6

13 / 9 / 6

10 / 6

CLASSE
NBR

10.004

I

I

I

II

II

II

I

I

II

II

I

I

I
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ENTRADA

Lâminas 

Solvente

Pano 
industrial

Trapos /
estopas

Dupla 
face

Fita 
adesiva

Luva de
látex

Espátula
de metal

Espátula
de plástico 

Vedação
(feltro +

borracha)

ASPECTO (CAUSAS)

Geração de resíduos sólidos

Geração de emissões
gasosas

Geração de efluentes
líquidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

SAÍDA

Lâminas 
descartadas

Emissões 
atmosféricas de

solventes

Resíduos 
de solvente

Embalagens de
solventes

Pano 
industrial sujo

Trapos / estopas
sujos

Resíduos 
de dupla face

Resíduos de fita
adesiva

Luva de látex
descartada

Espátula de metal
descartada

Espátula de plástico
descartada

Vedação suja

DESTINO**

2 / 3 / 
7 / 1

10 / 6

8 / 13 / 6

13 / 9 / 6

7 / 1

7 / 1

7 / 1

2 / 3 / 
7 / 1

2 / 3 / 
7 / 1

6

CLASSE
NBR

10.004

I

I

I

II

II

II

II

I

Destino: (1) Aterro sanitário; (2) Reciclagem com retorno financeiro; (3) Reciclagem
sem retorno financeiro; (4) Reutilização interna; (5) Reutilização com custos; 
(6) Aterro industrial classe I; (7) Aterro industrial classe II; (8) Reciclagem com 
custos; (9) Co-processamento; (10) Devolução ao fabricante/cliente; (11) ETE;
(12) Aproveitamento energético; (13) Incineração
Obs.**: por ordem de melhor opção do ponto de vista ambiental
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ENTRADA

Vernizes

Adesivos

Suporte

Plástico 
em geral

Lâminas 

Alumínio

Fita 
adesiva

Luva de
látex

Espátula
de metal

Espátula
de plástico

Vedação
(feltro +

borracha)

Pano 
industrial

ASPECTO (CAUSAS)

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

SAÍDA

Resíduos de
vernizes

Embalagem de
vernizes

Resíduos de 
adesivos

Embalagem de
adesivos

Aparas recicláveis

Aparas 
não-recicláveis

Resíduos 
de plástico

Lâminas 
descartadas

Resíduos de
alumínio

Resíduos 
de fita adesiva

Luva de látex
descartada

Espátula de metal
descartada

Espátula de plástico
descartada

Vedação suja

Pano industrial
sujo

DESTINO**

6

10 / 6

6

6

2 / 3

7

2 / 3

2 / 3 /7 / 1

2 / 3

7 / 1

7 / 1

2 / 3 / 
7 / 1

2 / 3 / 
7 / 1

6

8 / 13 / 6

CLASSE
NBR

10.004

I

I

I

I

II

II

I

II

I

II

II

II

I

I

Pós Impressão (Acabamento) – Entradas e Saídas
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ENTRADA

Trapos /
estopas

Solvente

Fita 
adesiva

Cintas

Papelão
ondulado

Plástico

Papel

Tubetes

ASPECTO (CAUSAS)

Geração de resíduos sólidos

Geração de emissões
gasosas

Geração de resíduos sólidos

Geração de efluentes
líquidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

Geração de resíduos sólidos

SAÍDA

Trapos / estopas
sujos

Emissões 
atmosféricas de

solventes

Embalagens 
de solventes

Resíduos 
de solventes

Resíduos 
de fita adesiva

Resíduos 
de cintas

Papelão ondulado

Aparas recicláveis

Aparas 
não-recicláveis

Aparas recicláveis

Aparas 
não-recicláveis

Tubetes 
descartados

DESTINO**

13 / 9 / 6

10 / 6

7 / 1

7 / 1

4 / 2 / 3

2 / 3

7

2 / 3

7

2 / 3

CLASSE
NBR

10.004

I

I

II

II

II

II

II

II

II

Destino: (1) Aterro sanitário; (2) Reciclagem com retorno financeiro; (3) Reciclagem
sem retorno financeiro; (4) Reutilização interna; (5) Reutilização com custos; 
(6) Aterro industrial classe I; (7) Aterro Industrial classe II; (8) Reciclagem com 
custos; (9) Co-processamento; (10) Devolução ao fabricante/cliente; (11) ETE;
(12) Aproveitamento energético; (13) Incineração.
Obs.**: por ordem de melhor opção do ponto de vista ambiental
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SERIGRAFIA

Na etapa de pré-impressão do processo
de serigrafia são utilizados métodos
fotomecânicos para passar a imagem
do original para a “forma”, o que 
gera efluentes líquidos provenientes 
do processo de revelação. Esses 
efluentes podem conter ácidos, álcalis,
solventes, reveladores e fixadores
(no caso de existir o processo 
de processamento de imagem 
internamente). Além disso, há geração
de resíduos da preparação da “forma”
a partir da tela, como restos 
de madeira, alumínio ou ferro 
e a própria tela. Também, são gerados
potes ou baldes plásticos, provenientes
das emulsões para sensibilização 
da tela, desengraxantes e produtos
químicos, utilizados na limpeza das
telas nos casos de reaproveitamento
das mesmas. 

As telas utilizadas para obtenção
das “formas”, na etapa de impressão,
podem ser reaproveitadas várias
vezes, dependendo do tipo de
serviço, ou descartadas como 
resíduo após o primeiro uso. Além
disso, pela necessidade de diluição
das tintas e pelas diversas limpezas
necessárias, consomem-se quantidades
consideráveis de solventes, gerando

emissão de compostos orgânicos
voláteis (VOCs), além de latas 
e panos/estopas sujos com resto de
tinta e/ou solvente.

A serigrafia em tecido também
emite calor e gera outras emissões
atmosféricas, oriundas das máquinas
de cura por polimerização.
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Poliéster com tonner
Filme com prata
Revelador, fixador e água
Retocador para impressão
a laser
Disquetes e CDs

Fluxo de Entradas e Saídas dos Processos de Serigrafia

Poliéster usado com tonner
(classe II)

Filme usado com prata (classe I)

Fixador e revelador saturados
(classe I)

Efluente líquido com prata
(classe I)

Embalagens contaminadas
(classe I)

Plástico e metal dos disquetes
(classe II)

Policarbonato e alumínio 
dos CDs (classe II)

PROCESSAMENTO 
DE IMAGEM

Telas esticadas
Produtos químicos 
Embalagens plásticas 
ou metálicas
Trapos, estopas e toalhas
reutilizáveis
Quadros de madeira 
ou metal
Calha de emulsionar
plástica ou metálica
Filtro da máquina de
reuso de solvente
Fita plástica
Jornais 
Lâmpadas 
Água

Telas rasgadas (classe II)

Telas rasgadas com tinta (classe I)

VOCs - compostos orgânicos
voláteis 
Embalagens plásticas ou metálicas
contaminadas (classe I)

Trapos e estopas contaminadas
(classe I)
Restos de solvente (classe I)

Particulados de algodão (classe II)

Restos de madeira e metal
(classe II)

Resíduo da calha plástica ou
metálica (classe II)

Filtro contaminado do reuso 
do solvente (classe I)

Fita plástica contaminada (classe I)

Jornais contaminados (classe I)

Lâmpadas queimadas (classe I)

Efluente líquido contaminado 

PREPARAÇÃO 
E MANUFATURA 

DA TELA

ENTRADA SAÍDA 
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Substratos (papel, cartão,
plástico, adesivo ou tecido)
Telas gravadas
Berços *
Resistências elétricas *
Tintas
Solventes
Produto químico para
tirar manchas do tecido *
Óleo lubrificante
Rodos 
Trapos, estopas e toalhas
reutilizáveis
Lâmpadas

Substrato com impressão errada
úmido e adesivos (classe I) 

e seco (classe II)

Telas rasgadas (classe II)

Resistências queimadas * (classe II)

Borra de tinta (classe I)

Embalagens contaminadas
(classe I)

VOCs - compostos orgânicos
voláteis 
Resíduo de óleo lubrificante
(classe I)

Rodos danificados (classe II)

Trapos e estopas contaminadas
(classe I)

Restos de solvente (classe I)

Lâmpadas queimadas (classe I)

PROVA E
IMPRESSÃO

Cordões
Cordas plásticas
Cintas de papel ou plástico
Colas
Fitas adesivas
Embalagens de papelão

Restos de cordões (classe II)

Restos de cordas plásticas
(classe II)

Cintas de papel ou plástico
(classe II)

Embalagens contaminadas
(classe I)

Restos de fitas adesivas (classe I)

Restos de embalagens de
papelão (classe II)

PRODUTO FINAL

* Aplicado em serigrafia de tecido.
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ETAPAS DO
PROCESSO

Processa-
mento da
Imagem

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Tiossulfato,
acetato de

sódio, sulfito
de sódio e

ácido acético

Carbonato de
potássio,

dietilenoglicol,
hidroquinona,

1-fenil-
3-pirazolina 

e EDTA

Solvente
aromático,
alifáticos, 

retardadores 
e umectantes,
sob pressão

com gás
propano

USO DE EPIs

Óculos,
luvas de 

borracha ou
vinil, botas
e avental 
de PVC

Óculos,
luvas de
nitrila, 

máscara,
botas 

e roupa 
protetora

Óculos,
luvas, 

e máscara

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

Armazenar em
local fresco,
seco e ao 
abrigo das

intempéries.
Não fumar ou
ingerir alimentos

durante 
o manuseio. 

Nos intervalos 
de uso, lavar
as mãos com
água e sabão.

Armazenar em
local fresco,
seco e bem
ventilado. 

Os recipientes
devem estar

hermeticamente
fechados. 

Não armazenar
com ácidos

fortes 
e agentes 
oxidantes.

Sob pressão 
é inflamável 

e volátil, 
portanto 
deve-se 
proteger 

a lata de raios
solares e 

temperaturas
superiores 
a 50º C.

DESCARTE

Contatar
empresa

com serviço
especial de
eliminação
de resíduos
classe I para
o descarte do
produto e dos

recipientes
contaminados.

Contatar
empresa

com serviço 
especial de
eliminação
de resíduos
classe I para
o descarte
do produto 

e dos 
recipientes

contaminados.

As embalagens
de aerossol
devem ser
destinadas 

a aterro
industrial
classe I. 

As demais
embalagens
devem ser
enviadas

para 
reciclagem.

PRODUTO

Fixador

Revelador

Fixador
de 

tonner

QUADRO RESUMO DOS PRODUTOS QUÍMICOS
PROCESSO GRÁFICO: SERIGRAFIA 
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ETAPAS DO
PROCESSO

Preparação
da Tela

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Combinação
de tensoativos,

isenta de 
fosfatos

Gel aquoso
contendo

álcalis fortes

Acrilatos 
e metanol

USO DE EPIs

Óculos 
e luvas

Óculos,
luvas 

e máscara

Óculos,
luvas, 

máscara
(com filtro

contra
VOCs, em
caso de
concen-
trações
elevadas)

CUIDADOS 
NO AMBIENTE 

INTERNO

Armazenar em
local fresco e
seco. Em caso
de acidente,

utilizar material
aglutinador,
como areia 

ou serragem.

O local de 
trabalho deve

ser bem 
ventilado.

Evitar 
formação de

aerossóis.  
Em caso de

derramamento,
recolher 

o produto 
com materiais
absorventes,

como areia ou
serragem.

Armazenar 
os recipientes
bem fechados,
em local fresco

e ventilado.
Evitar contato
com os olhos 

e a pele

DESCARTE

Se utilizado
adequada-
mente, não
contamina

águas 
residuais. Os
recipientes

vazios devem
ser destinados
à reciclagem

e/ou 
reutilizados.

Não descartar
o produto
junto com

dejetos
domésticos,
esgoto, solo
ou cursos
d'água.

Os recipientes
vazios devem
ser destinados
à reciclagem

e/ou 
reutilizados.
Os contami-
nados são

classificados
como resíduos

especiais.
Não descartar

o produto
em esgoto,

solo e cursos
d'água.

PRODUTO

Desen-
graxante

Pasta
alcalina

Emulsão
para UV
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ETAPAS DO
PROCESSO

Preparação
da Tela

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Acrilatos 
e metanol

Resina PVA,
mistura de 
pigmentos 
e aditivos

Hidrocarbonetos
e aguarrás

USO DE EPIs

Óculos,
luvas, 

máscara
(com filtro

contra
VOCs, em
caso de
concen-
trações 

elevadas)

Óculos,
luvas e 

máscara com 
filtro contra

VOCs.

Óculos,
luvas, 

máscara
com filtro

contra
VOCs 

e aventais
de PVC

CUIDADOS
NO AMBIENTE 

INTERNO

Armazenar 
os recipientes
bem fechados,
em local fresco

e ventilado.
Evitar contato
com os olhos 

e pele

Armazenar 
os recipientes
bem fechados,
em local fresco

e ventilado.
Evitar contato
com os olhos 

e pele

Armazenar 
os recipientes
bem fechados,
em local fresco

e ventilado.
Evitar contato
com os olhos 

e pele

DESCARTE

Os recipientes
vazios devem
ser destinados
à reciclagem

e/ou 
reutilizados.
Os contami-
nados são 

classificados
como resíduos

especiais.
Não descartar

o produto 
em esgoto,

solo 
e cursos
d'água

Os recipientes
vazios 

devem ser
destinados à
reciclagem

e/ou 
reutilizados.
Os contami-
nados são

classificados
como resíduos

especiais.
Não descartar
o produto 
em esgoto,

solo e cursos
d'água

Resíduos em
embalagens

usadas
devem ser

descartados
em 

instalação
autorizada

PRODUTO

Emulsão

Emulsão* 

Lava
quadros
(Aquoso)
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ETAPAS DO
PROCESSO

Limpeza 
da Tela

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Ácido sulfúrico,
periodsaeure,

natriumperjodat.

Suspensão 
aquosa de
polímeros.

Periodsaeure
de 10 a 30%.

USO DE EPIs

Óculos,
luvas, 

máscara
(em caso 

de concen-
trações 

elevadas),
aventais

resistentes 
a ácidos

Óculos,
luvas, 

máscara 
(em caso de

concen-
trações 

elevadas) 
e aventais

Óculos,
luvas e 

máscara
contra 
gases.

CUIDADOS 
NO AMBIENTE 

INTERNO

Armazenar em
local fresco 
e ventilado.

Evitar contato
com os olhos e
a pele. Evitar

fontes de
ignição.

Proteger do
calor e de

raios solares
diretos.

Trabalhar em
local ventilado.

Ao manusear,
evitar comer,

beber e fumar.
Armazenar em

local seco,
ventilado e 

isolar de fontes
de ignição.

DESCARTE

Os recipientes
vazios 

devem ser
destinados à
reciclagem

e/ou 
reutilizados.
Os contami-
nados são

classificados
como resíduos

especiais.
Não descartar

o produto
em esgoto,

solo e cursos
d'água.

Os recipientes
vazios 

devem ser
destinados à
reciclagem

e/ou 
reutilizados.
Os contami-
nados são

classificados
como resíduos
especiais. O
produto não
deverá ser

escoado em
esgotos ou

cursos
d'água.

Os recipientes
vazios 

devem ser
destinados 

à reciclagem
e/ou reuti-
lizados. Os

contaminados

PRODUTO

Deca-
pante

Blo-
queador

Remo-
vedor de
emulsão
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ETAPAS DO
PROCESSO

Limpeza 
da Tela

Prova/
Impressão

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

N-metil-2-
pirrolidona,
hidróxido de
sódio, 2-(2-

butoxiethoxi)
etanol e 1-(1-

methoxypropoxy)
-2-propanol.

Cetonas, 
solventes

aromáticos 
e éteres 
glicóicos

USO DE EPIs

Óculos,
luvas, 

máscara 
(em caso 

de concen-
trações 

elevadas) 
e aventais

Óculos,
luvas 

nitrílicas,
máscara 
protetora

contra
VOCs

CUIDADOS 
NO AMBIENTE 

INTERNO

Armazenar 
os recipientes
bem fechados,
em local fresco

e ventilado.
Evitar contato

com olhos 
e pele. Evitar

fontes de
ignição

Armazenar os
recipientes

bem fechados,
em local fresco

e ventilado.
Evitar contato
com olhos e
pele. Evitar
fontes de
ignição

DESCARTE

são classifi-
cados como

resíduos
especiais.

Não descartar
o produto
em esgoto,

solo e cursos
d'água.

Os recipientes
vazios 

devem ser
destinados à
reciclagem

e/ou 
reutilizados.
Os contami-
nados são

classificados
como resíduos
especiais. O
produto não
deverá ser
escoado 

em esgotos 
ou cursos
d'água.

Os recipientes
vazios 

devem ser
destinados à
reciclagem

e/ou 
reutilizados.
Os contami-
nados são 

classificados
como resíduos
especiais. O
produto não
deverá ser
escoado 

em esgotos 
ou cursos

d'água

PRODUTO

Tira 
fantasma

Solvente
diluente

para
limpar
telas
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ETAPAS DO
PROCESSO

Prova/
Impressão

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Propanol
(10-25%),

etanol (5-15%)
e dihydro-
furanone
(5-10%)

Ácido sulfúrico,
periodsaeure,

natriumperjodat

Ácido de 
10 a 30%

Suspensão 
aquosa de
polímeros

USO DE EPIs

Óculos,
luvas  e

roupa de
proteção

Máscara
(em caso 

de concen-
trações

elevadas),
luvas, 

óculos,
aventais

resistentes 
a ácidos

Máscaras
contra

gases, luvas
de PVC,
óculos.

Naõ é
necessário
qualquer
cuidado
especial

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

Manusear em
local fresco,
seco e longe
da incidência
solar. Deve ser
armazenado

hermeticamente
fechado, longe
de alcalinos,

oxidantes 
e ácidos

Armazenar em
local fresco 
e ventilado.

Evitar contato
com os olhos 
e pele. Evitar

fontes de
ignição

Ao manusear,
evitar comer

beber e fumar.
Armazenar em

local seco 
e ventilado, e

isolar de fontes
de ignição

Proteger do
calor e de

raios solares
diretos.

Trabalhar em
local ventilado

DESCARTE

Resíduos de
produtos
devem ser
destinadas 
a aterros 

industriais, 
co-processados
ou incinerados

segundo 
a legislação

local.
Embalagens

não 
contaminadas

podem ser
reutilizadas

Os recipientes
vazios 

devem ser
destinados à
reciclagem

e/ou 
reutilizados.
Os contami-
nados são

classificados
como resíduos

especiais.

Não deverá
ser escoado
em esgoto
ou cursos 
d' água

Pequenas
quantidades
de produtos
podem ser
descartadas
junto com

dejetos
domésticos

PRODUTO

Tinta
vinílica

brilhante
isenta

de
chumbo

Deca-
pante

Remo-
vedor de
Emulsão

Blo-
queador 
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ETAPAS DO
PROCESSO

Prova/
Impressão

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

N-metil-2-
pirrolidona,
hidróxido 

de sódio, 2-
(2-butoxiethoxi)

etanol, 1-(1-
methoxypropoxy)

-2-propanol

Etanol 96%

Misturas de
acrilatos,

fotoindicadores

Alquil benzeno
9 (45 - 55%),
butil glicol 
(7 - 12%),
isoforona 

(20 - 30%) e
xileno (12 - 17%)

USO DE EPIs

Máscara
(em caso de

concen-
trações 

elevadas),
luvas, 

óculos,
aventais

Óculos 
e luvas de
proteção.
Em caso 

de formação
de vapores,

utilizar 
máscara

com filtro

Máscara
para

vapores
orgânicos,

luvas, 
óculos

Óculos de
proteção,
luvas de 
borracha

resistentes 
a solventes.

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

Armazenar 
os recipientes
bem fechados,
em local fresco

e ventilado.
Evitar contato

com olhos 
e pele. 

Evitar fontes 
de ignição

Manter 
afastado 
de fontes 

de ignição.
Armazenar em
local ventilado
e manter as
embalagens
hermetica-

mente
fechadas.

Armazenar 
o produto 
em área 

fresca, secas 
e ventiladas,

longe de calor,
fontes de
ignição, 

alimentos 
e agentes 
oxidantes

Ventilação
local, exaustor,
ou ventilação

com renovação
de ar.

Armaz.em 

DESCARTE

Os recipientes
vazios 

devem ser
destinados 

à reciclagem
e/ou 

reutilizados.
Os contami-
nados são

classificados
como 

resíduos
especiais

Embalagens
não contami-

nadas
podem ser
tratadas

como lixo
doméstico
normal, ou
podem ser
submetidas 

a um 
processo de
reciclagem

Não descartar
no esgoto e
no solo ou
em curso 
d' água

Restos de 
solvente

devem ser
reprocessados
e se possível

destinado

PRODUTO

Tira
Fantasma

Álcool
etílico

Tinta UV

Solvente
para

diluição
tinta

vinílica  
brilhante
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ETAPAS DO
PROCESSO

Prova/
Impressão

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Aquil benzeno
9 (2 -10%) e

10 (2 – 10 %),
butil glicol 
(2 – 10%), 
isoforona

(10 – 20%),
xileno (1- 5%) 
e pigmentos 

em pó 
contendo 

cromato/sulfado
de chumbo 
(4 a 25%)

Alquil benzeno
9 (50 – 60%),

butil glico 
(5 – 15 %),
Isoforona 

(2 – 10%),
metil isobutil

cetona 
(3 – 10%) 
e xileno 

(30 – 35%)

USO DE EPIs

orgânicos,
máscara

com filtro
VOCs.

Óculos de
proteção,
luvas de 
borracha

resistentes 
a solventes
orgânicos,
máscara

com filtro
contra
VOCs.

Óculos de
proteção,
luvas de
borracha

resistentes a
solventes
orgânicos,
máscara

com filtro
contra
VOCs.

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

local fresco e
ventilado,

longe de calor,
fontes de
ignição, 

alimentos 
e agentes 
oxidantes.

Manter emba-
lagens sempre

fechadas.

Ventilação
local, exaustor,
ou ventilação

com renovação
de ar.

Armazenar em
local fresco 
e ventilado,

longe do calor,
fontes de
ignição, 

alimentos 
e agentes 
oxidantes.

Manter embala-
gens sempre

fechadas.

Ventilação
local, exaustor,
ou ventilação

com renovação
de ar.

Armazenar em
local fresco 
e ventilado,

longe do calor,
fontes de
ignição, 

alimentos 
e agentes 
oxidantes.

Manter embala-
gens sempre

fechadas

DESCARTE

a aterros
industrias,
co-proces-
sados ou

incinerados
segundo a
legislação

local

Resíduos de
produtos
devem ser

destinadasa
aterros 

industriais,
co-processados

ou 
incinerados
segundo a
legislação

local.
Embalagens
podem ser
reutilizadas

Restos 
de solvente
devem ser
reproces-
sados e se 
possível ser
destinados 
a aterros

industrias,
co-processados
ou incinera-
dos segundo
a legislação

local.

PRODUTO

Tinta
vinílica
fosca

Solvente
para

diluição
tinta

vinílica
fosca
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ETAPAS DO
PROCESSO

Prova/
Impressão

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Alquil benzeno
9 (50 – 60%),

butil glicol 
(10 – 20%),

Isoforona 
(15 – 20%) 

e xileno 
(7 – 15%)

Resina 
alquidica em

soja (solv.
aromático
(49-51%),
sol.de sais 

de cálcio (6%),
cobalto (6%),

manganês
(6%), alquil
benzeno-10

(2-10%) 
e aguarrás 
(1-10%).

Algumas cores
contêm pigmentos

sulf./cromato
de chumbo
(10-25%) e 
outras não

Solventes
aromáticos 
e alifáticos 

de 24-27%,
solução de sais
de zinco (8%),

cálcio (6%),
cobalto (6%),

manganês (6%)

USO DE EPIs

Óculos de
proteção,
luvas de 
borracha

resistentes 
a solventes
orgânicos,
máscara

com filtro
contra
VOCs.

Óculos de
proteção,
luvas de 
borracha

resistentes 
a solventes
orgânicos,
máscara

com filtro
contra
VOCs

Óculos de
proteção,
luvas de 
borracha

resistentes 
a solventes
orgânicos,
máscara

com filtro 

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

Ventilação
local, exaustor,
ou ventilação

com renovação
de ar. Armazenar
em local fresco 

e ventilado,
longe de calor,

fontes de
ignição, 

alimentos 
e agentes 
oxidantes. 

Manter 
embalagens

sempre
fechadas

Ventilação
local, exaustor,
ou ventilação

com renovação
de ar. Armazenar
em local fresco

e ventilado,
longe do calor,

fontes de
ignição, 

alimentos 
e agentes 
oxidantes.

Manter 
embalagens

sempre
fechadas

Ventilação
local, exaustor,
ou ventilação

com renovação
de ar. Armazenar
em local fresco

e ventilado,
longe do calor,

fontes de 

DESCARTE

Restos de 
solvente
devem

reproces-
sados e o

possível ser
destinados 
a aterros

industrias,
co-proces-
sados ou

incinerados
segundo a
legislação

local

Resíduos 
de produtos
devem ser
destinadas
a aterros

industriais,
co-processados
ou incinerados

segundo 
a legislação

local. 
Embalagens
não contami-
nadas podem
ser reutilizadas

Resíduos de
produtos
devem ser
destinadas 
a aterros

industriais,
co-processados
ou incinerados

PRODUTO

Solvente
retar-

dador p/
tinta

vinílica
fosca

Tinta 
sintética

fosca
base 

solvente

Tinta 
sintética
brilhante

base 
solvente

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 51



55

ETAPAS DO
PROCESSO

Prova/
Impressão

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

e aguarrás
(1-5%).
Algumas 

cores contêm
sulf./cromato
de chumbo

(4-25%) 
e outras não

Aguarrás 
(75-85%), 

alquil benzeno-
9 (8-13%),

butil glicol (2-
8%), tecolax

(1-5%) e xileno
(1-4%)

Isopropanol
(até 11%), 
butilglicol
(até 16%),

acet. de 
butila (até

8%), xileno
(até 20%).

Algumas cores
contêm pig-

mentos
sulf./crom. 
de chumbo 
(10 à 25%) 
e outras não

USO DE EPIs

contra
VOCs.

Óculos de
proteção,
luvas de 
borracha

resistentes 
a solventes
orgânicos,
máscara

com filtro
contra
VOCs

Óculos de
proteção,
luvas de 
borracha

resistentes 
a solventes
orgânicos,
máscara

com filtro
contra
VOCs

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

ignição, 
alimentos 
e agentes 
oxidantes.

Manter 
embalagens

sempre
fechadas

Ventilação
local, exaustor,
ou ventilação

com renovação
de ar.

Armazenar em
local fresco 
e ventilado,

longe de calor,
fontes de
ignição, 

alimentos 
e agentes 
oxidantes.

Manter 
embalagens

sempre
fechadas

Ventilação
local, exaustor,
ou ventilação

com renovação
de ar. Armazenar
em local fresco

e ventilado,
longe de calor,

fontes de
ignição, 

alimentos 
e agentes 
oxidantes.

Manter 
embalagens

sempre
fechadas

DESCARTE

segundo a
legislação

local.
Embalagens
não conta-
minadas

podem ser
reutilizadas

Restos de 
solvente

devem ser
reproces-
sados e o

que não for
possível deve
ser destinados 

a aterros
industriais,

co-processado
ou incinerados

segundo a
legislação

local.

Resíduos de
produtos
devem ser
destinadas 
a aterros

industriais,
co-processados
ou incinerados

segundo a
legislação

local.
Embalagens
não conta-
minadas

podem ser
reutilizadas

PRODUTO

Solvente
para
tinta 

sintética

Tinta
para
poli-

etileno
base 

solvente
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ETAPAS DO
PROCESSO

Prova/
Impressão

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Alquil 
benzeno-9
(25-35%), 
butil glicol 
(55-65%) 

e acetato de
amila (8-15%)

Acetato de 
butila (5-10%),

isopropanol
(15-25%), 
ab-9/alquil
benzeno-9 
(2-30%), 

butil glicol 
(5-10%), 

xileno 
(30-40%)

Misturas de
acrilatos e

fotoiniciadores

USO DE EPIs

Óculos de
proteção,
luvas de 
borracha

resistentes 
a solventes
orgânicos,
máscara

com filtro
contra
VOCs.

Óculos de
proteção,
luvas de 
borracha

resistentes 
a solventes
orgânicos,
máscara

com filtro
contra
VOCs.

Óculos 
e luvas de
borracha

CUIDADOS
NO AMBIENTE

INTERNO

Ventilação
local, exaustor,
ou ventilação

com renovação
de ar. Armazenar
em local fresco

e ventilado,
longe do 

calor, fontes 
de ignição, 
alimentos 
e agentes 
oxidantes.

Manter emba-
lagens sempre

fechadas

Ventilação
local, exaustor,
ou ventilação

com renovação
de ar. Armazenar
em local fresco

e ventilado,
longe de

calor, fontes 
de ignição, 
alimentos 
e agentes 
oxidantes.

Manter emba-
lagens sempre

fechadas

Armazenar 
o produto em
área fresca,

seca e ventilada,
longe de calor,

fontes de
ignição, 

alimentos 
e agentes 
oxidantes

DESCARTE

Restos de 
solvente

devem ser
reprocessados;

o que não
for possível,

deve ser 
destinado
a aterros

industriais,
co-processado
ou incinerado

segundo 
a legislação

local

Restos de 
solvente

devem ser
reprocessados
e o que não
for possível

deve ser 
destinados 
a aterros

industriais,
co-processado
ou incinerado

segundo a
legislação

local.

Os recipientes
vazios devem
ser destinados
à reciclagem

e/ou 
reutilizados.
Os contami-
nados são

classificados
como resíduos

especiais. 

PRODUTO

Solvente
retar-

dador p/
tinta

p/poli-
etileno

Solvente
para

diluição
de tinta
p/ poli-
etileno

Tinta UV
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ETAPAS DO
PROCESSO

Prova/
Impressão

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Epóxi acrilato,
monômeros,

1,6 hexanodiol
diacrilato,
fotoindi-
cadores,
agentes

antiespumantes,
amina acrilada
e aditivos de

silicone

Epóxi acrilado,
oligômeros,

fotoiniciadores,
agentes

antiespumantes,
amina, aditivos

de silicone 
e monômeros.

Resina epóxi
acrilada,

fotoiniciadores
orgânicos 

e monômeros
acrilados.

USO DE EPIs

Óculos
amarelos

e/ou
esverdeados,

luvas 
nitrílicas

Óculos
amarelos

e/ou
esverdeados,

luvas 
nitrílicas.

Óculos
amarelos

e/ou
esverdeados,

luvas 
nitrílicas

CUIDADOS NO
AMBIENTE 
INTERNO

Estocar em
local fresco,
seco, e com
adequada 
ventilação

Armazenar em
local coberto,
seco, fresco,
ventilado e
longe de
fontes de
ignição

Armazenar em
local coberto,
seco, fresco,
ventilado e
longe de
fontes de
ignição

DESCARTE

O produto
não deverá
ser escoado
em esgotos
ou cursos
d'água.

Lavar o 
container

ou bombona
com acetato
de etila ou

álcool etílico
e destinar
adequa-

damente o 
solvente de

lavagem

Deve 
obedecer às
exigências

das legislações
locais

vigentes. 
Os resíduos
devem ser
incinerados

ou descartados
em aterro
industrial.

Deve 
obedecer às
exigências

das legislações
locais

vigentes. 
Os resíduos
devem ser
incinerados

ou descartados
em aterro 
industrial.

PRODUTO

Verniz
UV

fosco

Verniz
UV 

brilho

Verniz
UV 

textu-
rizado
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ETAPAS DO
PROCESSO

Prova/
Impressão

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Etanol 96%

Resina de PVC,
vinil (policloreto

de vinila), 
plastificante:

bis (2-etilhexil)
ftalato; bis 
(2-etilhexil);
1,2 bezeno

dicarboxilato

Diotil ftalato

1,2-etanodiol,
amonia em

solução, 1,2-
benzoisotiazolin -

3 - ona.

USO DE EPIs

Óculos 
e luvas. 

Em caso de 
formação 

de vapores,
utilizar 

máscara com
filtro

Óculos, luvas 
e máscara
com filtro

contra VOCs.

Óculos, luvas
de PVC 

e aventais. 
Não há

necessidade
de 

respiradores.

Óculos, luvas,  
máscara 

e avental de
PVC

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

Manter afastado 
de fontes 

de ignição.
Armazenar em
local ventilado 
e manter as
embalagens 

hermeticamente
fechadas.

Ventilação local,
exaustor, ou

ventilação com
renovação de ar.

A temperatura
deve ser 

ambiente e o
produto deve
ser mantido 

em recipientes
fechados.

Armazenar em
local seco, frio,
bem ventilado e
afastado do calor.
Não armazenar
perto de fontes

de ignição.

Guardar em
local fresco.
Manter o 

recipiente bem
fechado e em
local ventilado.

DESCARTE

Embalagens
não contami-
nadas podem
ser tratadas
como lixo
doméstico
normal, ou
podem ser
submetidas 

a um processo
de reciclagem.

Resíduos 
de produtos
devem ser
destinadas 
a aterros
industriais
segundo 

a legislação
local.

Embalagens
não contami-
nadas podem
ser reutilizadas.

Resíduos de
produtos
devem ser
destinadas 
a aterros

industriais,
segundo a
legislação

local.

Não descartar
em esgoto,

solo e cursos
d'água.

PRODUTO

Álcool etíli-
co

Tinta plasti-
sol*

Amaciante
para 

a tinta 
plastisol*

Pigmentos*
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ETAPAS DO
PROCESSO

Prova/
Impressão

SUBSTÂNCIA
COMPOSIÇÃO

Copolímero 
de emulsão 

inversa 
de monômeros
etilenicamente
insaturados em
hidrocarbonetos

Emulsão à base
de emulsão com
pó de exaustão

Dioxido de
titânio e mica

Tricloroetileno

USO DE EPIs

Óculos, luvas 
e avental 
de PVC

Óculos 
e avental 
de PVC

Óculos, luvas 
e avental 
de PVC.

Óculos, luvas, 
máscara com

filtro para
VOCs 

e avental

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

O produto 
devera ser

armazenado 
em embalagem
fechada. Evitar
extremos de
temperatura 

é desejável para
assegurar que 

o produto 
se mantenha 
em ótimas
condicões.

Manter 
a embalagem

fechada.
Armazenar 

em ambientes 
ventilados 

e protegidos 
de intempéries.

Manter 
a embalagem

fechada.
Armazenar 

em ambientes 
ventilados 

e protegidos 
de intempéreis.

Elimine fontes
quentes 

e de ignição. 
Todos os 

equipamentos
elétricos 

usados devem
ser blindados 
e a prova de
explosão. As
instalações e

equipamentos
devem ser
aterradas 

para evitar 
a eletricidade

estática

DESCARTE

Não descartar
em esgoto,

solo e cursos
d'água.

Não descartar
em esgoto,

solo e cursos
d'água.

Não descartar
em esgoto,

solo e cursos
d'água.

Residuos 
do produto
devem ser 
destinados 
a aterros
industriais
classe I. As
embalagens

contaminadas
não devem ser

usadas para
armazenar
água ou 

produtos para 
consumo
humano

PRODUTO

Espessante*

Pasta para
estampa
tridimen-
sional*

Pasta 
perolada*

Tira 
manchas*
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ATIVIDADES

Processamento
de Imagem

Preparação 
e manufatura

da tela

ASPECTO
(CAUSAS)

Geração de resíduos

Geração de resíduos

Geração de efluentes
líquidos

Geração de efluentes
líquidos

Geração de efluentes
líquidos

Geração de resíduos 
e vazamento 

de produto químico

Geração de resíduos

Geração de resíduos

Geração de resíduos 

Geração de resíduos

Geração de resíduos 
e de efluente líquido

Geração de resíduos

Geração de efluente

SAÍDA

Filme usado 
com prata

Poliéster usado
com tonner

Fixador saturado

Revelador
saturado

Efluente líquido
contendo prata

Embalagens 
contaminadas

Plástico, metal e
TNT dos disquetes

Policarbonato e
alumínio dos CDs

Telas rasgadas ****

Telas rasgadas 
com tinta

Embalagens 
plásticas 

ou metálicas 
contaminadas****

Trapos ou estopas  
contaminadas****

Restos de 
solventes****

IMPACTOS
(EFEITOS)

Contaminação 
do solo

Contaminação 
do solo

Contaminação 
da água

Contaminação 
da água

Contaminação 
da água e danos 

às pessoas

Contaminação 
do solo e danos 

às pessoas

Contaminação 
do solo

Contaminação 
do solo

Contaminação do solo

Contaminação do solo

Contaminação da água 
e do solo

Contaminação do solo

Contaminação do solo 
e da água

Levantamento dos aspectos ambientais e avaliação dos impactos

A seguir estão apresentados quadros contendo os levantamentos de aspectos
e avaliação de impactos simplificados no processo de serigrafia.

CLASSE
NBR

10.004

I

II

I

I

I

I

II

II

II

I

I

I

I
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POSSIB. DE ARMAZ. 
TEMP. NA 

EMPRESA*

Sim

Sim

Sim 

Sim 

Sim 

Sim

Sim

Sim 

Sim

Sim

Sim 

Sim 

Sim 

DESTINO **

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa que
trate o produto

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa que trate 
a embalagem 
e o efluente

Incineração ou
aterro classe I

Empresa 
recicladora

PRAZOPARA
ADEQUAÇÃO

GRAUDE  IMPORTÂNCIA***

1

X

2

X

X

X

3

X

4 5

X

X

X

X

X

X

X

X
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ATIVIDADES

Preparação 
e manufatura

da tela

Prova e
Impressão

ASPECTO
(CAUSAS)

Geração de emissões
atmosféricas

Geração de resíduos 

Geração de resíduos

Geração de resíduos

Geração de resíduos

Geração de resíduos

Geração de resíduos 
e vazamento 

de produto químico

Geração 
de efluente líquido

Geração de resíduos

Geração de resíduos

Geração de resíduos

Geração de resíduos

Geração de efluente

SAÍDA

Particulados 
de algodão

Restos de madeira
ou metal

Resíduos de calha
de emulsionar 

plástica ou metálica

Filtro contaminado
da máq. de reuso

do solvente

Fita plástica 
contaminada

Jornais 
contaminados

Lâmpadas 
fluorescentes, UV 
e infravermelho
queimadas****

Efluente líquido 
contaminado

Substrato com
impressão errada

úmido

Substrato com
impressão errada

seco

Resistências
queimadas

Borra de tinta

Resíduo de óleo 
lubrificante

IMPACTOS
(EFEITOS)

Contaminação do ar

Contaminação do solo

Contaminação do solo 
e danos às pessoas

Contaminação do solo 
e danos às pessoas

Contaminação do solo

Contaminação do solo

Contaminação do solo,
água e ar, 

e  danos às pessoas

Contaminação da água

Contaminação da água 
e do solo

Contaminação do solo

Contaminação do solo

Contaminação do solo

Contaminação do solo 
e da água

CLASSE
NBR

10.004

II

II

II

I

I

I

I

I

I

II

II

I

I

Não aplicáv
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POSSIB. DE ARMAZ. 
TEMP. NA 

EMPRESA*

Sim

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim

Não

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim

DESTINO **

Empresa 
recicladora

Empresa que trate
a embalagem 

Aterro industrial,
coprocessar 
ou incinerar

Empresa
recicladora

Coprocessamento.
aterro classe I

Empresa 
recicladora

Empresa que trate
o efluente

Empresa que trate
osubstrato

Empresa que trate
osubstrato

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

PRAZOPARA
ADEQUAÇÃO

GRAU DE  IMPORTÂNCIA***

1

X

2

X

X

X

X

X

X

X

3 4 5

X

X

X

X

X

Não aplicável (a solução é a filtragem 
do ambiente)
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* Seguir as NBRs 11.174/90 e 12.235/92.
** Seguir as Legislações Federal, Estadual e Municipal. Destinar sempre p/ empresas licenciadas 

pelo órgão ambiental.
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*** 1 - Impacto inexistente ou de importância insignificante. 2 - Impacto potencial e que pode 
se desenvolver. 3 - Impacto real e que merece ser controlado. 4 - Impacto real e com alguma 
expressão no ambiente. 5 - Impacto real com forte influência no ambiente.

**** Resíduo que aparece em outras etapas das atividades (vide fluxograma).

TIPOGRAFIA

Nesse processo, a forma de impressão
é montada a partir de tipos e caixas
metálicas já existentes e reutilizáveis,
o que reduz a geração de resíduos
na sua preparação. Porém os linotipos
não podem ser reutilizados para 
outros serviços, apenas em
repetições, gerando mais resíduos.
Ambos podem ser totalmente 
reciclados. No entanto, a limpeza
com solvente gera resíduos sólidos
tais como trapos ou estopas 
contaminados com esse material e tintas.

O processo de impressão gera resíduos
de papel, usado no acerto da máquina,
denominado maculatura, e outros
resíduos ligados ao uso de tintas
solventes e óleos, tais como latas 
e borra de tintas, bem como 
as embalagens dos solventes 
contaminados.

Existem também os processos de
corte/vinco e hot-stamping, que 
utilizam máquinas tipográficas,
porém sem tinta. Esses processos
geram resíduos sólidos de metal,
espuma, madeira, papel, plástico,
todos facilmente reciclados.
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Tipos
Linotipos
Guarnição
Ramas
Facas de estampa
(madeira, espuma e 
liga de aço) *
Clichês **
Estilete *
Escova
Fita adesiva

Fluxos de  Entradas e  Saídas dos Processos Tipograficos – Impressão –
Corte e Vinco e Hot-Stamping

Tipos inutilizados (classe II)

Madeira, espuma e liga de aço
inutilizadas (todos classe II)

Clichês inutilizados (classe II)

Estilete inutilizado (classe II)

Escova contaminada (classe I)

FORMA/
ENRRAMAÇÃO

Substratos (papel, cartão,
plástico e adesivo)
Tintas
Óleo lubrificante
Graxa lubrificante
Solventes
Trapos, estopas ou 
toalhas reutilizáveis 
Fita adesiva

Maculatura de adesivo (classe I)

e de papel, cartão e plástico
(classe II)

Embalagens contaminadas (classe I)

VOCs – compostos orgânicos
voláteis
Trapos, estopas ou toalhas
reutilizáveis contaminadas
(classe I)

Restos de fita adesiva (classe I)

PROVA

ENTRADASAÍDA

Substratos (papel, cartão,
plástico e adesivo)
Tintas
Óleo lubrificante
Óleo para o contador
Graxa lubrificante
Solventes
Trapos, estopas ou 
toalhas reutilizáveis 
Escova
Fita adesiva

Substratos de papel, cartão e
plástico com impressão errada
(classe II) e de adesivo (classe I)

Embalagens contaminadas
(classe I)

VOCs – compostos orgânicos
voláteis
Trapos, estopas e toalhas reutilizáveis
contaminadas (classe I)

Escovas inutilizadas (classe I)

Restos de fita adesiva (classe I)

IMPRESSÃO
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Material impresso (papel,
cartão, plástico e adesivo) *
Fita de hot-stamping **
Trapos, estopas ou 
toalhas reutilizáveis 
Óleo lubrificante
Graxa lubrificante 
Solventes 
Fita adesiva
Lâmpadas fluorescentes* 
Jornais

Aparas limpas de papel, cartão
e plástico (classe II)

Aparas contaminadas de papel,
cartão, plástico e adesivo (classe I)

Fitas de hot-stamping usadas
(classe I)

Trapos, estopas ou toalhas
reutilizáveis contaminadas
(classe I)

Embalagens contaminadas
(classe I)

VOCs - compostos orgânicos
voláteis 
Restos de fita adesiva (classe I)

Lâmpadas fluorescentes
queimadas (classe I)

Jornais contaminados (classe I)

PÓS-IMPRESSÃO
(CORTE/VINCO * E 
HOT-STAMPING **)

Cordões
Cordas plásticas
Cintas de papel ou plástico
Colas
Fitas adesivas
Embalagens de papelão

Restos de cordões (classe II)

Restos de cordas plásticas
(classe II)

Restos de cintas de papel ou
plástico (classe II) 

Embalagens de cola (classe I)

Restos de fitas adesivas (classe I)

Restos de embalagens de
papelão (classe II)

PRODUTO FINAL

* Aplicado no processo de corte/vinco.

** Aplicado no processo de Hot-Stamping.
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ETAPAS DO
PROCESSO

Prova e
Impressão

Limpeza 
e Manuten-

ção da
Impressora

SUBSTÂNCIA/
COMPOSIÇÃO 

Resinas de
colofônia
maleicas 

e alquíicas,
hidrocarbone-

tos, óleos 
vegetais 
refinados 
tais como: 

linhaça,
mamona, soja

e tungue,
óleos minerais

refinados,
com teor de

aromáticos na
faixa de 1%
de enxofre.

Óleo mineral
refinado com

aditivos
organo 

metálicos 
e outros 

ingredientes.

Hidrocarbonetos
parafínicos,
aromáticos 

e naftênicos, 
e enxofre.

USO DE EPIs

Óculos,
luvas 

nitrílicas 
e máscara
com filtro

para
vapores

orgânicos

Óculos,
luvas 

nitrílicas,
aventais 
de PVC 
e botas

Luvas de
PVC

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

Evitar manusear
embalagens

próximo 
a chamas 
ou calor.

Armazenar em
local fresco

bem ventilado
e afastado de

fontes de
ignição.

Procurar manter
a embalagem
original e não

reutilizar
embalagens
vazias sem
executar
limpeza

Armazenar em
local fresco,

bem ventilado.
Evitar manuseio

e armazena-
gem próximo 
a fontes de

ignição.
Manter a

embalagem
original e não

utilizar as
embalagens
vazias sem

antes executar
limpeza

Armazenar em
local fresco,

bem ventilado.
Evitar manuseio

e armazena-
gem próximo 
a fontes de

DESCARTE

Dispor 
as embalagens

usadas 
conforme 
legislação
vigente,  

A eliminação
deverá ser feita
com os resíduos,

enviando-se
aos cuidados

de incineradores
ou recicladores

de embala-
gens/ resíduos

industriais
autorizados
pelo órgão
ambiental

Óleos lubrifi-
cantes são 

recicláveis. Não
descartar em

solos, água ou
esgoto. Devem
ser entregues
em ponto de

coleta autorizado
pelo órgão
ambiental

Óleos lubrifi-
cantes são 

recicláveis. Não
descartar em

solos, água ou
esgoto. Devem
ser entregues em

PRODUTO

Tinta
gráfica -

base
óleo

Óleo
lubrifi-
cante

Óleo
para

contador

QUADRO RESUMO DOS PRODUTOS QUÍMICOS
PROCESSO GRÁFICO: TIPOGRAFIA 
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ETAPAS DO
PROCESSO

Limpeza 
e Manuten-

ção da
Impressora

SUBSTÂNCIA/
COMPOSIÇÃO 

Hidróxido 
de lítio

Hidrocarbonetos
parafínicos,
oleofínicos,
naftênicos 

e aromáticos
de 4 a 10 
átomos de
carbono 
e álcool 

etílico anidro 
combustível

(etanol)
Etanol - 

24 a 26%
Gasolina: 
74 a 76%

USO DE EPIs

Óculos,
luvas 

e máscara

Óculos,
luvas  

nitrílicas  
e máscara
com filtro

para
vapores

orgânicos

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

ignição.
Manter a

embalagem
original e não

utilizar as
embalagens
vazias sem

antes executar
limpeza

Evitar manusear
embalagens
próximo a
chamas 
ou calor.

Armazenar em
local fresco,

bem ventilado
e afastado 
de fontes 

de ignição.
Procurar manter
na embalagem
original e não

reutilizar
embalagens
vazias sem
executar
limpeza

Evitar manusear
embalagens

próximo 
a chamas 
ou calor.

Armazenar em
local fresco,

bem ventilado
e afastado de

fontes de
ignição.

Procurar  não
reutilizar

embalagens
vazias sem
executar
limpeza

DESCARTE

ponto de coleta
autorizado 
pelo órgão
ambiental

Por ser 
reciclável, deve
ser entregue 

em ponto 
autorizado de
coleta. Não

deve ser
descartado em
solos, água ou
esgoto. Seguir

legislação
ambiental
municipal,
estadual 
e federal

Não dispor em
lixo comum.

Não descartar
no sistema de
esgoto ou em
cursos d’água.
Confinar, se

possível, para
posterior 

recuperação
ou descarte. 
A disposição 
final desse 

material deverá 
ser realizada 
por empresa 

licenciada pelo
órgão ambiental

PRODUTO

Graxa
Lubrifi-
cante

Solvente
(gasolina)
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ETAPAS DO
PROCESSO

Limpeza 
e Manuten-

ção da
Impressora

Pós -
Impressão

SUBSTÂNCIA/
COMPOSIÇÃO 

Hidrocarbonetos
parafínicos
(min. 70%),

hidrocarbonetos
aromáticos
(máx. 5%),

hidrocarbonetos
olefínicos
(máx. 5%)

Etanol 96%

Dispersão
aquosa de um
homopolímero
de acetato de
polivinila com
plastificante

externo.

USO DE EPIs

Óculos 
e luvas 

nitrílicas. 
Em caso de
formação 

de vapores,
utilizar 

máscara
com filtro

Óculos 
e luvas 

nitrílicas. 
Em caso 

de formação
de vapores,

utilizar 
máscara

com filtro

Luvas de
borracha

CUIDADOS 
NO AMBIENTE

INTERNO

Evitar manusear
embalagens
próximo a
chamas ou

calor.
Armazenar em

loca fresco,
bem ventilado
e afastado de

fontes de
ignição.

Procurar  não
reutilizar

embalagens
vazias sem
executar
limpeza

Manter 
afastado 
de fontes 

de ignição.
Armazenar em
local ventilado
e manter as
embalagens
hermetica-

mente
fechadas

Estocar 
o material 
em local 

fresco, limpo 
e seco

DESCARTE

Não dispor em
lixo comum.

Não descartar
no sistema de
esgoto ou em
cursos d’água.
Confinar, se

possível, para
posterior 

recuperação 
ou descarte. 
A disposição
final desse
material 

deverá estar 
de acordo com

a legislação
ambiental

Embalagens
não contami-
nadas podem
ser tratadas
como lixo
doméstico 

normal, ou ser
submetidas

a um processo
de reciclagem.

Embalagens
não contami-
nadas podem
ser tratadas
como lixo
doméstico 

normal, ou ser
submetidas 

a um processo 
de reciclagem.

PRODUTO

Solvente
(quero-
sene)

Álcool
etílico

Cola
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Levantamento dos aspectos ambientais e avaliação dos impactos

A seguir estão apresentados quadros contendo os levantamentos simplificados
de aspectos e avaliação de impactos no processo de serigrafia.

ATIVIDADES

Forma e
Enrramação

ASPECTO
(CAUSAS)

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

POSSIB. DE ARMAZ.
TEMP. NA 

EMPRESA*

Sim

Sim

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

SAÍDAS

Tipos
inutilizados

Madeira,
espuma e
liga de aço
inutilizados

Clichês
inutilizados

Estiletes
inutili-
zados

Escova
conta-

minada**

Restos 
de fita

adesiva**

DESTINO **

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

IMPACTOS
(EFEITOS)

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação da

água

Contami-
nação do

solo e
dano às
pessoas

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

CLASSE
NBR

10.004

II

II

II

II

I

Levantamento Simplificado de Aspectos e Avaliação 
de Impactos Ambientais - TIPOGRAFIA

* Seguir as NBRs 11.174/90 e 12.235/92.

** Seguir as Legislações Federal, Estadual e Municipal. Destinar sempre p/ empresas licenciadas pelo órgão
ambiental.

** 1 - Impacto inexistente ou de importância insignificante. 2 - Impacto potencial e que pode 
se desenvolver. 3 - Impacto real e que merece ser controlado. 4 - Impacto real e com alguma expressão 
no ambiente. 5 - Impacto real com forte influência no ambiente.

** Resíduo que aparece em outras etapas das atividades (vide fluxograma).

**

**

**

*
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ATIVIDADES

Prova

Impressão

ASPECTO
(CAUSAS)

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

efluente

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

POSSIB. DE ARMAZ.
TEMP. NA 

EMPRESA*

Sim

Sim

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

SAÍDAS

Macula-
tura de
adesivo

Maculatura
de papel,
cartão ou
de plástico

Embala-
gens conta-
minadas**

Trapos
ou

estopas
contami-
nadas**

Restos de
solventes

Substrato
de papel,
cartão ou
plástico

com
impressão

errada

Substrato
de 

adesivo

DESTINO **

Co- proces-
samento ou
aterro classe I

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Incineração
ou aterro
classe I

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Co-proces-
samento ou
aterro classe I

IMPACTOS
(EFEITOS)

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do
solo e da

água

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

CLASSE
NBR

10.004

I

II

I

I

I

II

I

Levantamento Simplificado de Aspectos e Avaliação 
de Impactos Ambientais - TIPOGRAFIA

* Seguir as NBRs 11.174/90 e 12.235/92.

** Seguir as Legislações Federal, Estadual e Municipal. Destino sempre p/ empresas licenciadas pelo órgão ambiental.

** 1 - Impacto inexistente ou de importância insignificante. 2 - Impacto potencial e que pode se desenvolver.
3 - Impacto real e que merece ser controlado. 4 - Impacto real e com alguma expressão no ambiente.
5 - Impacto real com forte influência no ambiente.

** Resíduo que aparece em outras etapas das atividades (vide fluxograma).
Sugestão: o prazo poderá variar de acordo com a demanda de resíduos da empresa, não podendo 
a quantidade exceder a carga mínima para o respectivo transporte.

**

**

**

**

*

**
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ATIVIDADES

Pós -
Impressão

(Corte/
Vinco 
e Hot-

Stamping)

Produto
Final

ASPECTO
(CAUSAS)

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Contami-
nação

do solo,
da água
e do ar

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

Geração
de 

resíduos

POSSIB. DE ARMAZ.
TEMP. NA 

EMPRESA*

Sim

Sim

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

SAÍDAS

Aparas
limpas

de papel,
cartão ou
plástico

Fitas 
de Hot-

stamping
usadas

Lâmpadas
fluores-
centes

queimadas

Jornais
contami-

nados

Restos
de

cordões

Restos
de 

cordas

Restos
de cintas
de papel
ou plástico

Restos de
embala-
gens de
papelão

DESTINO **

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Co- proces-
samento ou
aterro classe I

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

Empresa 
recicladora

IMPACTOS
(EFEITOS)

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

Contami-
nação do

solo

CLASSE
NBR

10.004

II

I

I

I

II

II

II

II

Levantamento Simplificado de Aspectos e Avaliação 
de Impactos Ambientais - TIPOGRAFIA

* Seguir as NBRs 11.174/90 e 12.235/92.

** Seguir as Legislações Federal, Estadual e Municipal. Destinar sempre p/ empresas licenciadas pelo órgão ambiental.

** 1 - Impacto inexistente ou de importância insignificante. 2 - Impacto potencial e que pode se desenvolver.
3 - Impacto real e que merece ser controlado. 4 - Impacto real e com alguma expressão no ambiente.
5 - Impacto real com forte influência no ambiente.

** Resíduo que aparece em outras etapas das atividades (vide fluxograma).
Sugestão: o prazo poderá variar de acordo com a demanda de resíduos da empresa, não podendo
a quantidade exceder a carga mínima para o respectivo transporte.

**

*
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Técnicas de Prevenção 
à Poluição

A prevenção da poluição é a redução
máxima viável de todas as espécies
de resíduo gerado nos locais de 
produção. Envolve:

- aplicação das melhores práticas 
de gerenciamento;

- uso correto dos recursos através 
da redução na fonte;

- eficiência no uso de energia;
- reaproveitamento dos materiais 

que entram no sistema – “input”-
durante a produção;

- consumo reduzido de água.
A redução na fonte pode ocorrer por
mudanças no produto e mudanças
no processo.

a) Como mudanças no produto 
podemos citar:

- planejamento para um impacto 
ambiental menor;

- aumento da vida do produto.

b) Como mudanças no processo   
podemos citar:

- modificações materiais no “input”:
purificação do material, substituição  
por materiais menos tóxicos.  
Exemplos: deixar de usar 
pigmento/tinta contendo metal 
pesado, usar solvente menos  
nocivos e tóxicos para limpeza;

- mudanças na tecnologia: mudanças 
no “layout”, aumento na 
automatização, melhores condições
operacionais, melhoria no 
equipamento  e nova tecnologia.  
Exemplos: projetar equipamentos 
para reduzir o volume de material, 
usar motores mais eficientes, 
utilizar mecanismos de limpeza
ou remoção de tinta, evitando 
o uso de solventes;

- melhorias nas práticas operacionais:
operação e manutenção, procedimentos,
práticas de gerenciamento, 
segregação da água, manuseio 
do material, melhoramentos, 
cronogramas de produção, controle
do inventários, treinamento, segregação
de resíduos. Exemplo: treinar 
os operadores, cobrir os tanques 
de solvente quando não estiverem 
em uso, separar as águas de 
despejos para evitar contaminação 
pela mistura de materiais nocivos 
e não-nocivos, melhorar a qualidade
das condições operacionais, 
melhorar os cronogramas de  
manutenção, otimizar os métodos 
de compras e inventários para 
materiais de insumos, comprar em 
grandes quantidades para reduzir 
custos e material de empacotamento, 
cuidando para não excederem 
a validade, consertar imediatamente

Oportunidades de Melhoria
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goteiras, vazamentos e derrames, 
colocar o equipamento numa 
posição que minimize derramamentos
e perdas durante o transporte de 
peças ou materiais.

Os benefícios para as empresas que
operam e implementam um programa
de prevenção da poluição, tanto
econômicos como ambientais, são
evidentes: custos mais baixos, 
vantagens competitivas, melhor
imagem pública e interna, obediência
à legislação e aos regulamentos,
diminuindo riscos de processos 
e penalidades legais. 

Redução do Consumo de
Substâncias Tóxicas

• Troca de produtos químicos por 
outros menos tóxicos.

• Troca parcial de tintas à base 
de solvente com metais pesados, 
por outras isentas de metais 
pesados.

• Verificar o pH do desengraxante, 
uma vez que existem no mercado 
desengraxantes com pH neutro 
(pH = 7), o que não acarreta 
problema no efluente gerado na 
limpeza, tornando-o propício 
para descarte em rede pública. 

• Procurar reciclar os solventes, 

o que torna o processo mais barato, 
e ambientalmente mais correto.

• Utilizar na limpeza produtos 
biodegradáveis ao invés 
de gasolina ou querosene, pois 
esses são maléficos tanto ao ambiente
interno como ao trabalhador que  
os manipulam sem os EPIs adequados.

Segundo nossos levantamentos 
de dados, o querosene tem um 
bom desempenho na limpeza 
das máquinas e produtos e é fabricado
para tal finalidade, enquanto 
que a gasolina é um combustível, 
mas o ideal é utilizar solventes 
que possam ser reciclados ou achar
produtos que o substituam e sejam
eficientes e menos poluentes, como 
os mencionados anteriormente.

Redução de Resíduos Sólidos

Utilizar toalhas reutilizáveis, que são
lavadas após o uso em empresas
licenciadas pelo órgão ambiental, 
ao invés de trapos e estopas, 
tanto durante os processos como
para secar o óleo que sai das
máquinas de corte e vinco e telas 
da serigrafia.

• Separar adequadamente, todos 
os resíduos, (papéis, plásticos, 
vidros, metais, e outros) para 
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uma posterior destinação 
adequada dos mesmos.

• As fitas utilizadas no processo
de hot-stamping são poluidoras, 
(resíduo classe I, segundo 
informações do fabricante Kutz), 
por isso é muito importante ter 
uma atenção especial com este 
resíduo e fazer a sua separação 
para um tratamento final adequado.

• Separar lâmpadas fluorescentes 
dos demais resíduos para destinar 
corretamente, armazenando-as
adequadamente.

• Armazenar as lâmpadas fluorescentes
para posterior destinação correta, 
visto que as mesmas são resíduo 
classe I, pois contêm mercúrio 
na sua composição, que é altamente
perigoso se não manipulado 
adequadamente, mas podem 
ser totalmente recicladas em 
empresa licenciada.

• As latas de tinta usadas devem 
ser devolvidas para o fabricante 
ou limpas com as toalhas reutilizáveis
e reaproveitadas para confecção 
de novas cores da escala pantone.

• Utilizar cartuchos recarregados 
para serviços administrativos 
e provas internas.

• Realizar controle de inventários 

a fim de evitar que os materiais 
(tintas, solventes, óleos) se 
estraguem por terem ficado muito 
tempo armazenados. Para isso 
deve-se comprar o estritamente 
necessário para cada etapa 
do processo, de forma a não   
sobrar material. Matérias-primas 
e insumos devem ser consumidos 
de acordo com a sua chegada 
(a primeira a chegar será a primeira
a sair), e também deve-se verificar 
sua data de vencimento para 
evitar que estraguem.

• Conscientizar os funcionários para 
que a utilizem os materiais mais antigos.

• Reciclar os materiais que sobraram 
em uma planta e vender para 
outra empresa.

• A manipulação correta evita 
geração de resíduos e emissões, 
prevenindo-se, assim, grandes 
perdas. Algumas medidas básicas 
são: manter todos os recipientes 
fechados; as áreas de armazenamento
devem ser bem iluminadas, com 
o mínimo de incidência solar, bem 
arejadas, sem obstáculos, limpas 
e ordenadas para facilitar o manejo
e transporte dos materiais, a fim 
de evitar acidentes.

• Reciclar os materiais que sobraram 
e vender para outra empresa.
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• Reduzir a quantidade de recipientes
parcialmente cheios.

Separar adequadamente papéis,
plásticos, vidros, lâmpadas, e outros
resíduos para uma posterior 
destinação dos mesmos.

Uma boa separação pode gerar
renda para a empresa, pois muitas
vezes algum material, que pode ser
reciclado e vendido para empresas
recicladoras, acaba sendo misturado
com resíduos que, se não tiverem
nenhum  tratamento, acarretarão
agressão ao meio ambiente. 
A empresa acaba gastando mais
com esses resíduos não segregados,
pois tem que destinar todo resíduo
como perigoso (classe I), (segundo 
a NBR 10.004). 

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 74



76

Reaproveitamento das latas de tinta,
após lavagem em solvente tipo 
thinner, oriundo da decantação das
toalhas reutilizáveis (lavadas em
empresa licenciada pelo órgão
ambiental). O restante do solvente
deve ser encaminhado para a empresa
que realizará sua reciclagem. 
Assim, ele poderá ser reutilizado 
parcialmente e a borra enviada para
o correto destino como resíduo
industrial classe I.

Armazenamento provisório de lâmpadas
fluorescentes (resíduo industrial classe I,
segundo NBR 10.004), para posterior
envio à empresa licenciada pelo
órgão ambiental. Cuidado com 
o manuseio e armazenamento, pois
as quebradas liberam vapores de 
mercúrio extremamente prejudiciais
à saúde do trabalhador e ao meio
ambiente, e não podem mais ser
enviadas para reciclagem.
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Muitas vezes, partículas de poeiras
acabam se agregando ao verniz com
que se está trabalhando, o que
ocasiona um entupimento nas telas
e/ou má qualidade de impressão.
Um filtro simples feito com o tecido
utilizado em uma tela, colocado 
na parte superior de uma bombona,
é uma boa alternativa econômica,
pois se consegue utilizar todo o verniz
e ainda assim ter uma boa qualidade
de impressão, bem como do meio
ambiente, pois esse verniz sujo não
vai ser jogado no meio ambiente.

Recomenda-se que o funcionário
que trabalha no setor de tintas 
utilize os EPIs necessários, bem
como mantenha o ambiente 
organizado, limpo e com todas 
as latas de tintas tampadas para 
não emitirem VOCs (compostos
orgânicos voláteis), no caso das
tintas plastisol e não sequem no
caso das tintas à base de água.

Segregação correta do papel misto
e papel branco, no setor de 
acabamento (guilhotina), para 
posterior reciclagem.
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A empresa deve fazer um gerenciamento
no setor de tintas para diminuição
do consumo de tinta, através da 
utilização de balança eletrônica para
confecção da mesma na quantidade
necessária e armazenamento da fórmula
utilizada para posterior reprodução
da mesma cor sem desperdício de tinta.

Este tonel com torneira dosadora
é uma boa alternativa para o não
desperdício de solventes, e evita que
ele fique aberto e liberando VOCs
(compostos orgânicos voláteis) 
no ambiente interno.

O uso de embalagens retornáveis 
é uma boa alternativa para a redução
do número de embalagens contaminadas
que teriam de ser tratadas corretamente,
pois num período bem longo de
tempo se consegue utilizar as mesmas
embalagens, enviando um conjunto
completo destas para o fornecedor
e outro ficando na empresa para
efetuar a troca na próxima entrega.

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 77



Redução do Consumo de Energia

• Trocar lâmpadas normais por lâmpadas
fluorescentes (32W), verificar 
no PPRA as medições de luminosidade,
pois talvez em alguns locais da 
empresa possa ser feita a diminuição
do número de lâmpadas e manter 
ainda assim uma boa eficiência. 

• Para locais com o teto alto, 
as luminárias podem ser rebaixadas
até que fiquem mais perto das 
máquinas e/ou mesas de trabalho.

Dessa forma se economiza ainda 
mais energia. As lâmpadas têm uma
eficiência maior quanto mais próximas
perto do local a ser iluminado.

• Uma alternativa é a descentralização
dos circuitos, ou seja, um interruptor
para cada área de trabalho ou um
para cada máquina; assim, só se  
acendem as lâmpadas dos locais 
onde se vai trabalhar. A colocação
de sensores de presença também 
funciona como uma descentralização.
É muito importante fazer 

Aparas e esqueletos de adesivos devem
ser separados adequadamente, pois
são resíduos classe I e não podem
ser reciclados devido à cola contida
nos mesmos devendo ser co-processados,
incinerados ou destinados a um
aterro industrial.

A correta segregação dos resíduos
sólidos na origem reduz a quantidade
de resíduos sólidos contaminados 
a serem destinados, visto que estes
ficam separados dos recicláveis que
podem ser reaproveitados parcialmente
no processo ou até gerar renda.

79
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A descentralização dos circuitos,
ou seja, um interruptor para cada
área de trabalho ou um para cada
máquina, é uma excelente forma
de redução de energia elétrica. Dessa
forma só se acendem as lâmpadas
dos locais onde se vai trabalhar.
Outra forma de redução é a colocação
de sensores de presença que também
funcionam como uma descentralização.

O rebaixamento das luminárias
também é uma boa alternativa de
economia, pois as lâmpadas têm
uma melhor eficiência quando
colocadas mais perto do local 
de trabalho e também podem ser 
em menor número, o que resulta
em uma economia ainda maior.

periodicamente a manutenção 
da rede elétrica, dos compressores,
ares-condicionados e máquinas, para
que não haja fugas de energia 
e se tenha maior eficiência da  
energia disponível.

• Realizar treinamento dos colabo-
radores para apagarem as luzes 
ao saírem das salas, bem como 
desligar os monitores de vídeo 
no horário do almoço.

• Controlar mensalmente as contas 
de energia elétrica. Isso é muito 
importante para se ter idéia do 
porquê dos gastos excessivos 
com eletricidade.
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Com a utilização de uma boa estufa
ocorre uma economia de energia,
visto que o calor fica concentrado
secando maior quantidades de telas
ao mesmo tempo, ao invés de secá-las
individualmente com secadores elétricos
ou jornais que ficam contaminados.

A parte elétrica deverá ser 
redimensionada, pois hoje opera 
com sobrecarga. A instalação 
de aparelho redutor de consumo 
de energia elétrica provou que
houve redução no consumo diário.

Redução de Ruídos e Vibração

• Retirar os compressores de ar 
de dentro do local onde 
os trabalhadores executam suas 
funções. O ideal é colocá-los 
em ambientes externos ou em 
um local apropriado, com uma 
caixa acústica em torno dos mesmos.

• A manutenção das máquinas 
tipográficas e serigráficas pode 
auxiliar na diminuição dos 
ruídos existentes.

• Conscientizar os colaboradores 
de que o uso de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
é de suma importância para 
sua proteção.
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Os compressores devem estar 
posicionados em ambiente afastado
da produção (NR 13), o que evita 
a geração de ruídos excessivos 
no local de trabalho.

O ideal é fazer a instalação dos
compressores fora do ambiente de
trabalho; caso não seja possível,
seguir a NR – 13 Caldeiras e Vasos
de Pressão (Portaria nº 3.214 
do Ministério do Trabalho):
13.7.2 Quando os vasos de pressão
forem instalados em ambientes 
confinados, a instalação deve:

a) Dispor de pelo menos duas saídas
amplas, permanentemente desobstruídas
e dispostas em direções distintas.
b) Dispor de acesso fácil e seguro
para as atividades de manutenção,
operação e inspeção.
c) Dispor de ventilação permanente
com entradas de ar que não possam
ser bloqueadas.
d) Dispor de iluminação conforme
normas oficiais vigentes.
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Portas acústicas são uma boa alternativa
para isolar o ruído de um ambiente
do outro, que, neste caso, é produzido
por compressores de ar que ocasionam
excesso de ruído. Ver NR –15, anexo 1,
Nível de ruído. (Portaria n° 3.214 
do Ministério do Trabalho).

Redução da Geração de 
Efluentes Líquidos

• A empresa deve fazer um levantamento
da vazão média utilizada 
no processo de desengraxe/ 
emulsionamento/limpeza das 
telas serigráficas, visto que os efluentes
líquidos utilizados nesse processo não
podem ser descartados na rede  
pública, sem o devido tratamento. 

• Após o levantamento, a empresa, 
avaliando o seu volume gerado, 
deve optar por armazená-lo 
e enviar para tratamento ou destino
adequado, para empresas licenciadas
pelo órgão ambiental, ou tratá-lo 
em sua própria unidade. 

• No processo tipográfico não 
são gerados efluentes líquidos 
durante o processo.

• A segregação da linha de desengraxe
da linha de limpeza das telas, 
bem como a troca de produtos para
outros menos poluentes, diminuem
as concentrações e o volume 
de água a ser tratado ou descartado
para empresas licenciadas pelo 
órgão ambiental.

83
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Separar as linhas em dois tanques:
no primeiro tanque, podem-se efetuar
o desengraxe e a revelação da tela
e analisar o efluente em laboratórios
credenciados pelo INMETRO e órgãos
ambientais. Comparar os parâmetros
da norma técnica (SSMA N° 01/89
– DMA) de efluente estadual e, 
se estiver dentro dos limites,
descartar o mesmo sem tratamento,
ou reutilizá-lo para o próprio processo,
proporcionando uma redução
considerável no consumo mensal
de água. Porém, se não estiver 
dentro dos limites, passar a revelação
das telas para o segundo tanque 
e fazer nova amostra para análise
dos novos efluentes dos dois tanques.

Comparar novamente os parâmetros
para se ter certeza de que o efluente
do primeiro tanque pode ser descartado.
O segundo tanque será utilizado
para os demais processos, pois
este deverá estar ligado a uma
pequena estação de tratamento de
efluente, se necessário, porque com 
a troca de produtos químicos pode
não ser necessário o tratamento. O tipo
de tratamento deverá ser definido
por Engenheiro Químico ou Químico
especializado em tratamento de efluentes
industriais, atendendo às normas do
órgão ambiental e da ABNT.
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Correta instalação de exaustor para
retirada dos componentes orgânicos
voláteis (VOCs) do ambiente de 
trabalho. O dimensionamento deverá
ser efetuado pela porcentagem 
ou volume de renovação de ar,
segundo parâmetros definidos 
na NBR 6401 da ABNT.

Redução da Geração de 
Emissões Atmosféricas

• Após utilizar as toalhas para 
limpeza de solventes e tintas, 
colocá-las em recipientes fechados 
(latas de lixo plásticas com tampa 
e movidas com pedal, por exemplo),
o que evita a aspiração de 
contaminantes atmosféricos 
pelos operadores.

• Manter sempre bem fechadas 
as embalagens, pelo mesmo motivo
acima especificado.

• Na mesa de aplicação do “tira- 
manchas de tecidos”, a tubulação 
de saída dos gases deve levar 

os mesmos para fora do ambiente 
de trabalho, visto que o produto 
contém solventes voláteis 
prejudiciais à saúde.

• Treinar os colaboradores para 
manter as embalagens de tinta 
e solventes sempre fechadas, 
evitando a aspiração de contaminantes
atmosféricos.

• Efetuar troca parcial de tintas 
do processo convencional para 
tintas UV que não contêm solventes
voláteis, bem como troca parcial 
de parte das tintas à base 
de solventes, por outras isentas 
de metais pesados.

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 84



86

A utilização de embalagens
fechadas para armazenamento das
toalhas reutilizáveis, na produção
como no depósito, diminui as emissões
de VOCs originárias das toalhas 
contendo solventes.

Nesta pistola, que contém substância
para tirar as manchas de tinta dos
tecidos, é fundamental que seja
colocada na saída uma tubulação
para levar os compostos orgânicos
voláteis para fora do ambiente 
de trabalho, pois esse produto 
é extremamente tóxico. As embalagens
do produto deverão ser descartadas
como resíduo industrial (classe I,
conforme NBR 10.004).

A atividade de impressão serigráfica
com a utilização de curadoras com
lâmpadas ultravioletas (UV) gera 
a emissão de ozônio, que deve ser
retirado do ambiente de trabalho. 
A colocação de tubulações para
controle desse tipo de emissão
atmosférica é a solução adequada,
conforme pode ser visto na foto ao lado.
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Conceitos Sobre Solventes

Os solventes estão presentes em
praticamente todas etapas do
processo de impressão o Offset.
Dominando os conceitos básicos 
a seguir, as decisões que visam
reduzir o consumo de substâncias
tóxicas poderão ser tomadas 
com maior segurança.

Grupos de solventes:
• Alifáticos;
• Sintéticos Isoparafínicos;
• Hidrogenados;
• Clorados (Halogenados);
• Oxidados.

Grupos de interesse:
• Menos Agressivos, processados, 

com efeitos previsíveis e controlados;
• Sintéticos Isoparafínicos;
• Hidrogenados.

Propriedades dos solventes:
• Odor;
• Densidade;
• Volatilidade (Secatividade);
• Solvência;
• Ponto de fulgor;
• Emulsibilidade;
• Toxicidade.

1 Odor
Comparação Prática Entre Óleo

Diesel, Querosene, Aromático,
Hidrogenado e Sintético.
a) Tome amostras dos diferentes 
solventes indicados acima;
b) Quando esta comparação prática
é feita, nota-se que os solventes
aromáticos tendem a ter fortes odores
quando comparados com solventes
mais nobres e mais processados.

2 Densidade
A comparação prática do produto
deve ser feita entre amostras com
partes iguais comparadas à água,
nos seguintes grupos:
• Clorado (Percloretileno);
• Aromático;
• Sintético Isoparafínico.

3 Volatilidade (Secatividade)
• Muito volátil (secagem rápida);
• Volátil (secagem mediana);
• Secativo (não deixa resíduo);
• Não-volátil (não-secativo).

4 Solvência – Conceitos
Elementares
• Em geral, os mais solventes 

são mais tóxicos;
• Alguns usuários usam solventes 

fortes sem necessidade;
• Existem solventes mais fortes e não

muito tóxicos, porém são mais caros;
• Quanto mais volátil, mais solvente;
• Quanto mais aromático, mais solvente;
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• Os clorados são solventes fortes 
e tóxicos;

• Os “thinners” são solventes muito 
fortes, baratos e tóxicos;

• Os sintéticos e hidrogenados atendem
a 80% do mercado em termos 
de solvência.

5 Ponto de fulgor
É a temperatura mais baixa em que
os vapores acumulados na superfície
de um solvente entram em ignição 
e apagam em seguida.

FLASH POINT ou PONTO DE FULGOR

MÉTODO PARA DETERMINAR  PONTO DE FULGOR

B) Ponto de combustão 80ºC

A) Ponto de fulgor 70ºC

CHAMA 

SOLVENTE

RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO 

6 Emulsibilidade
• É a capacidade de um solvente 

formar uma emulsão com a água;
• Emulsão é mistura de um 

solvente, água e um agente 
emulsionante;

• A emulsão tem aparência leitosa, 
branca e opaca;

• Só deve ser aplicada quando 

o processo permite enxágüe 
com água.

7  Toxicidade – elementos 
de avaliação
• TLV – (Valor Limite de Tolerância): 

é a quantidade máxima de vapor 
no ar que um indivíduo pode 
tolerar sem danos à saúde (em ppm);
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• VOC – Volatile Organic
Compound (Composto Orgânico  
Volátil): refere-se à capacidade 
de um solvente evaporar, aumentando
sua concentração no ar;

• DL50: Dose Letal que mata 50% 
dos animais testados;

• Irritabilidade Dérmica: teste feito 
na pele de cobaias para determinar
a irritabilidade de um solvente.

Reconhecimento (procedimentos
para identificar um solvente)

1 Cheiro
Comparar o cheiro: essência, clorado,
querosene (aguarrás), limoneno,
aromático etc.

2 Secatividade
Ver a velocidade de secagem: sobre
uma superfície, em um pedaço de
papel ou na ponta dos dedos.

3 Emulsibilidade
Analisar se o produto é solúvel ou
emulsionável: misturado com água.

4 Solvência
Verificar o poder solvente: utilização
de copos plásticos (de café).

5 Densidade
Densidade ou peso específico: mais
leve ou mais pesado que a água.

6 Resíduo não-volátil
Verificação da evaporação: placa 
de vidro plana para verificação 
de resíduo.

Substâncias que não devem ser
aplicadas no processo gráfico:

Querosene
O querosene tem cheiro característico,
insolúvel na água, tem bom poder
de solvência, é mais leve que a água 
e tem resíduo oleoso. Recomenda-se
substituí-lo por ser danoso ao homem
pois contém BTX, e por ser agressivo
aos equipamentos.

Gasolina
A gasolina tem características 
descritivas similares ao querosene.
No passado, alguns impressores 
tinham o hábito de misturar 50% 
de gasolina e 50% de querosene
para obter um “solvente” de melhor
performance para as rolarias. Esta
prática é desaconselhada: além 
de graves danos ao homem, 
é altamente agressiva aos 
equipamentos, diminuindo
consideravelmente a vida útil, dos
mesmos, principalmente suas partes 
emborrachadas, resinas, conectores
elétricos, peças e componentes
eletrônicos como sensores e leitores
ópticos, vedações e retentores.
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Percloro
Cheiro característico, seca rapidamente,
é insolúvel na água, tem excelente
poder de solvência, é mais pesado
que a água e não deixa resíduo. 
Não é recomendável sua aplicação 
no processo  gráfico por sua leve
toxicidade (o ideal é não tóxico) e baixo
TLV. (Veja tabela comparativa 3.6)

Toluol
Tem forte cheiro característico,
secagem boa, é insolúvel na água,
tem bom poder de solvência e é um
pouco mais leve que a água. Não
deixa resíduo.Não é recomendável
sua aplicação  no processo gráfico
por sua alta  toxicidade.

Álcool etílico
O álcool etílico tem cheiro característico,
boa secagem, solubilidade em água,
baixo poder de solvência (na maioria
dos casos). Embora seja mais leve
que a água, não dá para medir 
a densidade com a mistura, pelo
fato de serem solúveis entre si (só 
é possível com decímetro). Não
deixa resíduo. Quando puro, tem
uso limitado no processo gráfico.

Álcool isopropílico
O álcool isopropílico tem cheiro 
característico, boa secagem, 
solubilidade em água, baixo poder
de solvência (na maioria dos casos).

Recomenda-se a diminuição e substituição
de sua aplicação no processo gráfico,
pois trata-se de produto agressivo 
ao ser humano e atualmente 
controlado pela Portaria 169 da PF
(Polícia Federal), necessitando de
licença especial para sua utilização.

Como identificar uma aplicação –
Conhecimento do processo

É interessante e recomendável que 
o profissional gráfico esteja capacitado
a responder as seguintes questões:

- Qual o tipo de sujidade que se 
de seja remover?
Verificar o início do processo: óleo
de usinagem mineral, sintético, solúvel,
tintas gráficas, graxas, óleo protético,
cera protética, resíduo de cola 
ou outro tipo de sujidade.

- Qual etapa do processo ocorrerá
após a limpeza?
Impressão; parada de máquina;
preparação de chapas para estocagem
e reutilização; encanagem,
manutenção, ou outra.  

- Qual a velocidade de secagem
desejada?
Verificando o processo, poderemos
identificar a necessidade ou não 
de secagem, e se ela pode ser 
lenta, média ou rápida. Um fator 
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determinante é o emprego de 
sistemas automáticos para lavagem 
de blanquetas, no caso do processo 
de impressão offset.

- Haverá enxágüe com água?
Sempre que houver enxágüe com
água, haverá também a possibilidade
de se utilizar os solventes emulsionáveis
(maior poder de limpeza), menor 
toxicidade devido ao grau de diluição.
Normalmente essa possibilidade está
associada ao emprego de lavadores
automáticos, no caso do processo
de impressão offset. Em outras 
etapas do processo devem-se avaliar 
a fase seguinte e as condições 
de se usar água ou não.

- Haverá secagem forçada?
Se houver forçada, teremos que
atentar para os riscos dos solventes
leves, mas ajudará a escolha de 
solventes com ponto de fulgor mais
altos. Essa possibilidade está ligada
ao emprego de fornos secadores 
no processo de impressão “heat set”.

- Há risco de fogo ou explosão ?
Verificar se o local oferece segurança
quanto à ventilação, se há geradores
de faísca nas proximidades, fornos,
superfícies aquecidas, resistências
ou outra fonte de ignição.

- Qual a exigência de ponto de fulgor?
Além da segurança propriamente
dita, algumas empresas têm normas
que deverão ser obedecidas, 
principalmente quando estas vierem
em manuais técnicos de equipamentos.

- Qual a exigência do meio ambiente?
Conhecer as exigências quanto ao
meio ambiente e as regulamentações
dos órgãos ambientais locais.

- Existe restrição ao uso de EPI?
As restrições ao uso de EPI também
implicam na definição do solvente 
a ser indicado.
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Abreviaturas
CL50 Concentração letal em 50% da população testada.

DL50 Dose letal em 50% da população testada.

LT Limite de tolerância. (TLV)

LTm(96h) Limite de tolerância em 96hs, quando 50% da população marinha
testada apresenta comportamento anormal ou morte.

DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio.

DQO Demanda Química de Oxigênio.

ONU Organização das Nações Unidas

TWA Time Weighted Average Concentration. 

CAS Chemical Abstracts Service.

N/D Não Disponível

NFPA National Fire Protection Association

IMO International Maritime Organization.

IMDG International Maritime Organization Goods

IATA International  Air Transport Association.

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

COFIC Manual de Toxicologia e Segurança do Trabalho.

DLLo Dose letal mínima.

WGK Grau de Hidropoluentes.

MAK Máximo de Concentração Ambiente.

VOC Volatile Organic Compound (Composto Orgânico Volátil)

TLV-TWA Threshold Limit Value – Time Weighted Average – corresponde 
à concentração ponderada pelo tempo, para uma jornada de trabalho
de 8 horas e uma semana de trabalho de 40 horas, e às quais
os trabalhadores podem ser expostos repetidamente, dia após dia, 
sem efeito adverso.

TLV-STEL   Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit. É a concentração 
à qual os trabalhadores podem ser expostos continuamente, 
por um curto intervalo de tempo, sem sofrerem: 1) irritação das mucosas
e da pele; 2) dano crônico ou irreversível de qualquer tecido; 3) narcose em
grau tal que possa aumentar a possibilidade de um acidente ou reduzir 
a capacidade de autodefesa, ou ainda, o rendimento no trabalho.
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Odor

Cor

Teor
Aromático

(1)

TLV-
Tolerância 

à exposição
em

PPM/48h
semanais

(2)

Ld 50-Dose
Letal por
ingestão
g/kg.em
ratos (4)

Ponto de
Fulgor G.C.

(3)

Emulsibili-
dade (água)

(5)

SOLVENTE
PROCES. DE
SECAGEM

LENTA
EMUL-

SIONÁVEL

Leve
Carac.

Azul

5%

300 

>10

55

Sim

QUEROSENE

Forte Carac.

Levemente
amarelado

12-15%

100

>5

48

Não 

THINNER

Forte
Penetrante

Incolor 

30-40%

80

>1

<Zero 

Não 

PERCIORO

Forte
Penetrante

Incolor

Zero 

50

>1

N/T

Não 

SOLVENTE
PROCES. DE
SECAGEM

MÉDIA
EMUL-

SIONÁVEL
OU NÃO

Inodoro

Incolor 

Zero 

300 

>10

71

Não/Sim

SOLVENTE
PROCES. DE
SECAGEM
RÁPIDA 

NÃO
EMULSIONÁ

VEL 

Prat.
Inodoro

Incolor

Zero

300

>10

25

Não

Tabela Comparativa
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Notas importantes para a escolha
de substâncias tóxicas
(1) Hidrocarbonetos aromáticos são 

substâncias carcinogênicas;
(2) Tlv mais alto significa maior 

tolerância pelo operador;
(3) O ponto de fulgor mais elevado 

proporciona maior segurança 
ao operador;

(4) Na Ld – 50 os valores de 0,5 a 5 =
levemente tóxico, de 5 a 10, 
praticamente não-tóxico;

(5) A emulsibilidade facilita 
a remoção do produto da pele 
e aumenta a biodegradabilidade.

Noções Técnicas
Seguem abaixo os conceitos a serem
conhecidos para a utilização de 
substâncias tóxicas.

Ponto de Fulgor
É a temperatura em que o produto,
quando aquecido em um aparelho
adequado, desprende os primeiros
vapores que se inflamam 
momentaneamente em contato 
com uma chama.

Ponto de Combustão
Ponto de inflamação ou combustão 
é a temperatura na qual o produto
aquecido, no mesmo aparelho do
ponto de fulgor, inflama-se em toda
a superfície, por mais de cinco
segundos, em contato com uma chama.

Densidade
É a medida utilizada para a determinação
de peso do produto contido em 1 litro.

Condutividade
É a medida da interferência causada
pelos sais existentes na água ou em
uma solução.

pH – Potencial Hidrogeniônico
É a medida de íons utilizada para 
a determinação de uma solução
ácida, neutra ou alcalina (básica).

Solução Tampão
É um padrão utilizado para que um
produto não ultrapasse determinada
faixa de pH.

Percentual de Diluição
• É a concentração de produto 

em uma solução, quando diluída 
em água. Por exemplo: 10% 
(uma parte de produto e dez 
partes de água);

• 5% (uma parte de produto e cinco 
partes de água);

• 1% (uma parte de produto 
e cem partes de água).

Bactérias e fungos
É a presença de materiais que 
interferem no processo produtivo,
sendo formados  por colônias 
de microorganismos.

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 93



95

Aromáticos
Determina a presença de solventes,
tais como querosene e gasolina, 
no  produto a ser utilizado.

B.T.X.
Determina a concentração de Benzeno,
Tolueno e Xileno no solvente a ser
utilizado na limpeza da rolaria.

Clorados
É a presença de solventes tais como
o percloroetileno e o cloreto de metileno.

T.L.V.
É o limite de tolerância de exposição
de um produto ao operador 
e ao ambiente

Irritabilidade dérmica
É o ensaio que determina se o produto
age sobre a pele dos operadores.

Teste de toxicidade
É o ensaio que determina o grau de
contaminação do produto quando
da sua utilização.

Biodegradabilidade
É o estudo técnico que determina 
o tempo percentual de degradação 
de um produto em contato com 
o meio ambiente.

Condutividade
É a habilidade de conduzir uma

carga elétrica na água ou em qualquer
solução. O grau de condutividade 
é determinado pelo número de íons
presentes como resultado de minerais
ou outros componentes na água.
Basicamente, quanto mais alta por
a concentração de íons, mais alto será
o grau de condutividade e, geralmente,
a água é mais dura.É o parâmetro
pelo qual usualmente se mede a
concentração da solução de fonte. 
Ao medir a condutividade, é necessário
dar a máxima atenção aos seguintes itens:

Temperatura:
A condutividade varia em média 3%
para cada grau centígrado: aumentando
a temperatura, a condutividade
aumenta; abaixando a temperatura,
a condutividade diminui.
Uma vez tirada a condutividade, 
esta pode sofrer variações de 
temperatura, com compomitante
aumento ou diminuição do grau 
de condutividade; porém ao voltar 
à temperatura inicial, o grau de 
condutividade será igual ao primeiro
ponto de marcação, não sofrendo
variações.

• Recipiente 1:
É importante  conhecer  o material 
do recipiente da solução, uma vez 
que a condutividade  está baseada 
em carga elétrica, pois há  materiais
mais condutivos e menos condutivos;
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isso fará com que ocorram diferentes
graus de condutividade em uma 
mesma solução.

• Movimento:
a condutividade em uma solução 
em movimento  será menor do que
a condutividade na solução 
estabilizada, pois em movimento 
a concentração de íons é menor.

• Recipiente 2:
Devemos observar o tamanho 
do recipiente, não pelo volume, 
mas pelo seu diâmetro, pois 
se os eletrodos do condutivímetro  
estiverem mais próximos das paredes
do recipiente, os íons da solução 
baterão na parede e voltarão com 
maior velocidade ao eletrodo, fazendo
com que a leitura seja maior.

• Outros fatores que podem influir 
na medição da condutividade:
Temperatura local, umidade relativa
do ar, papel e tinta.

Histórico
Deve-se fazer um histórico diário da
produção, parada de máquina, perdas,
tintas, características da água utilizada
na impressão, para que se possa
chegar a uma solução sobre a melhor
maneira de trabalhar, com valores
de condutividade ajustados localmente.
Os recipientes de armazenagem
(tanques) de solução de fonte, 

normalmente refrigerada, não
devem ser utilizados para outro fim,
a não ser para que se destinam.
Ex.: não gelar refrigerantes , sucos,
ou outros itens alimentícios, devido
ao grau de toxicidade nos recipientes.

Aspectos importantes no manuseio
de substâncias tóxicas
Abaixo ilustraremos algumas situações
envolvendo a estocagem, utilização
e descarte de substâncias tóxicas.

A correta armazenagem de substâncias
tóxicas é fundamental. Esta deverá
ser feita em local seco, coberto 
e ventilado. O transporte deverá ser
sempre feito com o devido cuidado
respeitando-se os volumes e o grau
de periculosidade do produto.
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O emprego de embalagens retornáveis
facilita a diminuição do grau de
contaminação feita por embalagens
descartáveis.

A devida segregação do lixo ambulatorial
e sua correta destinação evitará 
a contaminação por substâncias tóxicas.

Demarcar e pintar os locais onde
substâncias tóxicas são processadas
auxilia a evitar a contaminação
desnecessária, facilitando o processo
de limpeza.

Os locais de desengraxe e limpezas
de peças deverão ser devidamente
demarcados com pintura impermeável
e local para segregação dos resíduos
líquidos, que deverão ser posteriormente
enviados para empresas de recuperação
credenciadas ou incineração. 

A segregação de reveladores e fixadores
no processo de produção de chapas
de impressão é fundamental, 
evitando a contaminação desnecessária
de outros resíduos não-tóxicos.

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:11 PM  Page 96



98

Os reveladores e fixadores segregados deverão
ser acondicionados, identificados e enviados para
uma estação de tratamento de efluentes
Físico-Químicos (ETE-FQ), ou incinerados.
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ESQUEMA TÍPICO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
FÍSICO–QUÍMICOS (ETEFQ) - ESQUEMA BATCH/FILTER PRESS SYSTEMS
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A implementação de coleta seletiva
reduz o consumo de substâncias 
tóxicas, por não misturá-las com outras
substâncias não-tóxicas.

Redução dos Resíduos Sólidos
Segundo a Norma NBR 10.004, 
os resíduos são agrupados em três classes:

• Resíduos Classe I - perigosos
São classificados como resíduos 
classe I os resíduos sólidos ou a mistura
de resíduos que, em função de 
suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade
e patogenicidade, podem apresentar
risco à saúde pública, provocando
ou contribuindo para o aumento 
de mortalidade ou incidência 
de doenças, e/ou apresentar 
efeitos adversos ao meio ambiente,
quando manuseados ou dispostos 
de forma inadequada.

• Resíduos Classe II – não-inertes
São classificados como classe II 
os resíduos sólidos ou a mistura 
de resíduos sólidos que não 

se enquadram na classe I – 
perigosos, ou na classse III – 
inertes. Estes resíduos podem 
ter propriedades tais como 
combustibilidade, biodegrabilidade  
ou solubilidade em água.

• Resíduos Classe III -  inertes
São classificados como classe III 
os resíduos sólidos ou a mistura 
de resíduos sólidos que, submetidos
ao teste de solubilização (Norma 
NBR 10.006 - “Solubilização de 
Resíduos – Procedimento” ) não 
tenham nenhum de seus constituintes
solubilizados, em concentrações 
superiores aos padrões definidos 
na  “Listagem 8  - Padrões para 
o teste de solubilização”. Como 
exemplos desses materiais, podem-se
citar: rochas, tijolos, vidros e certos
plásticos e borrachas que não são 
facilmente decompostos.
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Coleta Seletiva
A implantação da coleta seletiva é vital para
a correta segregação dos resíduos sólidos.

Os coletores deverão ser identificados
conforme a norma, e estrategicamente
distribuídos na área fabril.

Os resíduos que são gerados em grande
quantidade deverão ser colocados em
recipientes móveis devidamente identificados.

Resíduos gerados de processos
específicos, como embalagens 
de tonner, por exemplo, deverão 
ser segregados e encaminhados 
para reutilização do fabricante 
do produto, ou então incinerados.
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As lâmpadas fluorescentes, ou a vapor
mistas, deverão ser segregadas, 
corretamente acondicionadas 
e encaminhadas para empresas 
especializadas no tratamento de lâmpadas.

Ao se segregar lâmpadas, deve-se
ter cuidado na contratação do transporte
deste resíduo, que deverá obedecer
a legislação vigente. Elas poderão
ser envolvidas nas em embalagens 
de papelão das lâmpadas novas.

Os panos de limpeza deverão ser
enviados para lavagem em toalheiros

credenciados por órgãos ambientais.
Recomenda-se não utilizar estopas
para a limpeza de equipamentos gráficos.

Panos de limpeza descartáveis deverão
ser segregados e encaminhados para
incineração.

É muito importante dispor estrategi-
camente na fábrica os pontos de
coleta para os panos de limpeza.

Redução do consumo de energia
Para iniciar o trabalho que visa 
economizar energia na indústria gráfica,
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é necessário  estabelecer alguns
critérios importantes.
Primeiro, esse trabalho visa economia
a longo prazo, pois nenhum esforço
nesse sentido pode ser realizado apenas
com alterações de comportamento,
apesar de esse ser um aspecto importante.
Deve-se pensar a economia de energia
como uma conquista tecnológica cada
vez mais presente no nosso dia-a-dia.

Segundo, mesmo pequenas alterações
de consumo precisam ser observadas
como ganho de escala, ou seja,
observar a sua influência no total,
que é a soma das diversas 
oportunidades de melhoria.
Isoladamente, tornam-se pífias,
porém, desta forma, a miopia dos
ganhos globais é realmente uma
barreira para alcançá-las .

Conceito de tempo de retorno
financeiro, resultado da  economia de
energia (Pay Back)
O Pay Back de economia de energia
está na relação da soma investida 
na medida (depois de dedução de
qualquer subsídio) e a renda anual,
que é o resultado das economias de
energia obtidas após esta alteração.

Quando calcular o tempo de Pay
back, o custo, com eliminação do
equipamento existente, será levado

em conta, porém não é correto incluir
o restante da depreciação do mesmo,
posto que este será substituído ou
eliminado  por completo do processo.

Quando o investimento exige um
equipamento de produção novo,
que possua componentes mais
econômicos, em lugar de apenas
uma medida de comportamento
econômico, o tempo de Pay back
deve ser baseado no custo de 
investimento extra do equipamento, sem 
considerar os seus componentes que
realizam a economia, pois, obviamente,
este custo já é um ganho de investimento.
Está envolvido também no cáclulo 
de Pay Back, certamente, o valor 
da energia elétrica economizada.
A fórmula seguinte pode ser usada
para calcular o tempo de Pay Back:

T = (I + D - U)/ S

Onde:
T = Tempo de reembolso em anos
I = Custo de investimento com 

a nova medida de economia
D = Custos de remoção de equipamentos/

instalações com a nova medida 
de economia

U = Subsídios
S =  Economias anuais alcançadas 

introduzindo a nova medida 
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Avaliação e aplicabilidade 
das medidas
Este tópico avaliará  a aplicabilidade
das medidas de economia de energia
para a indústria gráfica. Porém,
como os detalhes técnicos dos
vários processos diferem, nem todas 
as medidas serão pertinentes 
ou aplicáveis a todas as empresas.
Também é importante considerar
que uma média boa para uma
pequena empresa pode não 
ser aplicável a uma grande empresa.

As sugestões aqui contidas são destinadas
a dar uma idéia de economia 
aos diversos processos, porém cada
empresa deve avaliar se estas realmente
se aplicam à sua realidade.
Como a aplicabilidade das medidas
diferentes depende do tamanho do
negócio, considera-se o conceito 
a seguir como sendo o classificador
das gráficas:

• Empresa com  menos de10 (dez) 
pessoas foi considerada pequena;

• Empresa com 10 a 50 pessoas, 
foi considerada média;

• Empresa com mais de 50 pessoas 
foi considerada grande.

Medidas de economia de energia
divididas por área de influência
Foram identificadas três medidas

possíveis de economia de energia
elétrica  (E.1 a E.3), e duas medidas
para consumo de gás (G.1 a G.2).

Medidas sugeridas:

E.1:  Troca de sistema de secagem
por Infravermelho (elétrico) para secagem
com sistema de aquecimento a gás.
Descrição - Esta medida atua sobre
o sistema de secagem com InfraVermelho.
A maioria das impressoras com esse
sistema de secagem  utiliza um
preaquecimento elétrico do ar, antes que
este seja enviado para as unidades
de secagem, ou ainda na própria unidade
de secagem. Com a substituição
deste sistema de aquecimento 
elétrico, pode-se obter economia 
de até  60% de energia (a depender
do número de unidades de secagem
em cada empresa).

Dependendo da redução alcançada
e considerando um investimento 
em torno de US$ 5.000 pelas
unidades de secagem a gás, 
normalmente o tempo de pay back
gira em torno de 6 meses.

Qualidade – Esta medida não altera
em nada a qualidade do produto
impresso.
Economia – Com a ampliação do
fornecimento de gás natural é possível
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obter subsídios na instalação das
unidades de aquecimento.
E. 2: Melhor gerenciamento do consumo
de energia na manutenção preventiva
das Impressoras
Descrição – Os métodos de trabalho
usados na indústria gráfica, a quantidade
de papel perdida, por causa de  controles
defeituosos nas impressoras e problemas
de produção e paradas elevam 
o desperdício de papel entre 5% e 10%.
Com o acompanhamento do consumo
de energia nas impressoras e melhor
controle dos sistemas de controle
eletrônicos nas preventivas, acredita-se
que este número deva cair entre 4 a 5%.

Normalmente, o tempo de pay back,
neste caso fica em torno de dois anos.
Foi mencionada a manutenção 
preventiva de forma geral, pois 
um plano de lubrificação bem aplica-
do permite uma economia de ener-
gia na ordem de 1% a 2%.

O horário de verão pode também
resultar em um grande retorno.
As medidas neste caso passam por:

A)  Instalação de medidores de energia
em cada equipamento. Isto ajudará
nas manutenções preventivas e preditivas,
além de auxiliar a otimização 
dos custos de produção;

B) Criação de checklist dos controladores

eletrônicos para cada tipo de
impressora, para verificação nas
paradas de manutenção preventiva
ou, se couber, corretivas;

C) Efetuar realmente um plano de
manutenção preventiva, incluído
neste o devido plano de lubrificação
sugerido pelo fabricante da impressora;

Qualidade – Com esse tipo de medida,
a qualidade da impressão deve 
ser melhorada.
Economia – Quando se tem controle
do consumo de energia, outras medidas
podem ser desenvolvidas baseadas
neste histórico. 
E. 3: Controle de consumo de energia
e manutenção preventiva para outros
equipamentos
Descrição – O procedimento anterior
ainda pode dar melhores resultados
quando aplicado a outros equipamentos
ou conjunto de equipamentos. Em algumas
empresas, chegou-se a obter uma
economia de 15% de energia, 
apenas com maior planejamento 
das preventivas e melhor lubrificação.

Qualidade – Normalmente, o efeito
na qualidade com esse controle 
sempre é positivo.

Economia – Suscita grandes 
possibilidades de retorno.
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G. 1:  Recuperando o calor residual 
dos aquecedores
Descrição – Empresas com tecnologia
offset heat set, e que possuam sistemas
de recuperação de solventes 
ou aquecimento de fluidos, como 
o óleo para hot-stamping, pode utilizar
os gases de saída, normalmente
“purificados” pelo afterburner, como
fontes de calor para pré-aquecimento
destes fluidos. Normalmente o pay
back desses sistemas de troca 
de calor é alto (cerca de 3 anos)
mas podem resultar em economia
de 3 a 4% de energia.

Qualidade – Esta medida não 
interfere na qualidade do impresso.
Economia – Absorver todo sistema
para aumentar o aproveitamento do
ar quente, com uso de compressores
apropriados, normalmente gera
maior controle da perda de calor,
que pode ser, claramente, convertido 
em economia de energia.

G. 2: Redução de vazamentos em 
sistema de secagem
Descrição – Quando a sucção forte 
é utilizada no sistema de secagem,
quantidades consideráveis de ar
podem escoar de áreas que cercam
as impressoras na seção secante.
Recomenda-se impedir a entrada 
de ar frio, o que vai levar ao 

acionamento, pelo operador, 
de maior potência de aquecimento,
resultando em perda de energia.
Esta medida normalmente leva 
a uma economia de energia 
em torno de 1% ao ano.

Seu pay back é extremamente rápido,
pois prevê apenas o uso de isolantes
e vedadores apropriados, a fim de
evitar a entrada de ar frio no sistema
de secagem. Além disso, pode-se
também fazer uma avaliação 
da recirculação de ar secante no sistema
(economia de cerca de 1%).

Qualidade – Uma redução na quantidade
entrada de ar e a recirculação 
de ar secante não têm influência
sobre a qualidade do produto.
Economia – Apesar de ser um valor
relativamente baixo de retorno, 
é  mais uma economia nos 
custos operacionais.

Economia nas Utilidades 
E. 4: Controle de vazamento 
nos sistemas de ar comprimido
Descrição – Muita energia é perdida
na área de compressores e ar comprimido.
Pode-se economizar uma quantidade
considerável de energia regulando
os vazamentos nesse sistema (depois
de horas de trabalho, quando o sistema
não tem nenhum usuário e está
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então com a pressão no máximo).
Pressupõe-se uma economia de 6%,
com pay back muito curto, pois gasta-se
muito pouco com esse procedimento. 

Qualidade – A redução da  variação
de pressão do ar comprimido permite
maior estabilidade de todos os sistemas
e melhor controle e qualidade de
impressão. Economia – Naturalmente,
com o acompanhamento de vazamentos
regularmente, a economia, após 
a primeira redução, que sempre 
é mais significativa, é contínua.

E. 5: Válvula de ar comprimido para
cada máquina
Descrição – Nas paradas de máquinas
ou mesmo nos finais de semana,
muito ar comprimido é perdido. 
O uso de válvulas individuais 
de ar comprimido permite uma
economia de 1% de energia, além
de facilitar manutenções no 
equipamento. Apesar de para 
alguns isto parecer óbvio, é grande 
o número de gráficas que não 
utilizam esse pequeno e simples
recurso. O pay back neste caso, 
é de cerca de um ano para 
o investimento nas válvulas (a depender
do número de equipamentos).
Qualidade – Este procedimento não
interfere na qualidade do produto
Economia – A educação do pessoal

de produção no procedimento de
fechamento destas válvulas promove
a cultura de racionamento.

E. 6: Sistema central de compressores
com conexão em cascata
Descrição O sistema central 
de compressores conectados em cascata
(com acionamento automático 
a cada valor menor de pressão) 
permite uma economia de 15% 
de energia, gasta com os sistemas 
em paralelo. O tempo de pay back
deste sistema é de aproximadamente
dois anos, porém há um ganho também
na questão do ruído, pois  há uma
redução no número de compressores
em funcionamento. O sistema prevê:

• válvulas de ar comprimido 
automáticas para cada máquina;

• pressão de funcionamento mínima; 
• compressores eficientes; 
• sucção de ar externo frio; 
• recuperação de calor do ar 

comprimido.

E. 7: Redução da pressão do sistema
de ar comprimido
Descrição – Freqüentemente, o ar é comprimido
a uma pressão desnecessariamente 
alta. É possível economizar energia
reduzindo a pressão de funcionamento
dos compressores. A redução de pressão
em  um quilograma/cm

2
pode diminuir
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a demanda de energia em 5 - 7%. 
A adoção de “pipes” de ar auxilia 
o uso de pressões mais baixas no
sistema. Ao contrário, tubos mais
finos, próximos a cada equipamento,
permitem menor perda do sistema.
O tempo de pay back é curto – 
dependendo do número de máquinas
e de sistemas, este pode ocorrer em
cerca de seis meses.

Economia – Esta redução leva a uma
produção mais suave dos compressores
e, normalmente, reduz as manutenções
corretivas nos mesmos. 

E. 8: Uso de compressores eficientes
Descrição – Para se adquirir um sistema
de ar comprimido, pode-se escolher
entre vários tipos de compressores.
Os mais comuns são compressores
de pistão e compressores de parafuso.

São encontrados compressores 
de pistão em sistemas pequenos, 
e em áreas grandes, mais antigas.
Porém, compressores do tipo 
parafuso fornecem um rendimento
melhor que compressores de pistão: 
o rendimento de um compressor 
do tipo parafuso é 25% mais alto,
aproximadamente. Pode-se  
utilizar compressores do tipo
parafuso em vez de  compressores 
de pistão para o ar comprimido

abastecedor. Infelizmente, para modelos
pequenos, não há um compressor 
do tipo parafuso satisfatório no mercado.
Compressores do tipo parafuso 
são mais caros que compressores 
de pistão, embora o diferencial 
de preço diminua conforme 
o tamanho de compressor. 
O tempo de pay back esperado 
é de cerca de dois anos.

Qualidade – Não há qualquer 
alteração de qualidade pela
mudança do tipo de compressor.
Economia – O uso de equipamentos
de maior eficiência impacta diretamente
nos custos operacionais.

E. 9: Entrada de ar externo frio
Descrição - Compressores de 
ar estão situados em um quarto 
de máquinas morno,  que é pouco
ventilado. Porém, a compressão 
de ar externo frio requer menos
energia que a compressão de ar morno.
O consumo de energia é proporcional 
à temperatura absoluta (expresso em
Kelvin), de forma que a economia 
é fácil de calcular.

Com uma temperatura abaixo de 15
0
C,

pode ser alcançada uma economias
de energia de 7%. O tempo de pay
back para um coletor externo de ar
(com filtro apropriado) é pequeno 

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:12 PM  Page 107



109

e, dependendo da capacidade do
compressor, deve acontecer em 6 meses.

Qualidade – Não há alteração da
qualidade dos impressos nesta medida.
Economia – Não há perspectiva de
nova economia com este sistema
além da inicialmente alcançada que 
é permanente.

Redução de Ruído e Vibração
No processo de impressão offset, 
a geração de ruídos e vibrações ocorre
de forma mais intensa e significativa
nas etapas de impressão e pós-impressão.
Porém, antes de  considerar quaisquer
medidas  para minimizar ou até eliminar
os efeitos indesejáveis causados pelo
excesso de ruídos e vibrações, devem-se
entender alguns conceitos e ter 
conhecimento de algumas normas.

Conceitos e normas

1.1.1 Ruído
É uma sensação sonora desagradável,
não desejada ou inútil. Pode ser
mensurada.

1.1.2 Som
É uma variação de pressão sonora
capaz de sensibilizar os ouvidos.

1.1.3 Efeitos indesejados causados
pelo ruído:

• Psicológicos: nervosismo, neuroses,
prejudica a concentração, causa 
irritabilidade e prejudica o sono.

• Deficiências de comunicação:
altera o estado emocional dos 
interlocutores, prejudica a qualidade
de trabalho.

• Fisiológicos: perda de audição, 
dor de cabeça, vômitos, diminuição
do controle muscular.

1.1.4 Ruído – Fontes
Ruídos suportáveis: 

• Rádios e televisores em alto volume; 
• Várias pessoas falando ao mesmo tempo;
• Ruídos provenientes das ruas. 

Ruídos que causam perturbações nervosas:

• Buzinas estridentes;
• Alto-falantes;
• Descargas livres de automóveis; 
• Máquinas e motores de indústrias 

em funcionamento permanente.

1.1.5 Prevenção
Incentivo e conscientização da utilização
dos protetores auriculares. Programa
de manutenção periódica do maquinário,
pois as peças gastas, soltas, a falta
de lubrificação e de ajustes e disfunções
mecânicas implicam na geração
desnecessária de ruído.
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A instalação de barreiras pode minimizar
o ruído; elas deverão ser colocadas
entre as fontes de ruído e os trabalhadores,
podendo ser formadas por painéis
fixos ou móveis e constituídas por
materiais isolantes..

1.1.6 Limites de tolerância para
ruído contínuo ou intermitente – NR-15

Os conceitos aqui apresentados estão
fundamentados na norma NBR 10.151.
Recomenda-se recorrer a uma versão
original da norma, sempre que for
dados necessário obter para projeto 
e planejamento de uma obra.

Definições de Níveis de Ruído

Nível de pressão sonora equivalente
(LAeq), em decibéis ponderados em
“A” [dB (A)]
Nível obtido a partir do valor médio
quadrático da pressão sonora (com
ponderação A) referente a todo 
o intervalo de medição. 

Ruído com caráter impulsivo
Ruído que contém impulsos, que 
são picos de energia acústica com
duração menor que 1s e que 
se repetem a intervalos maiores do
que 1s (por exemplo, martelagens, 
bate-estacas, tiros e explosões).

Ruído com componentes tonais
Ruído que contém tons puros, como
som de apitos ou zumbidos. 

Nível de ruído ambiente (Lra)
Nível de pressão sonora equivalente
ponderada em “A”, no local e horário
considerados, na ausência do ruído
gerado pela fonte sonora em questão.

Nível de Ruído – dB (A)

85

90

100

110

115

Máxima exposição
diária permissível

8 horas

4 horas

1 hora

15 minutos

8 minutos
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Procedimentos de Medição
Devem-se utilizar equipamentos
reconhecidamente aprovados 
e calibrados. No levantamento 
de níveis de ruído, devem-se medir
externamente os limites da propriedade
que contém a fonte, de acordo com
6.2.2.2.a. Na ocorrência de reclamações, 
as medições devem ser efetuadas
nas condições e locais indicados pelo
reclamante, de acordo com os itens
6.2.2.2.b e 6.2.2.3, devendo ser
atendidas as demais condições gerais.

Em alguns casos, para se obter 
uma melhor avaliação do incômodo 
à comunidade, são necessárias 
correções nos valores medidos dos
níveis de pressão sonora, se o ruído
apresentar características especiais.
A aplicação dessas correções, conforme
6.2.2.4, fornece o nível de pressão
sonora corrigido ou simplesmente
nível corrigido (Lc).

Todos os valores do nível de pressão
sono ramedidos devem ser aproximados
ao valor inteiro mais próximo.
Não devem ser efetuadas medições
na existência de interferências audíveis
advindas de fenômenos da natureza
(por exemplo: trovões, chuvas fortes etc.).
O tempo de medição deve ser escolhido
de forma a permitir a caracterização
do ruído em questão. A medição

pode envolver uma única amostra
ou uma seqüência delas.

Medições no exterior de edificações
Deve-se prevenir o efeito de ventos
sobre o microfone com o uso de um
protetor, conforme instruções do fabricante.

No exterior das edificações que contêm
a fonte, as medições devem ser efetuadas
em pontos afastados aproximadamente
1,2 m do piso e, pelo menos, 2m do
limite da propriedade e de quaisquer
outras superfícies refletoras, como
muros, paredes etc. Na impossibilidade
de atender alguma destas recomendações,
a descrição da medida deve constar
no relatório.

No exterior da habitação do reclamante,
as medições devem ser efetuadas
em pontos afastados aproximadamente
1,2 m do piso e pelo menos 2 m de
quaisquer outras superfícies refletoras,
como muros, paredes etc.

Medições no interior de edificações
As medições em ambientes internos
devem ser efetuadas a uma distância
de, no mínimo, 1m de quaisquer
superfícies, como paredes, teto,
pisos e móveis.
Os níveis de pressão sonora em interiores
devem ser o resultado da média aritmética
dos valores medidos em, pelo menos,
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três posições distintas, sempre que
possível afastadas entre si pelo
menos 0,5 m.

Caso o reclamante indique 
algum ponto de medição que 
não atenda as condições acima, 
o valor medido nesse ponto 
também deve constar no relatório.
As medições devem ser efetuadas
nas condições de utilização normal
do ambiente, isto é, com as janelas
abertas ou fechadas de acordo com
a indicação do reclamante.

Correção para ruídos com 
características especiais
a) O nível corrigido Lc para ruído
sem caráter impulsivo e sem componentes
tonais é determinado pelo nível 
de pressão sonora equivalente, LAeq.
Caso o equipamento não execute
medição automática do LAeq, deve
ser utilizado um cálculo matemático. 

b) O nível corrigido Lc para ruído
com características impulsivas 
ou de impacto é determinado pelo
valor máximo medido com o medidor
de nível de pressão sonora ajustado
para resposta rápida (fast), 
acrescido de 5dB (A).
NOTA - Quando forem publicadas
Normas Brasileiras para avaliação do
incômodo devido ao ruído impulsivo,

estas deverão ser aplicadas.

c) O nível corrigido Lc para ruído
com componentes tonais é determinado
pelo LAeq acrescido de 5 dB (A).

d) O nível corrigido Lc para ruído
que apresente simultaneamente 
características impulsivas e componentes
tonais deve ser determinado 
aplicando-se os procedimentos 
de 6.2.2.4.b e 6.2.2.4.c, tomando-se
como resultado o maior valor.

Avaliação do ruído
O método de avaliação do ruído
baseia-se em uma comparação entre
o nível de pressão sonora corrigido,
Lc, e o nível de critério de avaliação
NCA, conforme a tabela 2. 
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Tabela 2 – Critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A)

Diurno

40

50

55

60

65

70

Noturno

35

45

50

55

55

60

Tipos de áreas

Áreas de sítios e fazendas

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

Área mista, predominantemente residencial

Área  mista, com vocação comercial e administrativa

Área mista, com vocação recreacional

Área predominantemente industrial

• Os limites de horário para o período
diurno e noturno podem ser definidos
pelas autoridades de acordo com 
os hábitos da população. Porém, 
o período noturno não deve 
começar depois das 22 h e não 
deve terminar antes das 7h do dia 
seguinte. Se o dia seguinte for 
domingo ou feriado, o término 
do período noturno não deve 
ser antes das 9h.

• O critério de avaliação NCA para 
ambientes internos  está indicado 
na tabela 1, com correção de  – 
10 dB(A) para janela aberta e – 
15 dB(A) para janela fechada.

• Se o nível de ruído ambiente Lra 
for superior ao valor da tabela 1, 
para a área e o horário em questão,
o NCA assume o valor do Lra. 

Medidas práticas para diminuição
dos níveis de ruídos nas salas de
impressão e pós-impressão

Fontes geradoras
Os processos de impressão offset
e pós-impressão são ruidosos.
Porém há elementos periféricos que
são responsáveis pela maior parte
do ruído gerado nessas salas. 
Por exemplo: bombas de vácuo,
sopradores/exaustores, turbinas,
motores acoplados a sistema de
transmissão por correntes ou eixos
cardans, bombas hidráulicas 
e sistemas pneumáticos.

Certos equipamentos  apresentam 
no seu conjunto elementos altamente
ruidosos, por exemplo, uma rotativa
offset “heat set”, composta por 
cinco unidades, forno secador e seus
componentes associados e dobradeira,
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pode chegar a gerar  níveis de ruído
de 120 dB(A) de forma contínua. 
Em tais circunstâncias, como medida
de solução definitiva, recomenda-se
o enclausuramento do equipamento
conforme itens subsequentes.

Medidas Práticas
a) No caso de fontes geradoras de
ruído de pequeno porte, recomenda-se
transportá-las para uma casa de
máquinas externa, devidamente 
construída, com sistemas de ventilação
apropriado e proteção acústica,
quando necessário. Por exemplo,
existem bombas de vácuo ou turbinas
que permitem sua instalação até
40m de distância do ponto de utilização. 

Deve-se levar em conta o número 
de curvas e o tipo destas, pois
aumenta a perda de carga do sistema.
Mas essa possibilidade viabiliza 
a colocação das fontes de ruído 
fora da área de trabalho.
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* As tubulações de vácuo deverão ter variações de diâmetro e cones de transmissão devidamente 

calculados, pois elas mantêm a estabilidade do nível de vácuo, gerado na fonte. Se isto não for feito,

será inviabilizada a colocação de tais bombas em áreas externas ou salas. 
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b) Quando o equipamento for ruidoso,
como impressoras rotativas, 
por exemplo, recomenda-se 
o enclausuramento total, conforme
as fotos ilustrativas abaixo demonstram.
Construção de enclausuramento
com estrutura metálica e painéis
com chapas de gesso.
Os painéis podem ser removíveis
para eventuais manutenções.

Enclausuramento usando estrutura
metálica, com painéis metálicos  
e material isolante acústico interno.

A área envidraçada permite 
a visualização do equipamento 
em operação. Tais painéis de vidro
poderão ser duplos, o que terá 
um efeito acústico melhor.
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Múltiplas entradas facilitam o acesso
ao equipamento. Indicadores de
velocidade ou outros indicadores
poderão ser adaptados na parte
externa do enclausuramento.

Vibrações
A vibração é um movimento oscilatório
de um corpo, conseqüência de forças
desequilibradas de componentes
rotativos e movimentos alternados 
de uma máquina ou equipamento.
Como todo corpo com movimento
oscilatório, um corpo que vibra
descreve um movimento periódico,
que envolve um deslocamento num

certo tempo. Daí resultam a velocidade
e, bem como a aceleração do movimento
em questão.

Outro fator importante é a freqüência
desse movimento, isto é, o número
de ciclos (movimentos completos)
realizado num período de tempo.
No caso de ciclos por segundo, 
utiliza-se a unidade Hertz (Hz).
Ao contrário de muitos agentes ambientais,
a vibração torna-se um problema
quando houver efetivo contato físico
entre um indivíduo e a fonte, o que
auxilia no reconhecimento da exposição.

Vibrações localizadas e efeitos 
no organismo
Os primeiros sintomas da síndrome
são formigamentos ou adormecimentos
leves, intermitente ou não é normalmente
ignorados por não interferirem no 
trabalho e outras atividades.
Mais tarde, o paciente pode experimentar
ataques de branqueamento de dedos
confinados que começa pelas pontas
e atinge a base do dedo. Nos casos
avançados, devido aos repetidos ataques
isquêmicos, o tato e a sensibilidade
à temperatura ficam comprometidos.

Há perda de destreza e incapacidade
para a realização de trabalhos finos.
Se a exposição continuar, o número
de ataques de branqueamento 
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é reduz, sendo substituído por uma
aparência cianótica dos dedos 
(acrocianose).
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Tabela de grau de vibrações e efeitos  no organismo

Estágio

0

1

2

3

4

Grau

--

Leve

Moderado

Severo

Muito severo

Descrição

Sem ataques

Ataques ocasionais, afetando apenas a ponta de um
ou mais dedos

Ataques ocasionais, afetando as falanges dos dedos

Ataques freqüentes afetando todas as falanges
de um ou mais dedos

Idem estágio 3, com alterações de tróficas, na pele 
e na ponta dos dedos

Vibrações e Legislação
Os antecedentes legais e técnicos 
da exposição a vibrações são 
contemplados na Legislação
Brasileira no Anexo 12/83:
as atividades e operações que
exponham os trabalhadores, sem 
a proteção adequada às vibrações,
serão caracterizadas como insalubres,
através de perícia realizada 
no local de trabalho.

Vibrações no corpo inteiro 
Todo o corpo pode ser interpretado
como um sistema mecânico (massa 
e mola, por exemplo), lembrando-se
que, na prática, existe também 
o amortecimento. Assim, todo corpo

possui uma freqüência natural de
oscilação que podendo ser quantificada
com um pequeno estimulo no sistema.
No entanto, esse corpo poderá estar
sujeito a forças externas, a vibrações
de outras fontes que podem entrar
em contato com o mesmo.

Vibrações e o corpo humano
O corpo humano é mais sensível 
a determinadas faixas de freqüências,
de acordo com os segmentos corporais.
Utiliza-se um modelo mecânico 
simplificado, que mostra as faixas 
de freqüências naturais de partes
importantes do corpo, conforme
ilustrado a seguir: 
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Modelo dinâmico do corpo humano
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Fontes geradoras de vibrações

Equipamentos giratórios
Aplicáveis em serviços de manutenção
das impressoras e instalações gerais
das gráficas. As plataformas das
dobradeiras das impressoras rotativas
oferecem vibrações inerentes aos
mecanismos desses equipamentos.
Níveis de vibrações acima do normal
podem comprometer não só os operadores,
mas a performance e funcionalidade
da impressora. Bases de fixação 
condizentes com o porte da impressora,
em especial das dobradeiras, são
fundamentais para lastrear as máquinas.

Motores, bombas de vácuo 
e sopradores
Tais acessórios quando desbalanceados
dinamicamente oferecem níveis vibratórios
inaceitáveis, altamente danosos 
aos operadores e equipamentos.

Medidas práticas

Melhoria do equipamento, reduzindo
a intensidade das vibrações
Recomenda-se rever o balanceamento
estático e dinâmico de eixos cardans,
bombas de vácuo, sopradores 
e motores de alta rotação, e utilizar
amortecedores de borracha nas 
bases de equipamentos (onde 
possível), lastreando corretamente

equipamentos de grande porte com
a construção de bases apropriadas.

Para os operadores
Instituir períodos de repouso e rotatividade,
evitando exposições contínuas.

No ser humano
Após identificar as lesões iniciais,
deve-se realizar o rodízio no posto
de trabalho.

Definição de indicadores 
de desempenho ambiental
A falta de recursos e acesso à tecnologia
pode ser usada como argumento
para estagnação no controle e redução
do impacto ambiental. Porém, cada
vez mais, o procedimento de preser-
vação ambiental deixa de 
ser um problema financeiro para ser
um problema de competitividade 
e capacidade de atingir outros 
mercados (internacionais), que são,
muitas vezes,  a barreira mais imediata
ao espaço de crescimento da empresa.
Esta listagem de indicadores ambientais
visa ajudar neste sentido, ao menos,
para conhecer melhor as limitações
e oportunidades de melhoria, que
muitas vezes não requerem tanto
investimento ou, permitem melhor
planejamento; esses casos, o investimento
se torna significativo para faturamento
da empresa.
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Além disso, não se pode esquecer 
a responsabilidade do gráfico na
sociedade brasileira. tanto no que
diz respeito à sua própria existência
como empresa, objetivando a sua
conformidade com as leis específicas,
quanto em relação ao seu próprio
futuro e à preservação do habitat
que nos permitirá continuar vivos.

Processo Offset
Para a avaliação dos principais 
indicadores ambientais recomenda-se
fazer um checklist. O processo 
de identificação dos indicadores 
é bastante simples e deve ser 
respondido com sinceridade.

Lista de Indicadores ambientais
Todos os itens relacionados abaixo
devem ser respondidos com um “SIM”,
“NÃO”,  “NÃO SEI DETERMINAR”
ou “NÃO SE APLICA À MINHA
EMPRESA”. Revise cada pergunta
cuidadosamente.
Um “SIM”indica que seu processo
incorporou a prevenção da poluição
e medidas de reciclagem 
a sua satividades cotidianas.
Um “NÃO” ou “NÃO SEI DETERMINAR”
indica grande oportunidade de melhoria
ou prevenção em seu processo. Use
esta lista de indicadores para criar
uma lista de melhorias ou fortalecer
o correto tratamento da gestão 

de resíduos em sua empresa.
Em caso de dúvidas quanto à real
aplicação de uma não-conformidade,
ou de uma indicador ambiental
ruim, você pode sempre contar 
com a ajuda deste guia ou ainda 
dos consultores da ABTG.

Manipulação de Material 
e Armazenamento
01 - Existe em sua empresa análise
ou procedimento de inspeção das
matérias-primas, com tempo hábil
para devolução ao fornecedor, em
caso de estarem sem condições de uso?

02 - Seus funcionários têm sido
treinados regularmente e em
condições adequadas para assimilar
tais informações?

03 - Quanto à armazenagem externa,
a sua é realizada em área coberta?

04 - Esta área de armazenagem
externa possui muro de contenção
ou dreno para tanque de contenção
(em caso de vazamento)?

05 - Há o controle de uso de
matérias-primas “Primeiro que Entra,
Primeirso que Sai” (PEPS ou First-In 
First-Out) em seu almoxarifado?

06 - A compra dos materiais que são
consumidos em grandes quantidade,
é feita sem recipientes também de
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maior volume? (por exemplo, se
você compra, digamos, 200 litros 
de solução de molha por mês, ela
vem em tambor de 200 litros?).

07 - Os seus funcionários têm sido
treinados corretamente no manuseio
de recipientes e produtos, como
bombeamento, transferência e mistura?

08 - Existem funis para transferência
apropriada dos produtos que 
os necessitem?

09 - Quanto a compra dos itens 
de menor consumo, sua empresa o faz
no volume adequado?

10 - Sua empresa separa os resíduos
de escritório dos demais resíduos fabris?

11 - Sua empresa separa já na
armazenagem produtos perigosos
dos demais produtos?

12 - Os resíduos dessas matérias 
primas também são separados 
de forma adequada?

13 - Sua empresa recicla o óleo
lubrificante usado?

14 - Os seus funcionários estão 
devidamente treinados para o caso
de vazamentos?

15 - Os seus funcionários estão 
devidamente treinados para
limpezas de emergência em caso 
de vazamentos ou derramamentos?

16 - Existe uma política de recompensas
dos funcionários para descobrimento
de vazamentos ou derramamentos,
mesmo quando o causador do 
derramamento o faz?

17 - Todas as tintas, colas e vernizes
são armazenadas em recipientes fechados?

18 - Todos os recipientes de 
limpeza também são armazenados
em recipientes fechados?

19 - Os reagentes usados no fotolito
ou gravação de chapas são
armazenados de acordo com as
recomendações dos fabricantes?

20 - A sua empresa armazena o papel
em área com controle de umidade 
e temperatura?

21 - Suas matérias-primas ficam 
em local sem movimento constante
de pessoas?

22 - Sua empresa controla os materiais
vencidos testando-os para verificar 
a possibilidade de uso antes de 
o descartá-los?

23 - Seus funcionários têm acesso
ou são treinados com as fichas de
segurança dos produtos que manuseiam?

24 - Seus funcionários foram treinados
de acordo com as normas de segurança
exigidas para manusear tais produtos?

25 - Sua empresa levantou e conhece
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a quantidade de compostos orgânicos
voláteis que possui em seu processo?

Processamento de Imagem 
1 - São usados rodos ou outros
processos para evitar e recolher 
os excessos de  produtos químicos
quando do processamento da
lavagem de chapas?

2 - Sua empresa reutiliza água para
redução de efluentes?

3 - A processadora de filmes é equipada
com recuperadora de prata?

4 - Se positivo a [pergunta 3], esta
unidade é verificada semanalmente?

5 - Sua empresa faz uso de recicladores
de prata externos à sua empresa?

6 - Sua empresa descarta as águas
de lavagens das processadoras de
filmes e chapas para sistema público
de tratamento de águas residuárias?

7 - Existe algum acordo formal 
entre sua empresa e o órgão público
que trata a água residuária quanto
aos limites dos contaminantes 
nesses descarte?

8 - Existe controle que garanta que
esse descarte cumpre com os valores
definidos e/ou acordados?

9 - Há reciclagem de filmes em sua
empresa?

10 - Sua empresa usa processador
eletrônico de filmes?

11 - Sua empresa possui prata solúvel
nos químicos da processadora?

12 - Sua empresa grava chapas?

13 - Os seus funcionários de
gravação são estimulados a diminuir
a perda e mau uso das chapas? 

14 - Sua empresa possui processadora
automática de chapas?

15 - Sua empresa recicla a chapa usada?

16 - Sua empresa usa dobradores
automáticos de chapas?

17 - O sistema de fixador é automático?

18 - Sua empresa faz uso de detectores
automáticos de ruptura de chapas?

19 - Sua empresa recicla tintas 
em sua planta ou as envia para 
o fornecedor reciclar?

20 - Sua empresa separa o papel
por grau de contaminação?

21 - Sua empresa tem todos os solventes
com flash point acima de 60º Celsius?

22 - Sua empresa tem buscado 
alternativa de solventes de limpeza
não-inflamáveis?

23 - Sua empresa orienta seus 
funcionários a reduzir o solvente 
contido nos panos de limpeza,
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espremendo-os, antes de enviá-los
para a lavagem?

24 - Sua empresa orienta seus 
funcionários a evitar grandes aberturas
nos recipientes de solventes?
(Normalmente isto é feito com 
a finalidade de transferência mais
rápida, favorecendo derramentos.)

25 - Sua empresa recicla os solventes
de limpeza?

26 - Sua empresa utiliza alguma
recicladora de panos de limpeza?

27 - Sua empresa busca sempre
alternativas de solventes de limpeza
com baixa emissão e compostos
orgânicos voláteis?

28 - Sua empresa faz uso de protetor
de pele nos seus funcionários?

29 - Sua empresa utiliza niveladores
automáticos de tinta?

30 - Sua empresa tem buscado eliminar
o uso de Álcool Isopropílico (IPA)?

31 - Sua empresa tem buscado 
usar soluções de molha com 
baixo teor de IPA?

32 – Seu PCP se preocupa com 
a seqüência de tinta em máquina
para evitar limpezas desnecessárias
ou trocas desnecessárias de cores?

Acabamento
1 – Sua empresa recicla o papel residual?
2 – Sua empresa usa adesivos 

à base d`água ?
3 – Se utiliza adesivos à base 

de solvente, aplica os adesivos 
com mais baixa emissão de 
compostos orgânicos voláteis?   

Outros indicadores de 
desempenho ambiental

Ambiente limpo
• O piso – Analise constantemente 

o piso de sua gráfica.. Lembre-se: 
sujeira chama sujeira. O sistema 
de metrô de São Paulo é um dos 
mais limpos do mundo. A regra 
é simples: sujou, limpe. NUNCA 
deixe para depois.

• O uniforme – Eduque seus funcionários
para que usem uniformes limpos.
Os cuidados ambientais começam 
com os cuidados de higiene. Uma 
pessoa que cuida de sua higiene 
é um grande aliado na preservação
do meio ambiente e de seu sistema
de gestão ambiental

• O lixo – Ao longo de todo essse manual,
o conceito do que realmente é lixo
foi exposto. Mas, mesmo assim, 
o lixo de fato precisa ser tratado 
com cuidado. O lixo não precisa 
ter aspecto sujo. Cuide para 
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que seja segregado, ensacado em 
local apropriado.

Equipamentos limpos
• A impressora – A impressora é o ponto

de partida da sujeira e da contaminação
ambiental. A regra é a mesma: 
sujou, limpe. NUNCA deixe 
para depois.

• Os tinteiros – Sujou, limpe, NUNCA
deixe para depois

• Os receptadores de resíduos – Sujou,
limpe. NUNCA deixe para depois

Volume de resíduo gerado – Esse volume
é um forte indicador do quanto sua
empresa é potencialmente poluidora.
Analise esses volumes e sempre
motive funcionários a trabalharem
buscando sua redução.

OPORTUNIDADES DE MELHORIA
NA FLEXOGRAFIA

Há várias oportunidades de prevenção
da poluição nas operações de uma
impressora flexográfica. Quando
adotar boas práticas, recomenda-se
a adoção de um processo de 
melhoria contínua.

Inicie selecionando e priorizando 
as boas práticas que mais se adequam
à sua empresa. Tenha em mente que
a preservação do meio ambiente 
e os benefícios de um correto manejo

dos resíduos devem caracterizar 
o máximo possível a sua produção.
Por exemplo: reciclar um resíduo 
é geralmente melhor do que dispô-lo;
reutilizar é melhor que reciclar; 
e eliminar (ou reduzir) o uso de um
produto problemático é usualmente 
a melhor solução. Com o tempo,
você pode selecionar outras opções
preventivas para a melhoria contínua
de seu desempenho ambiental.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Uma das questões ambientais mais
importantes enfrentadas pelas gráficas
é a liberação de Compostos Orgânicos
Voláteis (VOCs), geralmente devido
à evaporação. Os VOCs são 
encontrados comumente em tintas,
solventes, thinners, produtos para
limpeza de equipamentos e outros
produtos químicos. Assim que são
liberados podem combinar-se com
óxidos de nitrogênio (NOx), com 
a luz solar, e formar ozônio de superfície,
um dos maiores componentes 
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do “smog” urbano. Para auxiliá-lo 
na escolha e priorização de suas
ações, as recomendações marcadas
com “   ”  referem-se àqueles 
que vão auxiliá-lo a reduzir 
essas emissões. 

MATRIZES DE IMPRESSÃO
1. Utilizar gravação a laser sobre
borracha: os dados são enviados
para um computer-to plate (CTP) 
flexográfico, onde um raio laser
transfere as imagens para cilindros
ou camisas revestidas com polímeros
especiais: redução do set-up da
máquina; redução do rejeito do
processo (perda de material); maior
vida útil do cilindro/camisa.

2. Realizar devidamente a limpeza
dos clichês com o mesmo solvente
da tinta que se está utilizando na
máquina, ou seja, água para tintas 
à base de água e álcool para tintas
à base de solvente.

3. Conservação do fotopolímero: 
o ambiente de montagem, o local
onde o cilindro aguarda a entrada
na máquina e o local onde ele 
permanece até a desmontagem devem
ser iluminados com luz amarela.

4. Cuidados com os materiais:
- cilindro: embalado com capas protetoras
especiais para evitar ataques químicos,
físicos e mecânicos.

- chapa virgem: na embalagem original.
- clichê acabado: na vertical ou horizontal
com as placas separadas com folhas
separadoras (pode ser a própria
espuma da embalagem original).

MANEJO DA TINTA
Planeje cuidadosamente e documente
o consumo de tinta: lembre-se, – quanto
maior o reuso, menos resíduo e mais
economia.

Minimize o retorno da tinta de impressão
através de uma estimativa acurada
do fluxo de tinta.

Programe trabalhos com o mesmo
sistema de tinta para imprimir 
como se fosse uma rodada única.
Isso irá diminuir as limpezas 
e economizar tempo.

Etiquete todas as sobras de tintas 
de impressão contendo viscosidade,
tipo de tinta, solventes utilizados,
data e impressora (importante se você
tem impressora de lâmina e dois
rolos). Você utilizará melhor a sua
tinta e reduzirá os descartes de tinta
e o uso de solventes.

Estabeleça um programa de trabalho
para as suas sobras de tinta. Isso
mantém o seu estoque de tintas
baixo e reduz a necessidade 
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de dar destino às tintas velhas.

Recicle as tintas velhas ou menos
usadas através da sua adição 
a uma tinta preta de alto pigmento.
Dependendo da quantidade gerada,
os resíduos de tinta de várias cores
podem ser armazenados e posteriormente
tratados, na empresa ou por terceiros,
numa unidade de reciclagem por
homogeneização seguida de filtragem
e adição de tinta fresca, obtendo-se
tinta preta reformulada. Essa tinta
pode ser reutilizada por terceiros.
Mantenha os recipientes de tinta
cobertos com tampas.

Escolha as suas tintas 
cuidadosamente – procure por
opções ambientalmente corretas. 

Mude para tintas à base de água,
inodoras e isentas de metais pesados
e anilina, quando possível.

Mude para tintas UV (ultravioleta)
que secam por exposição aos raios
ultra-violeta, eliminando as emissões
de compostos orgânicos voláteis –
VOCs – provenientes da secagem 
das tintas convencionais à base 
de solventes e promove uma secagem
mais rápida que não é efetuada 
ao ar. Para isso, entre em contato
com especialistas pois, a viabilidade

técnica e econômica dessas opções
depende de uma série de fatores 
na sua operação. Tenha certeza 
de completar uma avaliação cuidadosa
antes de seguir esta recomendação.

Use tintas altamente sólidas para
reduzir a relação solvente x tinta.

Modifique o seu equipamento 
para maximizar a eficiência de uso
da sua tinta.

Utilize nivelador automático de tinta
e equipamento de bombeamento,
reduzindo o consumo de tinta 
e permitindo a aquisição das 
tintas em recipientes retornáveis 
de maiores dimensões.

Utilize um sistema fechado para
otimizar a medição do uso de tinta,
usando tinta de alto pigmento, alta
viscosidade (menos uso de solvente)
e anilox (contagem alta linha com
baixo volume de células). Menor 
temperatura é requerida para 
secar tintas, permitindo velocidades
maiores de impressão e melhor 
qualidade. Essa modificação pode
fazer sentido no seu negócio.

Utilize o sistema de limpeza anilox –
este é um sistema de manutenção
preventiva para seus anilox, o que não

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:12 PM  Page 126



128

elimina a necessidade de seu pessoal
limpar os rolos de anilox. Isso 
é para permitir que seus anilox
retornem ao volume de células referente
à formação normal da tinta por um
período de 3 a 6 meses. Alguns 
sistemas de tintas são mais difíceis
de secar (laminados) e requerem
limpezas mais agressivas por 
um período de tempo.

Nas impressoras antigas de entintagem
convencional utilize tampa sobre 
o tinteiro todo o tempo.

Desenvolva um programa de treinamento,
para inspeção dos rolos anilox antes
de iniciar os trabalhos, de maneira 
a assegurar que todos os rolos 
de anilox estejam livres da formação
de tinta antes da sua utilização. Isto
prevenira perda de tempo no ajuste
da tinta na impressora (com perda
de solvente), devido a anilox sujos.

Desenvolva e documente procedimentos
para uma gerenciamento e disposição
final das tintas seguro 
e ambientalmente correto.

Use espátula para remover as sujeiras
dos recipientes de tintas sempre 
que possível e deixe o uso de panos 
ou estopas com solvente para 
a limpeza final, se necessária.

Tenha as embalagens de tintas recicladas
por uma empresa de reciclagem de
sucata ou retorne ao seu fornecedor.

MANEJO DE SOLVENTES
1. Identifique e rastreie todo o seu
consumo de solventes.
Identifique todas as fontes de liberação
de compostos orgânicos voláteis
(VOCs) – procure por metano, etano,
metil clorofórmio, diclorometano,
benzeno, tolueno, etilbenzeno ou
xileno em tintas, solventes e soluções
de limpeza, em suas etiquetas 
ou FISPQ (Ficha de Informação de
Segurança de Produto Químico).

2. Instale controladores automáticos
de viscosidade – regule a adição de
solvente à bomba de tinta conforme
necessidade. Isto mantém consistente
a viscosidade da tinta, bem como 
a qualidade e cor da impressão. Este
“sistema fechado” mantém a evaporação
do solvente mais baixa e o erro do
operador ao mínimo – o que representa
economia nos custos.

3. Previna-se de derramamentos, perdas
e evaporação (os quais acarretam
em emissões de VOCs).
Utilize recipientes de solventes 
à prova de explosão, ao lado das
impressoras, e mantenha tampas 
nos tambores para minimizar 
as emissões de VOCs.

MANUAL azul FINAL  4/16/05  2:12 PM  Page 127



129

Armazene os solventes e os resíduos
de solventes em áreas de baixo
tráfego para minimizar a chance 
de um derramamento.
- Armazene os recipientes de solventes
numa área segura e provida de um
tanque de contenção e longe de bocas
de lobo, ralos ou poços de visita.
Utilize embalagens individuais com
tampos com bicos e armazene 
os solventes em recipientes fechados
para prevenir evaporação.
- Mantenha os solventes em recipientes
à prova de faíscas e fogo, e etiquetados
com o tipo de solvente

4. Desenvolva e documente procedimentos
para o manuseio e disposição final
de solventes, de forma segura 
e ambientalmente correta.

5. Instale equipamentos de tratamento
de VOC (controle da poluição).
Lembre-se: quanto menos VOC você
emitir, menos você terá que tratar.
Assim sendo, adote o maior número
possível de boas práticas recomendadas.
Instale oxidantes catalíticos, térmicos
ou de recuperação que tratam os VOCs
por oxidação (queima). Para isso,
entre em contato com especialistas.
A viabilidade técnica e econômica
dessas opções depende de uma 
série de fatores na sua operação –
tenha certeza de completar uma 
avaliação cuidadosa antes 

de seguir esta recomendação.

6. Os solventes contaminados, resultantes
de operações de limpeza de equipamento
associado a impressão e outras
operações, podem ser destilados 
se a quantidade gerada assim 
o justificar. Os solventes recuperados
são reutilizados em limpeza de equipamento.
O resíduo da destilação, constituído
principalmente por pigmentos de
tinta, é considerado inerte e pode
ser depositado em aterro ou reutilizado
para reformulação de tinta preta.

LIMPEZA DAS IMPRESSORAS
1. Elimine o uso de solventes para 
a limpeza do piso na área da
impressora – use produtos alterna-
tivos livres de VOCs.

2. Reduza o consumo de solventes.
Agrupe trabalhos que estão utilizando
as mesmas cores e configuração
anilox ou cores similares.
Implante sistemática para redução
de setup e manutenção preventiva. 
Realize o mínimo possível e necessário
de limpeza da impressora. Evite saturar
os panos da oficina realizando 
muita limpeza.
Estabeleça um procedimento para 
o uso de solventes na limpeza dos deques
e bombas de tinta. Uma boa maneira
de diminuir o resíduo de solvente 
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é ter um recipiente tampado e separado
para estocar a limpeza das bombas
para branco, cores claras, cores médias
e cores escuras. Isto irá reduzir os custos
de disposição e de consumo de álcool.

3. Recicle os solventes de limpeza -
pesquise sobre destilar seu líquido 
resultante da limpeza das bombas, 
e com isso você pode recircular os
solventes de limpeza 
ao invés de usar solvente virgem
para limpar suas impressoras. Isso 
irá economizar para você o custo 
da disposição.

TOALHAS OU ESTOPAS
1. Utilize toalhas de pano que
podem ser lavadas e reutilizadas.
Evite a utilização de toalhas de
papel ou estopas as quais deverão
ser gerenciadas como resíduos especiais.

2. Tenha certeza de que a lavanderia
industrial está devidamente 
licenciada (inclusive em termos 
de meio ambiente) atendendo 
aos padrões do órgão ambiental.
Verifique se a sua lavanderia 
subcontrata outra empresa, e como
ela gerencia seus resíduos. Também
verifique se a lavanderia possui uma
política ambiental e um sistema 
de gerenciamento ambiental. 
Lembre-se de que você é responsável
por seus resíduos.

3. Tenha certeza de que as toalhas
estão o mais sujas possível antes 
de enviar para a lavanderia. Utilize
toalhas limpas somente para 
a limpeza final.

4. Os panos utilizados nas operações
de limpeza de equipamento de
impressão devem ser armazenados
em recipientes fechados e podem 
ser centrifugados para separar 
o solvente, facilitando a lavagem
posterior dos panos. O solvente 
recuperado é reutilizado em algumas
operações de limpeza; após esta
reutilização, o solvente é enviado
para destino final.

5. Não disponha os solventes 
usados e tintas, derramando-os 
nas toalhas usadas.

6. Mantenha tampas sobre os recipientes
com as toalhas controlando-as por
pedal. Não encha demais os recipientes
para evitar que a tampa não feche bem.

LIMPEZA DE PEÇAS
1. Utilize solventes próprios e aprovados
para limpeza manual, que sejam não
tóxicos e à prova de explosão.
Cheque se os solventes estão sendo
devidamente dispostos também 
do ponto de vista ambiental.

2. Utilize um tanque com tampa para
a limpeza de peças. 
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Mantenha-o fechado quando não
estiver em uso. Tanques de limpeza
irão diminuir as emissões de VOCs
além de economizar solventes.

3. Utilize um tanque fechado automático
para limpeza, o qual permita 
a limpeza de bandejas de tintas,
lâminas, peças de impressoras,
enquanto o operador da máquina 
e seu auxiliar estão fazendo outras
tarefas. Esses tipos de tanques são
projetados para cada caso.

4. Certifique-se de que o solvente
dos tanques de limpeza esteja 
realmente sujo antes de troca-lo.

MANEJO DOS SUPORTES DE
IMPRESSÃO
Os materiais utilizados como suporte
na impressão, ainda que não sejam
materiais perigosos, têm seu custo
de aquisição, geram um volume 
de aparas, sobras e descarte 
de material impresso de tal 
monta que os tornam prioritários no
planejamento da melhoria ambiental.

Quanto mais conscientizada 
a empresa, menor o desperdício 
de material, quer no armazenamento,
manuseio e utilização destes suportes.
A quantidade de resíduos de
suporte para impressão pode ser 
substancialmente reduzida se for 

assegurada a responsabilidade 
do fornecedor pelas condições do
material entregue. Na recepção deve
ser feito um controle visual a cada
rolo, palete ou embalagem de substrato,
para se verificar se estes apresentam
qualquer defeito que possa originar
rejeições no processo de impressão.
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Legislação Federal
• LEI nº 6.803 de 2 de julho 1980 –
Dispõe sobre as diretrizes básicas
para o zoneamento industrial nas
áreas criticas de poluição e dá 
outras providências.

• LEI nº 6.938 de 31 de agosto 
de 1981 – Dispões sobre a política
nacional do meio ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação 
e aplicação e dá outras providências.

• LEI nº 7.347 de 24 de julho de 1985
– Disciplina a ação civil pública 
de responsabilidade por danos 
causados ao meio ambiente, 
ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico (VETADO) 
e dá outras providências. 

• LEI nº 9.605 de 12 de fevereiro 
de 1998 – Lei de crimes ambientais
– Dispões sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente
e dá outras providências.

• LEI n° 10.165, de 27 de dezembro
de 2000 – Altera a lei n° 6.938 
que dispõe sobre a política nacional
do meio ambiente.

Decretos-Lei
• DECRETO-LEI n° 1.413, de 14 
de agosto de 1975 – Dispõe sobre 

o controle da poluição do meio ambiente
provocada por atividades industriais.

• DECRETO LEGISLATIVO nº 67, 
de 04 de maio de 1995 – Aprova 
o texto da Convenção nº 170, 
da Organização Internacional 
do Trabalho, relativa à segurança 
na utilização de produtos químicos
no trabalho, adotada pela 77ª
reunião da Conferência Internacional
do Trabalho, em Genebra, em 1990.

Decretos
• DECRETO nº 50.877, de 29 de junho
de 1961 – Dispõe sobre o lançamento
de resíduos tóxicos ou oleosos nas
águas interiores ou litorâneas do País
e dá outras providências.

• DECRETO n° 76.389, de 3 de 
outubro de 1975 – Dispõe sobre 
as medidas de prevenção e controle
da poluição industrial de que trata 
o Decreto-Lei 1.413, de 14 de agosto
de 1975, e dá outras providências.

• DECRETO nº 93.413, de 15 
de outubro de 1986 - Promulga 
a Convenção nº 148 sobre a Proteção
dos Trabalhadores Contra 
os Riscos Profissionais Devidos 
à Contaminação do Ar, ao Ruído 
e às Vibrações no Local de Trabalho.

• DECRETO nº 96.044, de 18 de
maio de 1988 – Aprova o regulamento

Legislação Ambiental
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para o transporte rodoviário de produtos
perigosos, e dá outras providências.

• DECRETO nº 98.973, de 21 
de fevereiro de 1990 – Aprova 
o Regulamento do Transporte Ferroviário
de Produtos Perigosos, e dá outras
providências. 

• DECRETO nº 127, de 22 de maio
de 1991 – Promulga a Convenção nº
161, da Organização Internacional do
Trabalho - OIT, relativa aos Serviços de
Saúde do Trabalho.

• DECRETO nº 99274, de 6 de junho
de 1990 – Regulamenta a Lei n. 6.902,
de 27 de abril de 1981, e a Lei n. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, que 
dispõem, respectivamente, sobre 
a Criação de Estações Ecológicas 
e Áreas de Proteção Ambiental 
e sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, e dá outras providências

• DECRETO nº 157, de 2 de julho 
de 1991 – Promulga a Convenção 
nº 139, da Organização Internacional
do Trabalho - OIT, sobre a Prevenção
e o Controle de Riscos Profissionais
causados pelas Substâncias ou
Agentes Cancerígenos.

• DECRETO n° 875, de 19 de julho
de 1993 – Promulga o texto da convenção
sobre o controle de movimentos
transfronteiriços  de resíduos

perigosos e seu depósito.

• DECRETO nº 2.652, de 1º de julho
de 1998 – Promulga a Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre
mudanças de clima, assinada em
Nova York, em 9 de maio 1992.

• DECRETO nº 2.657, de 23 
de julho de 1998 – Promulga 
convenção nº 170 da OIT relativa 
à Segurança na Utilização de
Produtos Químicos no Trabalho, 
assinada em Genebra, em 25 de
junho de 1990.

• DECRETO n° 3.179, de 21 de
setembro de 1999 – Dispõe sobre 
a especificação das sanções aplicáveis
às condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências.

• DECRETO nº 4.097, de 23 de
janeiro de 2002 – Altera a redação
dos arts. 7º e 19 dos Regulamentos
para os transportes rodoviário 
e ferroviário de produtos perigosos,
aprovados pelos Decretos nºs 96.044,
de 18 de maio de 1988, e 98.973, de 21
de fevereiro de 1990, respectivamente.

Portarias
• PORTARIA n.º 3.214, de 8 de
junho de 1978 – Aprova as Normas
Regulamentadoras - NR - do Capítulo V,
Título II, da Consolidação das Leis
do Trabalho, relativas a Segurança 
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e Medicina do Trabalho.

• PORTARIA MINTER n° 53, de 1º de
março de 1979 – Determina que 
os projetos específicos de tratamento
e disposição de resíduos sólidos
ficam sujeitos à aprovação do 
órgão estadual competente.

• PORTARIA MINTER nº 157, 
de 26 de outubro de 1982 –
O lançamento de efluentes líquidos
contendo substâncias não-degradáveis
de alto grau de toxicidade, decorrentes
de quaisquer atividades industriais,
obedecerá, para salvaguarda da saúde,
segurança e bem-estar das populações
que utilizam as águas do rio Paraíba
do Sul como manancial de abastecimento,
aos padrões, critérios e diretrizes
estabelecidas nesta Portaria.

• PORTARIA nº 261/MT, de 11 de abril
de 1989 – Promove ajustamentos 
técnicos-operacionais no Regulamento
para o Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos.

• PORTARIA nº 110/INMETRO/MICT,
de 26 de maio de 1994 – Aprova as
Instruções que estabelecem os requisitos
a serem satisfeitos pelos veículos 
e equipamentos utilizados no transporte
rodoviário de produtos perigosos,
quando carregados ou contaminados.

• PORTARIA nº 204/MT, de 20 de maio

de 1997 – Aprova as Instruções
Complementares aos Regulamentos
dos Transportes Rodoviários 
e Ferroviários de Produtos Perigosos
de que tratam os Decretos nº 96.044,
de 18/5/88 e o de nº 98.973 
de 21/2/90.

• http://www.cteep.com.br/
informacoes/centro_inf_ref/doc_
ambiental/feder/port/ -
h3http://www.cteep.com.br/
informacoes/centro_inf_ref/doc_
ambiental/feder/port/ - h5

• PORTARIA ANP n° 125, de 30 de
julho de 1999 – Regulamenta a atividade
de recolhimento, coleta e destinação
final do óleo lubrificante usado 
ou contaminado.

• PORTARIA ANP n° 127, de 30 de
julho de 1999 – Regulamenta 
a atividade de coleta de óleo 
lubrificante usado ou contaminado 
a ser exercida por pessoa jurídica
sediada no País, organizada 
de acordo com as leis brasileiras. 

• PORTARIA nº 342, de 11 de outubro
de 2000 – Reclassifica o Alquil
Fenóis Sólidos e retifica/autoriza 
o óleo combustível tipo C.

• PORTARIA nº 254, de 10 de julho
de 2001 – Altera as Instruções
Complementares ao Regulamento 
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do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos, anexas à Portaria 
nº 204/MT, de 20/5/97.

Resoluções
•Resolução CONTRAN nº 404, 
de 11 de setembro de 1968 –
Classifica a periculosidade das 
mercadorias a serem transportadas
por veículos automotores.

• Resolução CONAMA nº 001, 
de 23 de janeiro de 1986 –
Dispõe sobre o licenciamento 

ambiental e sobre o estudo prévio
de impacto ambiental.

• Resolução CONAMA nº 001-A, 
de 23 de janeiro de 1986 –
Dispõe sobre tratamento de produtos
perigosos em território nacional.

• Resolução CONAMA n.º 006, 
de 24 de janeiro de 1986 –
Aprovação de modelos de publicações
de pedidos de licenciamento em
quaisquer de suas modalidades, 
sua respectiva concessão aprova 
os novos modelos para publicação
de licenças.

• Resolução CONAMA nº 020, 
de 18 de junho de 1986 –
Dispõe sobre a classificação das
águas doces, salobras e salinas, 
em todo o território nacional, bem
como determina os padrões 

de lançamento.

• Resolução CONAMA nº 006, 
de 15 de junho de 1988 – Determina
que as indústrias geradoras de resíduos
apresentem ao órgão ambiental
competente informações sobre 
geração, característica e destino final
de seus resíduos, no processo 
de licenciamento ambiental.

• Resolução CONAMA nº 005, 
de 15 de junho de 1989 – Institui 
o Programa Nacional de Controle 
da Qualidade do Ar - PRONAR,
como um dos instrumentos básicos
da gestão ambiental para proteção
da saúde e bem-estar das populações
e melhoria da qualidade de vida,
com o objetivo de permitir 
o desenvolvimento econômico e social
do País de forma ambientalmente
segura, pela limitação dos níveis 
de emissão de poluentes por fontes
de poluição atmosférica. 

• Resolução CONAMA nº 001 de 8
de março de 1990 – Dispõe sobre a
geração dos níveis excessivos de 
ruídos e dá outras providências. 

• Resolução CONAMA nº 003, 
de 28 de junho de 1990 –
Dispõe sobre a qualidade do ar,
definições e padrões. São padrões
de qualidade do ar as concentrações
de poluentes atmosféricos que, 
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ultrapassadas, poderão afetar a saúde,
a segurança e o bem-estar da população,
bem como ocasionar danos à flora 
e à fauna, aos materiais e ao meio
ambiente em geral. Republicada 
em 23.08.90.

• Resolução CONAMA nº 8, de 6 de
dezembro de 1990.

• Resolução CONAMA nº 002, 
de 22 de agosto de 1991 –
Dispõe sobre as cargas deterioradas,
contaminadas fora, de especificações,
ou abandonadas como fontes potenciais
de risco para o meio ambiente.

• Resolução CONAMA nº 009, 
de 31 de agosto de 1993 –
Determina que todo óleo lubrificante
usado ou contaminado será, 
obrigatoriamente, recolhido 
e terá uma destinação adequada, 
de forma a não afetar negativamente
o meio ambiente, e dá outras
providências.

• Resolução CONAMA nº 237, 
de 19 de dezembro de 1997 –
Regulamenta aspectos do licenciamento
ambiental estabelecido na política
nacional do meio ambiente. Adota
definições e revoga art 3º e 7º 
da R-CONAMA 001, de 23.01.86.

• Resolução CONAMA nº 275, 
de 25 de abril de 2001 –

Estabelece o código de cores para
os diferentes tipos de resíduos, a ser
adotado na identificação de coletores
e transportadores, bem como 
nas campanhas informativas para
coleta seletiva.

• Resolução CONAMA nº 281, 
de 12 de julho de 2001 – Dispõe
sobre modelos de publicação de
pedidos de licenciamento.

• Resolução CONAMA nº 313, 
de 29 de outubro de 2002 –
Dispõe sobre o Inventário Nacional
de Resíduos Sólidos Industriais.

• Resolução nº 330, de 25 de abril
de 2003 – Institui a Câmara Técnica
de Saúde, Saneamento Ambiental 
e Gestão de Resíduos.

• Resolução nº 333, de 25 de abril
de 2003 – Institui a Câmara Técnica
de Controle e Qualidade Ambiental.

Legislação Estadual

Leis
• LEI nº 7.488, de 14 de janeiro de 1981 –
Dispõe sobre a proteção do meio
ambiente e o controle da poluição 
e dá outras providências.

• LEI nº 7.877, de 28 de dezembro
de 1983 – Dispõe sobre o Transporte
de Cargas Perigosas no Estado 
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do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências. 

• LEI nº 9.921, de 27 de julho 
de 1993 – Dispõe sobre a gestão
dos resíduos sólidos, nos termos do
artigo 247, parágrafo 3º da Constituição
do Estado e dá outras providências.

• LEI nº 10.330, de 27 de dezembro
de 1994 – Dispõe sobre a organização
do Sistema Estadual de Proteção
Ambiental, a elaboração, implementação
e controle da política ambiental 
do Estado, e dá outras providências.

• LEI nº 10.350, de 30 de dezembro
de 1994 – Institui o sistema estadual
de recursos hídricos, regulamentando
o artigo 171 da constituição do
estado do Rio Grande do Sul.

• LEI nº 10.987, de 11 de agosto 
de 1997 – Estabelece normas sobre 
sistemas de prevenção e proteção
contra incêndios, dispõe sobre 
a destinação da taxa de serviços
especiais não emergenciais 
do Corpo de Bombeiros, 
e dá outras providências.

• LEI nº 11.019, de setembro 
de 1997 – Dispõe sobre o descarte 
e a destinação final de pilhas que 
contenham mercúrio metálico no
Estado do Rio Grande do Sul.

• LEI nº 11.187, de 7 de julho de

1998 – Altera a lei nº 11.019, 
acrescentando normas sobre 
o descarte e destinação final de 
lâmpadas fluorescentes, baterias de
telefone celular e demais artefatos
que contenham metais pesados.

• LEI nº 11.520, de 3 de agosto 
de 2000 – Institui o Código Estadual
do Meio Ambiente do Estado do Rio
Grande do Sul e dá outras providências.

Decretos
• DECRETO nº 23.082, de 26 de
abril de 1974 – Institui a Política
Estadual de Proteção Ambiental,
organiza sob forma de sistema 
as atividades de Proteção do Meio
Ambiente, e dá outras providências.

• DECRETO nº 30.527, de 30 de
dezembro de 1981 – Enumera 
as fontes de poluição referidas na Lei 
nº 7.488, de 14 de janeiro de
19881, e dá outras providências.

• DECRETO nº 37.033, de 21 de
novembro de 1996 – Regulamenta 
a outorga do direito de uso da 
água no Estado do Rio Grande 
do Sul, prevista nos artigos 29, 
30 e 31 da lei n.º 10.350, de 30 
de dezembro de 1994.

• DECRETO n° 38.356, de 1 de abril
de 1998 – Aprova o Regulamento 
da Lei n° 9.921, de 27 de julho de
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1993, que dispõe sobre a gestão
dos resíduos sólidos no Estado do 
Rio Grande do Sul.

• DECRETO nº 39.855, de 06 de
dezembro de 1999 – Altera 
o regulamento da lei nº 9.921 
de 27 de julho de 1993, aprovado
pelo decreto nº 38.356, de 1º de
abril de 1998, que dispõe sobre 
a gestão de resíduos sólidos no
Estado do Rio Grande do Sul.

Portarias
• PORTARIA nº 02/84, de 9 de julho
de 1984 – Aprova a norma técnica
que proíbe a queima de couros, 
borracha, plástico e espumas.

• PORTARIA nº 01/85, de 1º de agosto
de 1985 – Aprova a norma técnica
que estabelece o sistema de
automonitoramento de atividades
poluidoras instaladas ou que venham
a se instalar no território do Estado
do Rio Grande do Sul

• PORTARIA nº 05/89, de 16 
de março de 1989 – Aprova a Norma
Técnica SSMA Nº 01/89 – DMA, que
dispõe sobre critérios e padrões de
efluentes líquidos a serem observados
por todas as fontes poluidoras que
lancem seus efluentes nos corpos 
d’águainteriores do Estado do 
Rio Grande do Sul.

• PORTARIA n.º 47/98, de 29 de
dezembro de 1998 – Aprova o Manifesto
de Transporte de Resíduos – MTR, 
e dá outras providências.

• PORTARIA n.º 34 de 25 de setembro
de 2002 – Estabelece procedimentos
técnicos e administrativos para 
firmatura de Termo de Compromisso
Ambiental – TCA, disposto no art.
114, do código Estadual do Meio
Ambiente (lei n.º 11.520 de 3 
de agosto de 2000), e dá outras
providências.

Resoluções
• Resolução CONSEMA n° 001/95 –
Define as competências do Conselho
Estadual do Meio Ambiente.

• Resolução CONSEMA nº 001/98 –
Especifica novas condições 
e exigências para o Sistema de
Automonitoramento de Atividades
Poluidoras Industriais, localizadas 
no Estado do Rio Grande do Sul.

• Resolução CONSEMA nº 005/98 –
Dispõe sobre critérios para 
o exercício da competência 
do Licenciamento Ambiental
Municipal, no âmbito do Estado 
do Rio Grande do Sul.

• Resolução CONSEMA nº 001/00 –
Dispõe critérios de compensação 
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de danos ambientais causados por
grandes empreendimentos. 

• Resolução CONSEMA nº 016/01 –
Amplia o rol de atividades do Anexo
Único da Resolução CONSEMA nº 005/98. 

• Resolução nº 003/03 – Conselho
Administrativo da FEPAM – Dispõe
sobre alterações na tabela de valores
em adequação no prazo de vigência
das licenças ambientais, a serem cobrados
pelo ressarcimento dos custos de
licenciamento e outros serviços. 

• Resolução CONSEMA nº 038/2003 –
Estabelece procedimentos, critérios
técnicos e prazos para Licenciamento
Ambiental realizado pela Fundação
Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM,
no Estado do Rio Grande do Sul.

Normas ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas)
• NBR 9.800 - 04/1987 – Critérios
para lançamento de efluentes 
líquidos industriais no sistema 
coletor público de esgotos sanitários.

• NBR 10.004 (CB 155) 09/1987 –
Resíduos sólidos: classificação.

• NBR 10.703 (TB 350) - 07/1989 –
Degradação do solo: terminologia.

• NBR 11.174 (NB 1264) - 07/1990 –
Armazenamento de resíduos classes
II - Não-inertes e III – Inertes. 

• NBR 12.235 (NB 1183) - 04/1992 –
Armazenamento de resíduos sólidos
perigosos: procedimento.

• NBR ISO 14.001 - 10/1996 –-
Sistemas de gestão ambiental:
especificação e diretrizes para uso.

• NBR ISO 14.004 - 10/1996 –
Sistemas de gestão ambiental: 
diretrizes gerais sobre princípios, 
sistemas e técnicas de apoio.

• NBR 10.151 (NB 1095) - 06/2000 -
Acústica: avaliação do ruído em
áreas habitadas, visando o conforto 
da comunidade – Procedimento.

• NBR 10.152  (NB 95) – 12/1987 –
Níveis de ruído para conforto acústico.

• NBR 14.725 - 07/2001 – Ficha 
de informações de segurança 
de produtos químicos - FISPQ.

• NBR ISO 19.011 - 11/2002 –
Diretrizes para auditorias de Sistema
de Gestão da Qualidade Ambiental. 

• NBR 7.500 (SB54) - 02/2003 –
Identificação para o transporte 
terrestre, manuseio, movimentação 
e armazenamento de produtos. 

• NBR 7.503 (PB977) - 02/2003 –
Ficha de emergência e envelope
para o transporte terrestre de produtos
perigosos: características, dimensões
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e preenchimento (antigas NBR 7.504
e NBR 8.285).

• NBR 13.221 - 02/2003 – Transporte
terrestre de resíduos. 

• NBR 12.980/93 – Coleta, varrição
e acondicionamento de resíduos 
sólidos urbanos.

• NBR 9.191/00 – Sacos plásticos
para acondicionamento de lixo:
especificação.

• NBR 12.235/88 – Armazenamento
de resíduos sólidos perigosos.

• NRB 98/66 – Armazenamento 
e manuseio de líquidos inflamáveis 
e combustíveis. 

• NBR 11.174/89 – Armazenamento
de resíduos classe II (Não-inertes) 
e classe III (Inertes).

• NBR 10.004/87 – Resíduos sólidos
industriais: classificação.

• NBR 10.005/87 – Lixiviação 
de resíduos: procedimentos.

• NBR 10.006/87 – Solubilização 
de resíduos: procedimentos.

• NBR 10.007/87 – Amostragem 
de resíduos: procedimentos.

Legislação
Lei 96.05/98 – Lei de Crimes Ambientais
Determina em seu Art. 3º - Parágrafo
único: “A responsabilidade das pessoas
jurídicas não exclui a das pessoas
físicas, autoras, co-autoras 
ou partícipes do mesmo fato”.

O Art. 54 diz: “Causar poluição 
de qualquer natureza em níveis 
tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana 
ou que provoquem a mortandade 
de animais ou a destruição significativa
da flora: Pena – reclusão de um 
a quatro anos e multa”.

Art. 56 – “Produzir, processar, embalar,
importar, exportar, comercializar,
fornecer, transportar, armazenar,
guardar, ter em depósito ou usar 
produto ou substância tóxica,
perigosa ou nociva à saúde humana
ou ao meio ambiente em desacordo
com as exigências estabelecidas em
leis ou em regulamentos: Pena –
reclusão de um a quatro anos e multa”.

LEIS ESTADUAIS – PARANÁ
• Lei Estadual 13.806/02 – Dispõe
sobre atividades pertinentes
ao controle da poluição atmosférica,
padrões e gestão da qualidade 
do ar, conforme especifica, 
e adota outras providências.
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• Lei Estadual 12.945 de 5 de
setembro de 2000 – Institui o Fundo
Estadual do Meio Ambiente – FEMA

• Lei Estadual 12.726 de 26 de
novembro de 1999 – Institui 
a Política Estadual de Recursos
Hídricos, cria o Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos,
e dá outras providências. 

• Lei Estadual 12.493 de 22 de
janeiro de 1999 – "Lei de Resíduos
Sólidos": Estabelece princípios, 
procedimentos, normas e critérios
referentes à geração, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte,
tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos no Estado do Paraná,
visando controle da poluição, 
da contaminação e a minimização
de seus impactos ambientais. 

• Lei Estadual 10.233/1992 – Dispõe
sobre a cobrança da Taxa Ambiental. 

• Lei Estadual 7.109 de 17 de
janeiro de 1979 – Institui o Sistema
de Proteção do Meio Ambiente.

DECRETOS ESTADUAIS – PARANÁ
• Decreto Estadual 6.674, de 3 
de dezembro de 2002 – Aprova 
o Regulamento da Lei nº 12.493, 
de 22 de janeiro de 1999.

• Decreto Estadual 5.361 de 26 

de fevereiro de 2002 – Regulamenta 
a cobrança pelo direito de uso 
de recursos hídricos.

• Decreto no 4.136. de 20 de fevereiro
de 2002 – Dispõe sobre a especificação
das sanções aplicáveis às infrações
às regras de prevenção, controle 
e fiscalização da poluição causada
por lançamento de óleo e outras
substâncias nocivas ou perigosas 
em águas sob jurisdição nacional, 
prevista na Lei nº 9.966, de 28 de
abril de 2000, e dá outras providências.

• Decreto Estadual 4.646 de 31 
de agosto de 2001 – Dispõe sobre 
o regime de outorga de direitos de
uso de recursos hídricos.

• Decreto no 3.524 de 26 de junho
de 2000 – Regulamenta a Lei 
nº 7.797, de 10 de julho de 1989,
que cria o Fundo Nacional do Meio
Ambiente, e dá outras providências. 

• Decreto no 3.179 de 21 de 
setembro de 1999 – Dispõe sobre 
a especificação das sanções aplicáveis
às condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências
(regulamenta a Lei de Crimes
Ambientais). 

Documentação ambiental necessária
diante das alternativas de destinação
final dos resíduos
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Para a determinação da destinação
final dos resíduos gerados, os mesmos
deverão estar classificados conforme
as Normas Técnicas da ABNT,
supramencionadas (NBRs 10.004/
10.005/10.006).

• Para disposição em aterro sanitário:
1. Recibo e/ou certificado de coleta
da empresa transportadora;
2. Licença Ambiental de operação
da empresa transportadora;
3. Autorização expedida pelo 
órgão ambiental para coleta 
e transporte dos resíduos;
4. Comprovação de recebimento
junto ao destino final;
5. Contrato de prestação de serviços
entre a empresa contratada para 
o destino final dos resíduos e a gráfica;
6. Autorização da empresa prestadora
de serviços para uso do aterro sanitário.
• Para reaproveitamento e reciclagem:
1. Recibo e/ou certificado de coleta;
2. Licença Ambiental da empresa
responsável pela coleta e transporte;
3. Autorização Ambiental para coleta
e transporte;
4. Recibo e/ou certificado de destinação
final (documento emitido pela empresa
que reaproveita os resíduos como
matéria-prima);
5. Contrato de prestação de serviços
entre a gráfica e a empresa prestadora
de serviços;

6. Licença Ambiental de funcionamento
da empresa que reaproveita os resíduos
como matéria prima.

• Para co-processamento
1. Recibo ou certificado de coleta;
2.  Licença Ambiental da Empresa
transportadora;
3. Autorização Ambiental da empresa
coletora;
4. Licença Ambiental de funcionamento
da empresa que realiza o co-processamento;
5. Recibo ou/ certificado de 
destinação final;
6. Contrato de prestação de serviços
entre a gráfica e a empresa prestadora
de serviços de co-processamento.

Resolução CONAMA nº 9/93
A obrigatoriedade de reciclagem de
óleos lubrificantes e alguns conceitos
gerais e impedimentos no que se 
refere ao descarte de óleos minerais
são regulados desde 1993, através
da resolução CONAMA nº 9, de 31 
de agosto de 1993. Seu artigo 
3º proíbe em seu inciso I quaisquer
descarte de óleos lubrificantes usados
em solos, águas superficiais, (...) 
em sistemas de esgoto ou evacuação
de águas residuais. 
Seu artigo 9º obriga geradores 
de óleos lubrificantes usados 
a armazenarem, provisoriamente, 
os resíduos de forma segura (Inciso
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I), evitar contaminações com outros 
elementos químicos, salvo as decorrentes
da utilização normal (Inciso II), destinar
o resíduo a sistema de reciclagem
aprovado pelo órgão ambiental
(Inciso III), informar coletores acerca
de contaminações (Inciso IV), vender
apenas a coletores autorizados
(Inciso V), manter registros de compra
do resíduo por dois anos (Inciso VI)
e responsabilizar-se pelo destino final
de resíduos oleosos não-regeneráveis
através de sistema aprovado pelo
órgão ambiental (Inciso VII). 

No que dispõe o inciso VII,
enquadram-se os resíduos oleosos
absorvidos em estopas e trapos 
não-laváveis. O seu artigo 17º aplica
para o não cumprimento de suas 
disposições as penalidades 
e sanções previstas na Lei 6.938/81
e no Decreto 99.274/90, que 
a regulamenta.

Resolução CONAMA nº 257/99
A Resolução CONAMA nº 257,

publicada no dia 30 de junho 
de 1999, refere-se à disposição 
adequada das pilhas e baterias, como
sendo: pilhas e baterias com base
em chumbo, cádmio, mercúrio e
seus compostos, destinadas a quaisquer
tipos de aparelhos, veículos ou sistemas,
móveis ou fixos, e produtos eletro-

eletrônicos. Inclui ainda as baterias
industriais, constituídas de chumbo,
cádmio e seus compostos, destinados
a telecomunicações, usinas elétricas,
sistemas ininterruptos de fornecimento
de energia, alarme, segurança, 
movimentação de cargas e/ou pessoas
e partida de motores diesel e uso
industrial geral .
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Álcalis – substâncias alcalinas, ou seja,
aquelas que possuem ph acima de 7.0.

Áreas de grafismo e contragrafismo
– área de grafismo é aquela onde
haverá impressão e, conseqüentemente,
áreas de contragrafismo são aquelas
que permanecerão em branco.

Aspecto Ambiental – elemento das
atividades, produtos ou serviços de
uma organização que pode interagir
com o meio ambiente.

Co-processamento de resíduos sólidos
industriais em fornos de cimento -
técnica de utilização de resíduos
sólidos industriais na fabricação 
de cimento a partir de seu processamento
como substituto parcial de matéria-
prima ou de combustível em fornos
de produção de clinquer.

Destinação de resíduos sólidos industriais
– uso ou destino que se vai dar aos resíduos
sólidos industriais, como aplicação
em solo agrícola, beneficiamento,
processamento e disposição final.

Disposição final de resíduos sólidos
industriais – disposição de resíduos
sólidos industriais em um corpo
receptor, geralmente o solo, no longo
prazo ou em caráter permanente,
onde são adotadas técnicas que

objetivam a proteção da saúde
pública e do meio ambiente.

Efluente líquido – é a parcela líquida
dos resíduos, ou seja, os líquidos
emitidos pelo processo industrial. 
Em alguns casos, os líquidos podem
ser caracterizados como resíduos
sólidos, devido à sua periculosidade,
conforme define a norma NBR 10.004,
da ABNT.

Emissão atmosférica – é a parcela
gasosa dos resíduos, ou seja, os gases
e vapores emitidos pelo processo.

Forma ou fôrma de impressão – 
portador físico de imagens de um
processo de impressão com formas,
capaz de reproduzir unicamente 
as áreas de grafismo do original 
ao qual foi inicialmente exposto.

Grafismo – zona impressora das 
formas dos portadores de imagem
das áreas correspondentes do impresso
e das eventuais matrizes.

Imagem – termo utilizado para definir
o que deve ser impresso: texto, 
figura, ilustração, gráfico, qualquer
reprodução visível que retrate 
o original, considerado o ponto 
de início do processo.

Glossário
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Impacto ambiental – qualquer 
modificação do meio ambiente, adversa
ou benéfica, que resulte, no todo ou
em parte, das atividades, produtos
ou serviços de uma organização.

Incineração – processamento de resíduo
sólido industrial que consiste na
destruição técnica via oxidação 
a altas temperaturas, com o objetivo
de torná-lo menos volumoso, menos
tóxico, ou atóxico, ou ainda eliminá-lo
em alguns casos.

Mácula e material maculado – mácula
é o ato de aplicar tinta ao substrato,
fazendo-o deixar de ser branco. 
Em geral, o termo “maculado” é utilizado
para situações onde foram feitas
impressões de teste, ou seja, 
o papel foi impresso mas não 
na qualidade desejada, e deve 
ser descartado. Vulgarmente 
se entende como “sujar” o papel.

Métodos fotomecânicos – denominação
genérica para os métodos em que 
se utiliza a luz como meio de sensibilizar
uma superfície. No caso dos processos
gráficos, diz respeito aos métodos
fotográficos de sensibilização de
filmes e formas para composição das
áreas de grafismo e contragrafismo.

Original – ponto inicial de um processo

de reprodução de imagens, realizado
por meio de uma tecnologia de impressão.

Padrão de emissão – valor máximo
permitido, atribuído a cada parâmetro.
Passível de controle para lançamento
do efluente líquido a qualquer
momento, direta ou indiretamente,
em águas superficiais.

Prevenção de poluição – uso de
processos, materiais ou produtos 
que evitem, reduzam ou controlem 
a poluição, os quais podem incluir
reciclagem, tratamento, mudanças
no processo, mecanismos de controle,
uso eficiente de recursos e substituição
de materiais.

Resíduo – para fins deste documento,
consideram-se resíduos os efluentes
líquidos, as emissões atmosféricas 
e os resíduos sólidos.

Resíduo sólido industrial – é todo 
resíduo que resulte de uma 
atividade industrial e se encontre 
nos estados sólido, semi-sólido,
gasoso – quando contido, e líquido
– cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede
pública de esgoto ou em corpos
d’água, ou exijam para isso soluções
técnicas ou economicamente inviáveis
em face da melhor tecnologia
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disponível. Ficam incluídas nessa
definição os lodos provenientes 
de sistemas de tratamento de água 
e aqueles gerados em equipamentos
e instalações de controle de poluição.

Rodo – peça normalmente feita 
de borracha natural ou sintética
(neoprene) ou de poliuretano, 
presa por barra de madeira, ferro
ou alumínio, para uso em impressoras
serigráficas, com a finalidade de
transportar tinta ou outra substância.

Substrato ou suporte – material
sobre o qual se deseja imprimir,
podendo ser papel, cartão, tecido,
plástico, entre outros.

Tipo e porta-tipo – tipos são pequenas
fôrmas, cada qual representando uma
letra, número, símbolo ou outra
imagem unitária, que são montados
de forma a compor um texto ou imagem
a ser impresso por tipografia. Porta-tipos,
como o próprio nome diz, é o dispositivo
onde os tipos são montados.

Vinco – sistema que utiliza facas
arredondadas para prensar ou vincar
suportes a fim de facilitar sua
dobradura ou rasgo.

VOCs - compostos orgânicos voláteis.
É a parcela dos compostos orgânicos

de uma mistura que possui baixa
pressão de vapor, ou seja, evapora
com facilidade. Entre esses, há grande
quantidades de compostos tóxicos 
e perigosos.
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Aspectos ambientais de Uso
Químico Imprimindo Operações.
EPA-560-l-75-005. Washington,
D.C.,:17,1984 de agosto. Agência
de Proteção Ambiental norte-americana.

• SENAI-SP, Escola SENAI “Theobaldo
De Nigris” – Flexografia: Tecnologia
de Formatura Flexográfica, 2003.

• SENAI-SP, Escola SENAI “Theobaldo
De Nigris” – Flexografia: Tecnologia
de Impressão  Flexográfica, 2001

• Clean Print BC, Preparing an 
Environmental Plan – A How-to
Guide for Flexographic Printers ;–
abril 2001

• INETI Instituto Nacional de
Engenharia e Tecnologia Industrial -
Guia Técnico: Sector das Indústrias
Gráficas e de Transformação de
Papel ; Lisboa Novembro 2000; 

• Pollution Prevention, Tips for
Flexographic Printers.

• Flexographic Printing.

• Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Manual de Buenas
Prácticas Ambientales en la Familia
Profesional – Industrias Gráficas,
Espanha.

• PROPEL Colombia, Buenas
Prácticas de manufactura en la
industria grafica, Bogotá, outubro
de 2001.
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Estado de São Paulo

Realização
SINDIGRAF – Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de São Paulo

Apoio
ABIGRAF – Associação Brasileira da Indústria Gráfica – Regional SP
ABTG – Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica
FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
SMA – Secretaria do Meio Ambiente-SP

Estado do Rio Grande do Sul

Realização
SINDIGRAF – Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Rio Grande do
Sul 
ABIGRAF – Associação Brasileira da Indústria Gráfica – Regional RGS

Apoio
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM
Associação Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF
Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica – ABTG
Empresas do Setor Gráfico

Estado do Paraná

Realização
SENAI - Centro Integrado de Tecnologia e Educação Profissional da Cidade
Industrial de Curitiba
CETSAM – SENAITEC em Saneamento e Meio Ambiente

Apoio
SIGEP – Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado do Paraná
ABIGRAF-PR – Associação Brasileira da Indústria Gráfica – Regional do Estado
do Paraná
SENAI-SP – Escola SENAI “Theobaldo de Nigris”
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