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  ELIMINAR O PROCESSAMENTO REDUZ CUSTOS 
DE PRODUÇÃO

  GRAVAÇÃO MAIS VELOZ PARA MAXIMIZAR O 
RENDIMENTO

  ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO

  SÓLIDA PERFORMANCE NAS TIRAGENS, 
INCLUINDO COM TECNOLOGIA UV 

  AMPLA VARIEDADE DE ESPESSURAS E 
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DIGA ADEUS AO PROCESSAMENTO.  
BEM-VINDO A UM FUTURO SUSTENTÁVEL.

A gravação de chapas livres de processamento tem um 
impacto positivo no meio ambiente e no ambiente de 
trabalho. Esse é o motivo de a KODAK continuar a investir 
e melhorar ainda mais essa tecnologia.   
Nosso compromisso com a sustentabilidade e com a 
produtividade é observado nos recursos avançados e na 
otimização das aplicações com as chapas SONORA. 

As chapas KODAK SONORA livres de processamento 
trazem benefícios econômicos e ambientais, sem 
sacrificar a produtividade e a qualidade de impressão. 
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Confederação Latino-Americana da
Indústria Gráfica - Conlatingraf 

Fundada em 1967, a CONLATINGRAF é uma das mais 
renomadas organizações setoriais da América Latina.

Está presente nos principais fóruns ao redor do mundo.

Representa as Associações da Indústria Gráfica Latino-Americana 
que é composta por mais de 45.000 indústrias. 

Objetivos da Confederação

Representar e defender a Indústria Gráfica Latino-Americana;

Promover e manter o desenvolvimento setorial;

Encorajar e disseminar o espírito colaborativo e de empreendedorismo 
nas entidades filiadas;

Manter a troca de informações;

Incentivar a cooperação entre as assessorias técnicas de cada país.
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Países e Associações Afi liadas

Associação Brasileira  da Indústria Gráfi ca - ABIGRAF.

Asociación Colombiana de la Industria  de la Comunicación Gráfi ca - ANDIGRAF.

Asociación de la Industria  Gráfi ca Costarricense - ASOINGRAF.

Asociación Gremial de Industriales Gráfi cos de Chile - ASIMPRES.

La Federación de Industriales Gráfi cos del Ecuador - FIGE. 

Asociación Gráfi ca de El Salvador - ACOACEIG.

Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráfi cas de México - CANAGRAF.

Cámara de Industria de las Artes  Gráfi cas de Nicaragua - CIAGRAN.

Asociación Dominicana de Industrias  Gráfi cas y Afi nes - ADIGA.

Asociación de Industriales Gráfi cos  del Paraguay - AIGP.

Asociación Peruana de Medios de Impresión - AGUDI.

Asociación de Industriales  Gráfi cos del Uruguay - AIGU.

Asociación de Industriales de las Artes  Gráfi cas de Venezuela - AIAG.

Asociación de la Industria Gráfi ca  en Panamá - ADIGRAP.
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Introdução

O guia Produção Sustentável da Indústria Gráfica da América Latina é 
uma importante iniciativa para que o setor, por meio da aplicação de boas 
práticas com vistas à minimização dos impactos ambientais, possa atuar, 
cada vez mais, de forma efetiva, a partir da utilização de ferramentas de 
Gestão Ambiental no desafio de alcançar a Produção Mais Limpa. 

A indústria gráfica integra a cadeia produtiva da Comunicação, forne-
cendo mídias e diversos produtos impressos para milhares de pessoas, em 
todos os países. Deste modo, cabe ao setor não apenas a difusão de infor-
mações sobre a importância da questão ambiental, mas também a atuação 
responsável em seus processos industriais.

Nesse contexto, o desafio que o empresário precisa enfrentar é trabalhar 
de forma mais eficiente para produzir melhor e cada vez “mais com menos”, 
gerando ganhos econômicos. Para isso, é necessário estar em constante 
busca de novas tecnologias e ferramentas, além de capacitar, conscientizar 
e preparar, adequadamente, os funcionários, construindo uma nova cultu-
ra sustentável na empresa e explorando todas as possibilidades tecnológicas 
disponíveis.

Vale ressaltar algumas ferramentas de gestão e controle ambiental que 
este guia de Produção Sustentável visa mostrar, de forma objetiva e prática, 
para que todos possam aplicá-las em suas empresas. Serão apresentados 
os principais processos e sistemas de impressão da indústria gráfica e os 
aspectos e impactos ambientais relacionados a esses processos, a começar 
pela ferramenta de boas práticas de Produção Mais Limpa (P+L), para eli-
minar ou minimizar esses mesmos impactos. Trata-se de uma abordagem 
genérica e orientativa, portanto, caberá a cada gráfica analisar as informa-
ções e considerar a abrangência às suas atividades.  

Diante das tendências mercadológicas, visando crescimento e margens 
maiores de lucro, o empresário precisa estar sempre atento e buscando pro-
duzir o melhor trabalho possível. Deste modo, a reavaliação dos processos 
produtivos sob o foco dos seus aspectos ambientais, certamente, auxilia-
rá as gráficas a alcançar uma maior participação nos mercados nacional 
e internacional, com competividade e destaque pela força e expertise em 
iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável do setor.  
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Perfi l da Indústria Gráfi ca na América Latina

Conforme dados compilados pela organização Conlatingraf1, que con-
grega 14 entidades nacionais, a representatividade do setor gráfi co na Amé-
rica Latina é de 65 mil indústrias, que respondem por 660 mil empregos 
diretos e contribuem com USD 48 bilhões de um PIB regional de USD 5 
trilhões. Esses números baseiam-se em dados da Comissão Econômica das 
Nações Unidas para a América Latina e Caribe (CEPAL), do Banco Mun-
dial, do Trading Economics e das associações representativas das gráfi cas 
dos países-membro da confederação (Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, 
Equador, El Salvador, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Repú-
blica Dominicana, Uruguai e Venezuela). Daí a importância do desenvol-
vimento industrial sustentável e inclusivo nos países em desenvolvimento, 
com economias em transição, para garantir um crescimento industrial e 
econômico, como sugere este guia.

Desenvolvimento sustentável é aquele que não esgota os recursos dis-
poníveis para o futuro, valendo-se de processos otimizados, redução do 
uso de matérias-primas e insumos, além do aumento da reutilização e da 
reciclagem de materiais.

Aos empresários, técnicos, colaboradores em geral e demais interessados 
na adoção de práticas ambientais/sustentáveis, visando a efi ciência de seus 
processos, boa leitura!

1 Conlatingraf: Confederação Latino-Americana da Indústria Gráfi ca, fundada em novembro de 1967
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Principais Processos 
da Indústria Gráfica

Três principais processos compõem o ciclo para realização do produto 
gráfico e, para que sejam aplicadas as ferramentas de boas práticas de 
identificação de resíduos, minimização dos impactos e ações posteriores, 
será necessário mapear cada processo de forma a apresentar suas respec-
tivas entradas e saídas. São estes:

Pré-impressão                    
 
Processo inicial para a reali-

zação do produto. Fase de de-
senvolvimento, na qual ocorrerá 
a transferência da imagem, por 
meio da arte, para as fôrmas2, 
que variam conforme o sistema 
de impressão, podendo ser:

• Chapa metálica para im-
pressão offset, com duas opções 
de tecnologia: a digital, onde 
ocorre a transferência da ima-
gem pelo computador (sistema 
computer-to-plate), ou a ana-
lógica, que se dá pelo sistema 
convencional, no qual a arte é 
impressa à um filme (fotolito) e, 
posteriormente, é transferida à 
chapa, de forma mecânica;

•  Cilindros de metal para 
rotogravura;

• Clichês de fotopolímeros 
para flexografia;

• Tipos e porta-tipos de metal 
para tipografia; 

•  Malhas e telas de serigrafia.

Impressão (plana ou rotativa)                               

 Processo principal para a realiza-
ção do produto, no qual ocorrerá 
a transferência da imagem grava-
da na fôrma (tipos citados no item 
Pré-impressão) para o substrato. 
No caso da impressão digital, a 
imagem é transferida diretamente 
para a impressora (laser, jato de 
tinta ou offset digital) e não haverá 
fôrma. Ambos os processos utili-
zam tinta, mas há outros que não o 
fazem. Estes ocorrem por meio de 
tecnologia fotoquímica, termoquí-
mica e eletroquímica.  

Neste guia, apresentaremos os 
sistemas de impressão mais co-
muns para a indústria gráfica:

•  Offset;
•  Rotogravura;

•  Flexografia;   
•  Tipografia;
•  Serigrafia;
•  Digital.

Pós-impressão                                
                                                         
Processo final, onde ocorre o 

acabamento, por meio do manu-
seio dos impressos com ou sem 
enobrecimento, no qual os im-
pressos são finalizados com o real 
dimensionamento e qualidades tá-
teis e visuais. 

São considerados processos de 
pós-impressão o corte, o refile, as 
dobras, a encadernação, a cola-
gem, a laminação, a intercalação, 
entre outros.

2 Fôrmas dos sistemas de impressão ou os chamados “portadores de imagem”.

A EFITM oferece a mais abrangente gama de produtos para uma ampla série 

de aplicações que impulsionam o seu sucesso. De impressoras digitais LED 

de grandes formatos e revestimentos cerâmicos a poderosos servidores de 

impressão Fiery®. De impressão em tecido e de etiquetas ao desempenho 

máximo garantido pelos EFI Productivity Suites. Visite efi.com

©2017 Electronics For Imaging, Inc. All rights reserved.

DEIXE-NOS IMPULSIONAR 
SEU SUCESSO

Têxteis industriais

Cerâmica
Híbrida para 
Super grandes formatos

Comunicação 
visual em tecido

Rolo-a-rolo para  
Super grandes formatos Termoformados

Servidores 
Fiery

Grandes formatos Productivity Suites
Etiquetas e 
Rótulos
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Mapeamento dos Principais Processos de Impressão

Mapeamento do processo - Pré-impressão

(Quadro 1: Para o sistema de impressão Offset)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Filme 
Revelador
Fixador
Água

Processar imagem – 
Método convencional

Filmes usados 
Efluentes fotográficos 
(corrosivo)

Poluição do solo e 
da água

Chapa de alumínio 
Revelador e fixador 
fotográficos
Goma
Água

Gravar a fôrma - 
Chapas metálicas

Retalhos de chapa e 
avariadas
 Efluente contaminado 
(corrosivo)

Ocupação do solo
 
Poluição do solo e 
da água

Saída de arquivo (ploter)
Tinta (ploter)
Revelador

Processar imagem – 
Método digital

Papel 
Chapa sucateada
Cartucho tinta/tonner
Efluente contaminado

Ocupação do solo

Poluição do solo e da 
água

Mapeamento do processo - Pré-impressão

(Quadro 2: Para o sistema de impressão Rotogravura)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Filme 
Revelador
Fixador
Água

Processar imagem – 
Método convencional

Filmes usados 
Efluentes fotográficos 
(corrosivo)

Poluição do solo e 
da água 

Químicos usados para 
confecção e
gravação da fôrma: 
cobre/cromo

Gravar a fôrma –
Cilindros de metal

Efluentes líquidos
COVs (Compostos Orgâni-
cos Voláteis)

Poluição do solo e 
da água

Mapeamento do processo - Pré-impressão

(Quadro 3: Para o sistema de impressão Flexografia)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Filme 
Revelador
Fixador
Água

Processar imagem – 
Método convencional

Filmes usados 
Efluentes fotográficos 
saturados
 

Poluição do solo e 
da água 

Clichês de fotolito
Revelador / fixador

Gravar a Fôrma – 
Clichês de fotopolímeros

Aparas de clichês 
COVs (Compostos Orgâni-
cos Voláteis)
Efluentes fotográficos

Ocupação do solo
Poluição do ar 

Poluição do solo e
da água

Fig. 1: Pré-impressão
Digital - Sistema computer-to-plate                                                             
(entrada da chapa)

Fig. 2: Pré-impressão
Analógica - Gravadora Convencional 

Fig. 3: Pré-impressão
Fôrma - Clichê anexado ao cilindro
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Mapeamento do processo - Pré-impressão

(Quadro 5: Para o sistema de impressão Serigrafi a)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Filme 
Revelador
Fixador
Água

Processar imagem – 
Método convencional

Filmes usados 
Efl uentes fotográfi cos 
saturados

Poluição do solo e 
da água 

Telas 
Algodão e estopa 
Água 
Produtos químicos para 
processar as telas

Gravar a fôrma –
Malhas e telas

Telas sucateadas
Resíduos de algodão
Resíduos de estopa COVs 
(Compostos Orgânicos 
Voláteis)
Efl uentes fotográfi cos 
Sobras de produtos 
químicos 

Ocupação do solo

Poluição do ar

Poluição do solo e da 
água

Mapeamento do processo - Impressão

(Quadro 6: Para o sistema de impressão Digital)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta / toner 
Tubos de cera
Substratos diversos:
Madeira 

Fórmica 

Filmes / adesivos 

Laminados de corte 

Acrílicos 

Metais

Tecidos

Arquivo digital
Impressão

Latas vazias Substratos 
diversos - Aparas 

Tubos (cartuchos) de cera
Cartuchos de tinta vazios
Recipiente de toner usado

Ocupação do solo

Poluição do solo

Mapeamento do processo - Pré-impressão

(Quadro 4: Para o sistema de impressão Tipografi a)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tipos móveis 
Substrato 
Pinça tipográfi ca 
Componedor 
Barbante
Cunha e lingões de ferro 
Graxa 
Óleo lubrifi cante

Gravar a fôrma – Tipos e 
porta-tipos de metal

Tipos móveis danifi cados
Material de ferro
Aparas de substrato com/
sem impressão 
Barbante
Embalagem de graxa
Embalagens de óleo

Ocupação do solo

Poluição do solo 

Fig. 4: Pré-impressão
Fôrmas - Telas de gravação 

Fig. 5: Impressão Digital - 
Unidade de impressão -  acondicionamento dos toners

Fig. 6: Impressão
Digital - Alimentação das gavetas do substrato papel
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Mapeamento do processo - Impressão

(Quadro 7: Para o sistema de impressão Offset)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta e verniz 
Substrato impressão
Chapa de alumínio 
Solução de fonte 

Acerto de máquina 
(set up)

Latas com resíduos de 
tinta e verniz Aparas 
de substrato com/sem 
impressão
Efluentes líquidos

Poluição do solo e 
da água 

Tinta e verniz 
Substrato impressão
Chapa de alumínio 
Solução de fonte 
Blanquetas 
Pó antimaculante

Panos de limpeza
Solvente para limpeza

Impressão Offset

Latas com resíduos de 
tinta e verniz Aparas 
de substrato com/sem 
impressão
Chapa de alumínio usada
Efluentes líquidos
Blanquetas usadas
Panos de limpeza com 
solventes
COVs (Compostos Orgâni-
cos Voláteis)
Resíduos de pó 

Poluição do solo 

Ocupação do solo

Poluição do solo e da 
água 

Poluição do solo

Poluição do ar

Mapeamento do processo - Impressão

(Quadro 8: Para o sistema de impressão Rotogravura)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta e verniz 
Racle
Substrato impressão
Solvente de limpeza
Panos de limpeza 

Acerto de máquina 
(set up)

Latas com resíduos de 
tinta e verniz Resíduos de 
racle Panos de limpeza 
com solventes
Aparas de substrato com/
sem impressão
Filme plástico
Efluentes líquidos
COVs (Compostos Orgâni-
cos Voláteis)

Poluição do solo 

Ocupação do solo

Poluição do solo, da 
água e do ar

Tinta e verniz 
Substrato impressão
Racle
Solvente de limpeza
Panos de limpeza

Impressão Rotogravura

Latas com resíduos de 
tinta, verniz e solventes 
Panos de limpeza com 
solventes
Racles desgastados
Aparas de substrato
Tubetes
Efluente líquidos COVs 
(Compostos Orgânicos 
Voláteis)

Poluição do solo 

Ocupação do solo

Poluição do solo, da 
água e do ar 

Fig. 7: Impressão
Offset - Plana: Detalhe da unidade 
de impressão/verniz 

Fig. 8: Impressão
Rotogravura: Detalhe da unidade de 
impressão/tinta 



GUIA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 13

Mapeamento do processo - Pré-impressão

(Quadro 9: Para o sistema de Impressão Flexografi a)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta 
Substrato impressão
Racles
Solvente de limpeza e/ou 
para diluição
Panos de limpeza

Acerto de máquina 
(set up)

Latas de resíduos com 
tinta 
Aparas de substrato com/
sem impressão
Filme plástico
Panos de limpeza com 
solventes
COVs (Compostos Orgâni-
cos Voláteis)

Poluição do solo 

Ocupação do solo

Poluição do solo 

Poluição do ar 

Tinta 
Substrato impressão
Racles
Clichês
Solvente de limpeza
Panos de limpeza

Impressão Flexografi a

Latas de resíduos com 
tinta e solventes
Racles desgastados 
Panos de limpeza com 
solventes
Clichês fotopolímeros 
Aparas de substrato 
Tubetes
Fitas dupla face usadas
 Efl uentes líquidos
COVs (Compostos Orgâni-
cos Voláteis)

Poluição do solo 

Ocupação do solo

Poluição do solo, da 
água e do ar

Fig. 9: Impressão Flexografi a - 
Detalhe da unidade de 
impressão/tinta 

Fig. 10: Impressão
Tipografi a - Detalhe dos tipos de metal 
fi xo na máquina

Mapeamento do processo - Impressão

(Quadro 10: Para o sistema de impressão Tipografi a)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta e verniz

Substrato impressão

Linotipo

Solvente 

Panos de limpeza

Acerto e Impressão 
Tipográfi ca

Latas com resíduo de 
tinta vazias
Panos de limpeza com 
solventes
Aparas de substrato com/
sem impressão
Linotipo
COVs (Compostos Orgâni-
cos Voláteis)

Poluição do solo 

Ocupação do solo

Poluição ar 
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Mapeamento do processo - Pós-impressão

(Quadro 12: Para o sistema de impressão Digital)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Substrato impresso
Plásticos em geral Cola

Acabamento 

Aparas
Grampos metálicos
Resíduos de cola
Latas com resíduo de 
cola
Cartuchos vazios
Recipiente de toner usado

Ocupação do solo

Poluição do solo 

Embalagens de papel e 
plástico
Cintas

Embalagem do produto 
final

Resíduos de papel e 
plástico 
Resíduo caixa de papelão
Resíduo de cintas 

Ocupação do solo

Fig. 11: Impressão
Serigrafia: Detalhe da unidade de impressão
semiautomática 

Mapeamento do processo - Impressão

(Quadro 11: Para o sistema de impressão Serigrafia)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Tinta 

Verniz

Tela gravada

Rodo

Panos de limpeza Subs-

trato impressão Solvente Acerto e Impressão 
Serigráfica

Latas com resíduos de 
tinta e verniz
Tela usada ou sucateada
Panos de limpeza com 
solventes
Rodo desgastado
Aparas de substrato com/
sem impressão
Sobras e resíduos de 
tintas diluídas com 
solventes
Efluente da lavagem de 
telas 
COVs (Compostos Orgâni-
cos Voláteis)

Poluição do solo

Ocupação do solo

Poluição do solo e da 
água 

Poluição do ar 
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Mapeamento do processo - Pós-impressão

(Quadro 13: Para o sistema de impressão Offset)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Substrato impresso
Plásticos (PE, PP, BOPP) 
Papel e plástico de emba-
lagem
Pallets de madeira
Lâminas de corte
Tubetes
Cola

Acabamento 
Offset

Resíduos de plástico - PE, 
PP, BOPP
Tubete (do plástico)
Resíduos de madeira
Aparas do substrato 
impresso
Lâminas usadas 
Poeira de papel
Resíduos de cola

Ocupação do solo

Poluição do ar 
Poluição do solo e da 
água 

Fitas adesivas
Embalagens de Papel e 
plástico
Pallets de madeira

Embalagem do produto 
fi nal

Resíduos de fi tas ade-
sivas
Resíduos de papel e 
plástico
Pallets de madeira

Ocupação do solo

Mapeamento do processo - Pós-impressão

(Quadro 14: Para o sistema de impressão Rotogravura)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Substrato impresso
Grampos metálicos
Papel 
Plástico
Lâmina 
Fitas adesivas 
Solventes
Adesivos

Acabamento 
Rotogravura

Aparas do substrato 
impresso
Resíduos metálicos 
-grampos
Resíduos de adesivos
Resíduos de plástico -PE, 
PP, BOPP
Resíduos de cartão, 
tecido, fi lmes (hot 
stamping), estampagem, 
encadernação
Tubetes 
COVs (Compostos Orgâni-
cos Voláteis)

Ocupação do solo

Poluição do ar

Fitas adesivas
Embalagens de papel e 
plástico
Cintas metálicas

Embalagem do produto 
fi nal

Resíduos de fi tas ade-
sivas
Resíduos de papel e 
plástico
Resíduos de caixas de 
papelão
Resíduos de cintas 
metálicas
Resíduo de tubetes 

Ocupação do solo

Fig. 12: Pós-impressão
Dobradeira: Detalhe do sistema
de saída por escama
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Mapeamento do processo - Pós-impressão

(Quadro 15: Para o sistema de impressão Flexografia)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Substrato impresso
Adesivos
Plástico
Racles
Verniz

Acabamento 
Flexográfico

Aparas do substrato 
impresso
Resíduos de adesivos
Resíduos de plástico
Tubetes 
Racles desgastadas COVs 
(Compostos Orgânicos 
Voláteis)

Ocupação do solo

Poluição do solo
Poluição do ar

Fitas adesivas
Embalagens de papel e 
plástico
Cintas 
Tubetes

Embalagem do produto 
final

Resíduos de fitas adesivas
Resíduos de papel e 
plástico
Resíduos de caixas de 
papelão
Resíduo de tubetes 
Resíduos de cintas 

Ocupação do solo

Mapeamento do processo - Pós-impressão

(Quadro 16: Para o sistema de impressão Tipografia)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Substrato impresso
Tubetes
Lâminas de corte
Fita de hot stamping
Papel e plástico de emba-
lagem
Cola

Acabamento 
Tipográfico

Aparas do substrato 
impresso
Resíduos de plástico
Resíduos de adesivos
Lâminas usadas
Tipos danificados
Resíduo de cola

Ocupação do solo

Poluição do solo e 
da água

Fitas adesivas
Embalagens de papel e 
plástico
Cintas 
Tubetes

Embalagem do produto 
final

Resíduos de fitas adesivas
Resíduos de papel e 
plástico
Resíduos de caixas de 
papelão
Resíduo de tubetes 
Resíduos de cintas 

Ocupação do solo
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Mapeamento do processo - Pós-impressão

(Quadro 17: Para o sistema de impressão Serigrafi a)
ENTRADAS ETAPAS SAÍDAS (ASPECTOS) IMPACTOS

Substrato impresso
Plástico
Lâminas de corte
Fita adesiva
Cola

Acabamento 
Serigráfi co

Aparas do substrato 
impresso
Resíduos de plástico
Resíduos de adesivos
Lâminas usadas Resíduo 
de cola

Ocupação do solo

Poluição do solo e da 
água

Papel e plástico
Cintas 

Embalagem do produto 
fi nal

Resíduos de papel e 
plástico
Resíduos de caixas de 
papelão
Resíduos de cintas

Ocupação do solo

Resíduos - Aspectos e 
Impactos Ambientais

 
Atividade  
Produto 
Serviço 

Aspecto 
Ambiental 

(Causa) 

Impacto 
Ambiental 

(Efeito) 

Conforme defi nido na norma 
internacional ISO 1400:20153, os 
aspectos e impactos da produção 
gráfi ca (já descritos nos mapea-
mentos dos processos gráfi cos) são 
defi nidos da seguinte forma:

• “Aspecto ambiental: elemento 
das atividades, produtos ou ser-
viços de uma organização que in-
terage, ou pode interagir, com o 
meio ambiente”.

• “Impacto ambiental: modifi -
cação no meio ambiente, tanto ad-
versa como benéfi ca, total ou par-
cialmente resultante dos aspectos 
ambientais de uma organização”.  

Diante dessa defi nição, concluí-
mos que todo aspecto é a causa de 
um impacto, como a poluição da 
água, do ar ou do solo, redução dos 
recursos hídricos, entre outros.

Cada empresa pode controlar, 
de forma adequada, os respecti-
vos aspectos aqui apresentados, 
podendo eliminá-los ou minimi-
zá-los. 

Assim, a companhia atuará de 
forma correta e gerará resultados 
engrandecedores para os proces-
sos operacionais. Basta seguir três 
passos fundamentais:

3 ISO 14001:2015 - Itens 3.2.2 e 3.2.4
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Consumo de matérias-primas principais

Tabela 1: Ações aplicáveis para redução dos impactos - Consumo de fôrmas  

Fôrmas (portadores de imagem) Ação de Controle

Chapas metálicas

• Reutilização das fôrmas
• Reuso da água no processo de lavagem
• Reciclagem
• Destinação conforme legislação do país

Cilindros de metal

Clichês de fotopolímeros

Tipos e porta-tipos

Malhas e tela

1. Mapear cada processo/ativi-
dade de forma detalhada;

2. Identificar os Aspectos e 
Impactos; 

3. Definir Ações de Controle.

A atividade industrial gráfica 
possui seus respectivos aspectos 
ambientais, originados de cada 
processo, que se distribuem nas 
seguintes classes:

– Consumo de matérias-primas;
– Consumo de água;
– Consumo de energia;
– Geração de resíduos sólidos;
– Geração de efluentes líquidos;
– Emissões atmosféricas;
– Ruídos e vibrações

Conforme descrito em cada 
mapeamento, os aspectos dentro 
da mesma classe podem variar 
conforme o segmento da gráfi-
ca, exceto o consumo de energia, 
que possui abrangência a todos 
os segmentos, devido ao funcio-
namento de máquinas elétricas, e 
o ruído, devido à força mecânica 
das respectivas. 

Desta forma, cabe um bre-
ve resumo das ações de controle  
aplicáveis aos variados itens, con-
forme as classes dos respectivos 
aspectos, que surgem com maior 
frequência e são geradores de im-
pactos significativos:

Consumo de matérias-primas principais

Tabela 2: Ações aplicáveis para redução dos impactos - Consumo de substratos

Substratos Ação de Controle

Papel Controle de perdas de processo por meio de:

• Acertos de máquina otimizados
• Padronização dos processos
• Equipe capacitada e focada no consumo: “produ-
zir mais com menos”
• Reuso (quando possível)

• Para uso de papel, cartão e madeira de origem 
controlada, por meio de manejo florestal correto, 
recomenda-se utilizar os que possuem certificação 
europeia FSC ou qualquer outra regional de cadeia 
de custódia.

• Destinação conforme legislação do país

Cartão

Tecidos 

Plásticos 

Madeira

Vidro

Consumo de matérias-primas principais
Tabela 3: Ações aplicáveis para redução dos impactos - Consumo de químicos

Para o processo Impressão: Ação de Controle
Tintas • Migrar, quando o processo permitir, para tinta para à base de água e óleo 

• Eliminar o álcool, quando processo permitir 
• Conter o uso de tintas e solventes utilizando fracionamentos, como válvu-
las de redução nas embalagens 
• Suprimir o abastecimento manual das máquinas e usar alimentadores 
automáticos
• Equipe capacitada e focada no consumo: “produzir mais com menos”
• Tratamento do efluente contaminado (solventes, água e tinta) 
• Reuso do efluente tratado
• Reuso de sobras de tintas 
• Destinação conforme legislação do país
• Avaliar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) antes da aquisição e buscar, constantemente, alternativas menos 
agressivas/nocivas, passando a optar pela linha ecológica
• Praticar a logística reversa das embalagens após o consumo dos quími-
cos, junto aos fornecedores

Vernizes

Solventes

Álcool

Adesivos

Para o processo Pré-impressão:

• Reutilização dos filmes
• Troca de tecnologia para eliminar filmes (CTP - “computer-to-plate”)
• Troca de tecnologia para chapa sem químicos
• Reuso dos químicos após gravação
• Reciclagem
• Destinação conforme legislação do país
• Equipe capacitada e focada no consumo: “produzir mais com menos”

Reveladores

Fixadores

Adesivo - Goma

Removedor

Desengraxantes

Cobreação e decobreação

Eletrólito de níquel

Processamento da imagem-filme:

Intensificador

Redutor

Prata (filme)
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Consumo de Água

Tabela 4: Ações aplicáveis para redução dos impactos - Consumo de água

Água Ação de Controle

Para o processo Pré-impressão:

• Troca de tecnologia para chapa sem químicos
• Tratamento do efl uente contaminado (solventes, 
água e tinta) 
• Reuso do efl uente tratado
• Destinação conforme legislação do país

Preparo de banhos - Rotogravura

Revelação no processo de gravação das fôrmas

Para o processo Impressão:

Limpeza das máquinas e cilindros, após a impressão 

Para o processo Pós-impressão:

Limpeza da área de acabamento

Consumo de Energia

Tabela 5: Ações aplicáveis para redução dos impactos - Consumo de energia

Energia Ação de Controle

Elétrica: Máquinas em funcionamento 

• Equipe capacitada e focada no consumo: “produ-
zir mais com menos”

Diesel: Geradores de energia elétrica ou para 
acionar as bombas da rede de hidrantes (combater 
incêndio) 

Gás natural ou GLP: Sistema de secagem (fl exogra-
fi a e rotogravura) e transporte da empilhadeira 

Geração de Resíduos Sólidos 

Tabela 6: Ações aplicáveis para redução dos impactos - Geração de resíduos

Sólidos Ação de Controle

Embalagens vazias de químicos

• Praticar a logística reversa das embalagens após 
o consumo dos químicos, junto aos fornecedores, 
conforme legislação do país
• Reciclagem
• Reuso do pano contaminado, junto à empresa 
especializada
• Destinação conforme legislação do país
• Equipe capacitada e focada no consumo: “produ-
zir mais com menos”

Filmes usados

Materiais vencidos

Fôrmas defeituosas e usadas

Panos contaminados

Impressos de substratos diversos refugados e 
sobras

Materiais diversos utilizados no enobrecimento e 
no manuseio dos impressos refugados e das sobras

Material de embalagem de papel e plástico

Utensílios utilizados no processo de fabricação e 
manuseio dos químicos (equipamento de proteção 
individual, espátulas, blanquetas e outros)
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Geração de Resíduos Líquidos

Tabela 7: Ações aplicáveis para redução dos impactos - Geração de resíduos

Líquidos Ação de Controle

Efluentes de processamento de imagens (revelado-
res, fixadores e prata)

• Tratamento interno em ETE (Estação de tratamen-
to de efluentes) 
• Reciclagem junto à empresa especializada, onde 
o efluente transforma-se em combustível para a 
fabricação de cimento
• Destinação conforme legislação do país

Efluentes de processamento de fôrmas (solventes, 
reveladores, soluções ácidas)

Efluentes do processo de impressão           (água, 
tinta, solvente e verniz)

Efluentes do processo de banho de galvanoplastia - 
rotogravura (solução alcalina e ácida)

Emissões atmosféricas

Tabela 8: Ações aplicáveis para redução dos impactos - Emissões atmosféricas

Ar Ação de Controle

COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) originados de 
tintas, vernizes, solventes ou adesivos

• Sistema de secagem elétrico
• Empilhadeira elétrica
• Controle dos limites de tolerância por meio de 
medição do agente químico especifico (*)
• Avaliar a Ficha de Informações de Segurança de 
• Produtos Químicos (FISPQ), antes da aquisição, 
e buscar, constantemente, alternativas menos 
agressivas
• Optar por ar-condicionado e sistema de refrigera-
ção ecológicos

Emissão de gases por meio do sistema de secagem 
da flexografia e da rotogravura (gás ou GLP)

Empilhadeira a gás ou GLP

Ar-condicionado e sistema de refrigeração com 
fluído, como os HFCs (hidro-fluoro-carbonetos)

Ruído e vibrações

Tabela 9: Ações aplicáveis para redução dos impactos - Geração de ruído e vibração

Ruídos Ação de Controle

Fonte geradora de máquinas de impressão, acaba-
mento, compressores e empilhadeiras

• Enclausuramento da máquina, respeitando os 
limites de tolerância 
• Controle dos limites de tolerância, por meio de 
medição do ruído (*)
• Uso do protetor auricular, conforme recomenda-
ção do requisito legal específico de cada país (**)

Vibração (**)

Ainda não há evidências de fonte geradora para 
vibrar o corpo inteiro ou certas regiões 

(*) As tolerâncias para os COVs (Compostos 
Orgânicos Voláteis) dos respectivos agentes quí-
micos devem ser respeitadas, de acordo com a 
legislação trabalhista de cada país e com a exposi-
ção definida pelo fabricante do produto químico 
FISPQ. Por este motivo, é de extrema importância 
a realização das medições dos COVs do ambiente 
de trabalho onde ocorre o manuseio diário dos 
químicos.

(*) As tolerâncias para o agente físico (ruído) de-
vem ser respeitadas, de acordo com a legislação 
trabalhista de cada país. Por isso, é de extrema 
importância a realização das medições dos ruídos 
do ambiente de trabalho onde ocorre a atividade 
com as respectivas máquinas.

 (**) Até o momento, não há evidências de máqui-
nas ou equipamentos que gerem vibração do cor-
po inteiro ou de certas regiões do corpo na indús-
tria gráfica. Um corpo é dito em vibração quando 
descreve um movimento oscilatório em torno de 
um ponto de referência, logo, é sempre recomen-
dado estar atento a esse agente físico (vibração), 
investigar e, posteriormente, realizar as medições 
da vibração no ambiente de trabalho onde ocorre 
a atividade com as respectivas máquinas.
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Classifi cação dos Resíduos 

A classifi cação de resíduos só-
lidos envolve a identifi cação do 
processo ou atividade que lhe deu 
origem e de seus constituintes e ca-
racterísticas, além da comparação 
destes constituintes com listagens 
de resíduos e substâncias, cujo im-
pacto à saúde e ao meio ambiente 
é conhecido, conforme a norma e 
o requisito legal do país de origem.

A identifi cação dos consti-
tuintes a serem avaliados na ca-
racterização do resíduo deve ser 
estabelecida de acordo com as 
matérias-primas, com os insu-
mos e com o processo que lhe deu 
origem. Como observamos neste 
guia, cada matéria-prima utilizada 
foi mapeada e analisada, confor-
me os processos críticos principais 
para a realização do produto, na 
qual a grande maioria dos resídu-
os da indústria gráfi ca podem ser 
classifi cados como perigosos ou 
não perigosos.

 
Os resíduos perigosos são clas-

sifi cados pelas suas características 
de infl amabilidade, corrosividade 
e toxicidade. Cada país possui uma 
norma que defi ne claramente as 
características para a classifi cação. 
No Brasil, por exemplo, é utilizada 

a ABNT NBR 10004:2004. Portan-
to, deve ser consultada a nor-
ma do país de origem. Ainda 
em caso de dúvida quanto à 
classifi cação de um determi-
nado resíduo gerado, deve-
se procurar o fabricante ou 
fornecedor direto do produ-
to, pois é de sua obrigação e 
responsabilidade disponibilizar as 
informações sobre a composição 
e impacto ao meio ambiente para 
a pessoa que irá manuseá-lo, bem 
como a disposição adequada.

Diante desse contexto, conside-
rando a diversidade dos processos 
gráfi cos e dos materiais, possi-
velmente, a maioria dos resíduos 
gerados foram citados neste guia, 
principalmente os mais comuns, 
juntamente com as respectivas me-
didas de controle. Porém, para que 
não reste dúvidas no momento da 
classifi cação do resíduo como pe-
rigoso e não perigoso, é necessário 
estar atento aos resíduos signifi -
cativos, inclusive para que as me-
didas de controle sejam atendidas 
com retornos e sem prejuízos eco-
nômicos e legais (legislação). 

Seguem as defi nições:

Resíduos Não Perigosos: são 
aqueles que não tiveram nenhum de 
seus constituintes solubilizados em 
concentrações superiores aos pa-
drões de portabilidade da água. Na 
indústria gráfi ca, não são resíduos 
perigosos a grande maioria dos re-
síduos sólidos gerados das aparas de 
produção, ou seja, sobras de subs-
tratos diversos, impressos ou não, 
geradas durante o processo de im-
pressão, corte ou pós-impressão, na 
fase fi nal de acabamento. Materiais 
de embalagens, como papel ou plás-
tico, devem ser considerados não 
perigosos também.

Deve-se segregar tais resíduos 
em coletores seletivos (tambores 
ou containers) para destinação ade-
quada, conforme as ações propos-
tas neste guia, obedecendo sempre 
a legislação do país de origem para 
destiná-los corretamente.

Fig. 13: Modelos de coletores para resíduos 
sólidos não perigosos (substratos diversos)
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Resíduos Perigosos: são aqueles 
que possuem total inviabilidade de 
serem lançados na rede pública de 
esgoto ou em corpos d’água, como: 

•Embalagens contaminadas com 
resíduos de produtos químicos;

• Panos contaminados com quí-
micos diversos, como solventes 
utilizados nas limpezas de máqui-
nas ou equipamentos;

• Equipamento de proteção in-
dividual utilizado;

• Qualquer utensílio contami-
nado com produtos químicos;

• Borra de tinta;
• Efluente originado de limpeza 

de máquinas;
• Efluente originado do proces-

so de gravação e revelação. 

Resíduos perigosos devem ser 
segregados em tambores ou con-
tainers e mantidos em área externa 
e ventilada, para destinação ade-
quada, conforme as ações propos-
tas neste guia, obedecendo sempre 
a legislação do país de origem para 
destiná-los corretamente.

Resíduos Mais Significativos 
da Indústria Gráfica: 
Tintas e Solventes

Conforme os dados já apre-
sentados, os produtos químicos 
utilizados na indústria gráfica 
são classificados como perigosos 
e seus impactos vão além do solo 
e da água, pois possuem COVs 
(Compostos Orgânicos Voláteis) 
e, por este motivo, são nocivos não 
apenas para o meio ambiente, mas 
também para a saúde humana. 
Trata-se de compostos que con-
têm carbono e que evaporam na 
atmosfera, em condições normais 
de temperatura e pressão. 

As tintas utilizadas no proces-
so gráfico têm suas características 
específicas para cada sistema de 
impressão. De forma geral, são ba-
sicamente constituídas de:

Os riscos toxicológicos que es-
tas substâncias podem apresentar 
são analisados de acordo com o 
tipo de resina que está sendo utili-
zada, ou seja, cada classe de resina 
tem sua composição específica e, 
consequentemente, a toxidez varia 
de acordo com a mesma. Podemos 
citar três tipos de resinas utilizadas 
nas tintas de impressão: resinas hi-
drocarbônicas, borracha clorada e 
resinas fenólicas. Tais substâncias 
são irritantes para as vias respira-
tórias e podem causar dermatites, 
provenientes de irritações ou aler-
gias, e irritações cutâneas.

Os riscos potenciais dos pig-
mentos estão diretamente relacio-
nados às propriedades biológicas 
do metal de que procedem. Os 
óxidos de ferro e de titânio repre-
sentam um risco muito escasso. Já 
os compostos de chumbo (larga-
mente empregados) podem causar 
o saturnismo, uma intoxicação ca-
racterizada por perturbações gra-
ves, como disfunções renais. Os 
sais de cádmio provocam pertur-
bações graves, sendo as de ordem 
respiratória, renal e óssea as mais 
características. Os compostos de 
zinco (sobretudo, o óxido) são res-
ponsáveis por febres e os cromatos 
podem originar bronquites, além 
de apresentar ação cancerígena.

  Perigoso 

Fig. 14: Modelo de coletor para resíduos sólidos 
perigosos, como embalagens e panos 

Fig. 15: Modelo de coletor para resíduos líquidos 
perigosos, como efluente contaminado por 
solvente, água, tinta e verniz 

Fig. 16: Composição 
da tinta

 Perigoso 

Ajuste de viscosidade, controle de fluidez/secagem

Antipele, anti-sedimentante, nivelante, antiespumante, entre 
outros
Endurecimento da película, brilho, resistência e a radiação 
ultravioleta
Flexibilidade, brilho, secagem, dureza, aderência e resistência

 

SOLVENTE

ADITIVO

PIGMENTO

RESINA
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A outra classe de pigmentos é 
composta por substâncias orgâni-
cas corantes insolúveis no meio em 
que são utilizadas e que, normal-
mente, não têm características ou 
funções anticorrosivas. A maioria 
dos pigmentos orgânicos apresen-
ta, no mínimo, efeitos irritantes, 
como pneumonias alérgicas.

Os aditivos, por serem utili-
zados em baixas concentrações, 
apresentam riscos toxicológicos 
reduzidos.

Solventes são substâncias or-
gânicas, líquidas e voláteis, que 
integram diversos grupos quími-
cos. Em geral, pertencem a fun-
ções orgânicas como: cetonas, 
ésteres, álcoois, éteres, hidrocar-
bonetos alifáticos e aromáticos, 
derivados halogenados, nitro-a-
mino-compostos, glicóis, entre 
outras. Os solventes orgânicos 
encontrados nas tintas, majorita-
riamente, representam seu maior 
grau de toxidez.

A maioria dos solventes uti-
lizados são líquidos infl amáveis 
e precisam ser cuidadosamente 
manuseados, segundo as normas 
existentes. Os vapores são com-
bustíveis, e, quando misturados 
com a proporção certa de ar, são 
explosivos. Portanto, é visível a 
necessidade de armazenar os sol-
ventes infl amáveis em recipientes 
especifi cados pelos fabricantes, 
longe das máquinas e do “chão 
da fábrica”. É aconselhável man-
ter em área externa e ventilada, 
deixando no interior do ambiente 
apenas quantidades fracionadas 
de uso diário. 

Lembre-se sempre: os danos 
que os solventes podem causar à 
saúde do trabalhador dependem 
de vários fatores, como o sol-
vente utilizado, a exposição dos 
trabalhadores, o tempo de expo-
sição, a concentração de vapores 
no ambiente de trabalho e o risco 
de toxicidade.

Os solventes podem ser absor-
vidos pelo organismo por diferen-
tes vias, sendo as mais importan-
tes a respiratória e a cutânea. Por 
meio da respiração, o solvente é 
transportado aos alvéolos, onde, 
por difusão, passa para o sangue, 
atravessando a membrana do alvé-
olo capilar. Depois, difunde-se na 
circulação sanguínea e se acumula 
nos diversos tecidos do organis-
mo, em função da lipossolubilida-
de e da perfusão do órgão conside-
rado. Uma parte sofrerá uma série 
de biotransformações, produzindo 
diversos metabólitos que serão eli-
minados, sobretudo, na urina, na 
bílis e nos pulmões.

Como é possível concluir, o lan-
çamento indiscriminado de resí-
duos da indústria gráfi ca no meio 
ambiente pode ter sérias consequ-
ências, tanto para o ecossistema 
como para o ser humano. Em re-
giões onde a concentração destas 
empresas é signifi cativa, como em 
grandes metrópoles, os problemas 
ambientais podem assumir pro-
porções bastante preocupantes. 
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Ferramentas para 
Gestão Ambiental

Como medida preventiva ou corretiva, algumas ações devem ser 
adotadas e melhoradas continuamente, como a avaliação geral do pro-
cesso produtivo (com abrangência a máquinas e equipamentos), os 
procedimentos operacionais, a utilização consciente de matérias-pri-
mas e a conscientização dos trabalhadores. No próximo item, serão 
apresentadas ferramentas importantes para implantar os conceitos 
propostos neste guia, com o objetivo de apontar os controles necessá-
rios para uma gestão ambiental eficiente, gerando oportunidades para 
alcançar resultados eficazes.

P+L - Produção Mais Limpa 

Produção Mais Limpa (P+L) é a 
aplicação contínua de uma estratégia 
ambiental integrada e preventiva a 
processos, produtos e serviços, com 
a finalidade de aumentar a eficiência 
e reduzir riscos oferecidos aos seres 
humanos e ao meio ambiente4. 

Logo, a P+L pode ser a ferramenta 
que a sua empresa estava precisando 
para se prevenir e melhorar, ou cor-
rigir, suas ações. A P+L abrange:

• Processos: por meio da conser-
vação de matérias-primas, água e 
energia, da eliminação de matérias
-primas tóxicas e da redução, na fon-
te, da quantidade e toxicidade das 
emissões e dos resíduos gerados; 

• Produtos: pela redução dos 
seus impactos negativos, ao longo 
de seu ciclo de vida, desde a extra-

ção de matérias-primas até a sua 
disposição final; 

• Serviços: com incorporação 
das questões ambientais em suas 
fases de planejamento e execução.

A P+L requer mudanças de ati-
tude, garantia de gerenciamento 
ambiental responsável, criação de 
políticas direcionadas e avaliação 
de alternativas tecnólogicas4.

 
Este é o momento de fazer uma 

boa reflexão sobre sua empresa. 
Durante a leitura deste guia, per-
gunte-se:

• Há algum produto desenvol-
vido que causa menos impacto ao 
meio ambiente durante a produ-
ção? Novos produtos estão alinha-
dos com esse conceito?

•  Há processos que podem ser 
redesenhados para gerar menos 
resíduos? 

• Consegue calcular o quanto 
economizou em custos opera-
cionais, devido à mudança de 
alguma matéria-prima? 

•  Há alguma economia de 
energia ou algum esforço para 
poupá-la no dia a dia? 

•  Já pensou que os parceiros 
ou partes interessadas5  podem 
ver sua empresa de uma manei-
ra diferente? 

Se você refletiu, significa que 
já está consciente e pronto para 
implantar a ferramenta técnica. 
Segue mais um conceito impor-
tante de P+L:

4  Fonte: Divisão de Tecnologia, Indústria e Economia do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
5 Partes interessadas: entende-se por partes interessadas os chamados stakeholders (fornecedor, cliente e sociedade).



GUIA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 25

•  Para implantar a Técnica de 
P+L deve-se conhecer a Técnica 
de Prevenção à Poluição, ou a cha-
mada Redução na Fonte (P2), onde 
o objetivo principal é reduzir ou 
eliminar o resíduo, atuando com 
técnicas no processo, como reci-
clagem, reuso, mudanças de tecno-
logias, matérias-primas e outros. 
Caso não seja possível, deve-se se-
guir com outras técnicas de forma 
corretiva. Uma vez que o resíduo 
foi gerado, a medida de controle 
para a destinação correta deve ser 
implantada.

Dessa forma, a P+L sempre busca 
solução para os aspectos ambientais 
e econômicos. O lema de “produzir 
mais com menos” carrega a essência 
da ferramenta, sempre obedecendo 
a hierarquia, onde as alternativas 
que oferecem maiores vantagens são 
priorizadas (quadro 18).

Respeitando essa hierarquia, a 
empresa determinará as melhores 
soluções e retornos, durante a im-
plantação da técnica. Entretanto, 

para maior efi cácia, recomenda-se 
que estas práticas sejam realizadas 
como parte de um projeto, a come-
çar pela elaboração de uma avalia-
ção ambiental completa dos pro-
cessos operacionais, mapeando-os 
de forma a considerar as entradas 
e saídas de matérias-primas e insu-
mos, conforme o modelo já apre-
sentado neste guia, identifi cando 
o aspecto e o impacto de cada um.  

Em seguida, devem ser levanta-
das as características dos resíduos, 
como composição (perigoso ou 

não), quantidade gerada, trata-
mento e o atual tipo de disposição 
realizado pela empresa, sempre 
separando os aspectos ambientais, 
conforme as respectivas classes 
(líquidos, sólidos, emissões atmos-
féricas, ruídos e outros). Assim, 
sejam as técnicas preventivas ou 
corretivas, a empresa poderá to-
mar a melhor decisão seguindo a 
metodologia detalhadamente, da 
seguinte forma:

1º. Redução na Fonte (P2):

· Eliminar ou reduzir o uso de matérias-primas ou materiais tóxicos;
·  Melhorar procedimentos operacionais e na compra e estoque de materiais;
·  Usar matérias-primas, água, energia e outros de forma efi ciente;
·  Aplicar tecnologias para reuso e reciclagem dentro do processo.{

3º. Medidas de Controle:

· Tratamento de resíduo
·  Disposição final dos resíduos, conforme legislação do país de origem
·  Recuperação de área contaminada

2º. Reuso e reciclagem fora do processo

{

Quadro 18: Hierarquia das boas práticas para P + L

Fig.17: Metodologia P+L -  
Estratégia Técnica, Econômica
e Ambiental
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Ao desenvolver o método proposto de P+L, pode ser que a empresa se depare 

com várias oportunidades. Segue uma tabela de priorização para auxiliar, por exemplo,

na formação de projetos ambientais em função dos ganhos essenciais:

Tabela 10: Método de priorização 
Método para priorizar as oportunidades de Projetos (PJ) P + L6

Nº. Projeto de 
P+L

Critério
Total Prioridade

Econômico Ambiental Técnico Organiz.

Pj 1 Otimização 
do set up de X X X 3 1 ⁰

6 PJ P+L: Projeto de Produção Mais Limpa

MAPEAMENTO
PROCESSO

PRIORIZAÇÃO
MONITORAMENTO

IDENTIFICAÇÃO   
OPORTUNIDADES 

PLANO DE AÇÃO

Consumo de insumos e 
recursos e de  desperdícios

Levaantamento  de dados  
(quantificar os resíduos)

Análise das causas e avaliação 
dos impactos

Definição e planejamento das  
Ações  e retorno                   

Fig.17: Metodologia P+L - Estratégia Técnica, Econômica e Ambiental
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Ao desenvolver o método pro-
posto de P+L, pode ser que a 
empresa se depare com várias 
oportunidades. Segue uma tabela 
de priorização para auxiliar, por 
exemplo, na formação de projetos 
ambientais em função dos ganhos 
essenciais:

Os pesos para cada item podem 
ser definidos a critério da empresa, 
caso a somatória não seja realizada 
conforme o exemplo dado. 

O Pj 1 - Otimização do set up 
(acerto de máquina) de impressão, 
apresentado como exemplo neste 
guia, é uma das ações de controle 
para o resíduo sólido (substrato) 
presente em todos os sistemas de 
impressão. O substrato é o maior 
resíduo gerado pela indústria grá-
fica. As sobras ou aparas variam 
conforme a tecnologia utilizada 
(papel, cartão, tecido, plástico, en-
tre outros) e, por isso, quanto mais 
eficiente for o set up, menor será a 
perda e maiores serão os ganhos.

O conceito utilizado para reali-
zar a análise presente na Tabela 10: 
Método de priorização foi baseado 
nos seguintes requisitos para os 
ganhos essenciais (ver tabela 11).

Já o Pj 2 – Imprimir com tintas 
não nocivas, também apresentado 
como exemplo, é uma das ações 
de controle para o resíduo líquido 
(tintas e solventes utilizados em 
todos sistema de impressão). O 
efluente contaminado se dá pela 
mistura de solventes, tintas e água 
originados do processo de lava-
gem. Como já vimos, no item Tin-
tas e Solventes, os COVs (Com-
postos Orgânicos Voláteis) são os 
grandes “vilões” desses químicos, 
pois também geram impacto no 
ar. Por este motivo, é necessário 
buscar diversas alternativas que 
existem hoje no mercado de tintas 
e solventes para a indústria gráfica, 
como já descrito nas ações de con-
trole indicadas neste guia. 

A análise presente na Tabela 10: Mé-
todo de priorização foi realizada com 
base nos seguintes requisitos para os 
ganhos essenciais, conforme Tabela 12.

Depois de compreender como 
priorizar uma Oportunidade ou 
Projeto de P+L e de, finalmente, im-
plantar a metodologia — mapean-
do os processos produtivos, iden-
tificando os respectivos aspectos e 
impactos, coletando dados internos 

de cada resíduo gerado e priorizan-
do os projetos para determinação 
de cada oportunidade —, chegará 
o momento de a empresa coletar os 
dados, elaborar a planilha PJ P+L, 
construída ao longo de um período 
definido pela empresa (como de-
monstrado a seguir, na Tabela 13),  
e iniciar a etapa de melhoria contí-
nua pela eficácia dos resultados. 

É importante ressaltar que a fer-
ramenta está descrita, neste guia, 
com sua metodologia de implan-
tação, na qual foram citados diver-
sos processos, apontando os prin-
cipais, com as respectivas medidas 
de controle. Este item traz apenas 
alguns exemplos da indústria grá-
fica, que são o ponto de partida 
para o início de uma grande im-
plantação, lembrando que, desde a 
aquisição de matéria-prima e insu-
mos até a liberação do produto fi-
nal, sempre haverá oportunidades 
para realizar projetos de P+L, onde 
as ações podem ser diversas. 

Em resumo, a cada projeto de-
finido ou oportunidade identifi-
cada, em determinado processo, 
a empresa deve concentrar-se nas 
seguintes práticas:

Método para priorizar as oportunidades de Projetos (PJ) P + L 6

Nº. Projeto de P+L
Critério

Total Prioridade
Econômico Ambiental Técnico Organiz.

Pj 1

Otimização do set up 
de impressão (acerto 
de máquina) X X X 3 1o

Pj 2
Imprimir com tintas 
não nocivas X X 2 2o

Tabela 10: Método de priorização 

6 PJ P+L: Projeto de Produção Mais Limpa
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Critérios Ganhos essenciais

Ambiental:

Econômico:

Técnico:

Redução do resíduo
Redução de energia
Redução do consumo material

Aumento da produtividade
Redução dos custos de hora-máquina
Redução dos custos de perdas

Melhoria da máquina ou equipamento
Otimização da tecnologia

Tabela 11: Análise dos requisitos para os ganhos essenciais do Pj 1

Critérios Ganhos essenciais

Ambiental:

Técnico:

Redução da toxidade (ar e pessoas)
Redução de consumo de recursos naturais 
não renováveis 

Alteração dos processos para o novo químico 
(linha ecológica)
Sistemática para homologação de matéria
-prima 

Tabela 12: Análise dos requisitos para os ganhos essenciais do Pj 2

 
 

Reciclagem interna 
Reuso interno 

Substituição  
de matéria-prima 

Mudança da 
tecnologia 
produtiva 

Modificação no  
equipamento 

Pesquisa e  
desenvolvimento de 
novo produto 

Reciclagem externa 

Melhores  
controles do  

processo 

5Ss e/ou 
Housekeeping 

Processo 

 

 

 . 

.. 

PROJETOS -  PJ P + L

Nº. Projeto - PJ P+L Processo direto Processos envolvidos

Principais ganhos ambientais da indústria gráfi ca

Água Energia Ar
Matéria 
prima

Efl uente 
Líquido

Resíduo 
Sólido

Tóxico

Pj 1

Otimização do set 
up de impres-
são (acerto de 
máquina)

Impressão  Todos de impressão X X X

Pj 2
Imprimir com 
tintas não nocivas

Impressão  Todos de impressão X X X X

Tabela 13: Modelo da planilha de Projetos de P + L 

Retornos

P+L é retorno, é “produzir mais 
com menos”. Resultados diversos 
têm sido evidenciados a cada dia e 
no XXIV Congresso Latino-Ame-
ricano da Indústria Gráfi ca7 não 
foi diferente. Durante o evento, 

foram apresentados dados reais 
de Oportunidades de Melhorias 
que uma organização pode obter 
quando ingressa em um projeto 
usando a ferramenta P + L: 

Fig. 18: Práticas P + L
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Substituição de  
Materiais 

7% 

Modificação do  
Equipamento 

7% 

Melhores  
Controles do  

Processo 
57% 

5Ss e/ou Housekeeping 

27% 

Modificação da  
Tecnologia  
Produtiva 

2% 

Fig. 19: Retornos de oportunidade P + L

7 Fonte: XXIV Congresso Latino-Americano da Indústria Gráfica e 16º Congraf (Congresso Brasileiro da Indústria Gráfica) - Rio 2015. 

Com abrangência internacional, 
a ISO (Organização Internacional 
de Normalização) possui normas 
com requisitos para certificação 
voluntária, com auditorias de ter-
ceira parte (organismo certificador 
credenciado), e outras orientativas, 
específicas para padronização, o que 
tem contribuído muito para uma in-
dústria mais consciente e sustentá-
vel, aumentando a credibilidade dos 
esforços realizados no setor gráfico.

Neste guia, serão apresentas três 
normas cuja participação nos re-
sultados das organizações para a 
construção do Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) tem sido engran-
decedora.

ISO: Contribuição das Normas 
para uma Produção

 Sustentável

A família de normas ISO 14000 
trata do gerenciamento ambiental, 
indicando o que as empresas devem 
fazer para minimizar os impactos 
ambientais de suas atividades e me-
lhorar, continuamente, seu desem-
penho ambiental. Apresentaremos, 
inicialmente, a norma mais utilizada 
da família: a ISO 14001:2015 - Siste-
mas de gestão ambiental – Requisi-
tos com orientações para uso, que 
especifica os requisitos para criar 
um Sistema de Gestão Ambiental, 
alinhando fortemente a legislação 
local à gestão de resíduos, e requer 
reconhecimento com certificação 
voluntária.

Logo a seguir, está a norma ISO 
14024: 1999 e 2004 - Rótulos e de-
clarações ambientais – Rotulagem 
Ambiental Tipo I, que estabelece 
princípios para o desenvolvimento 
de programas de rotulagem am-

biental do tipo I, incluindo critérios 
ambientais, seleção de categorias de 
produtos e suas características fun-
cionais.

Diversos países já adotam me-
canismos voluntários de rotulagem 
ambiental, com atribuição de “selos 
verdes” a produtos que atendam a 
critérios de controle ambiental pre-
viamente estabelecidos.

Deste modo, essa proposta se 
mostra como uma das ferramentas 
utilizadas para a implementação de 
políticas públicas em prol do de-
senvolvimento de novos padrões de 
consumo, que envolvem condições 
ambientalmente mais saudáveis e 
ainda contribuem para a evolução 
da produção industrial, pois estimu-
lam mudanças nos seus processos 
para substituir materiais, reduzir 
o uso de energia, água e de outros 
recursos naturais e minimizar, as-
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sim, o uso de substâncias tóxicas, a 
poluição,  o descarte, entre outros. 

Tais mudanças signifi cam uma 
melhoria ambiental e elas devem 
ter caráter de continuidade. Por 
último, apresentamos a norma ISO 
16759:2013 - Quantifi cação e comu-
nicação para o cálculo da pegada 
de carbono de produtos impressos, 
que especifi ca os requisitos para 
quantifi car a pegada de carbono de 
processos, materiais e tecnologias 
necessárias para fabricar produtos 
de mídia impressa usando qual-
quer forma de tecnologia gráfi ca e 
que estão sob controle e conheci-
mento do usuário.

Norma ISO 14001:2015

A norma ISO 14001:2015 - Sis-
temas de gestão ambiental – Re-
quisitos com orientações para uso 
trata, especifi camente, dos prin-
cipais requisitos para as empresas 
identifi carem, controlarem e mo-
nitorarem seus aspectos ambien-
tais, por meio de um Sistema de 
Gestão Ambiental. 

A empresa que implantar os 
requisitos da norma ambiental 
ISO 14001, utilizando-a como fer-
ramenta principal para a gestão 
ambiental, certamente não apenas 
administrará melhor os impactos 
de sua organização, como tam-
bém tomará medidas que possam 
controlar os impactos que afeta-
rão diretamente a sociedade ou os 
chamados “stakeholders”. Por esse 
motivo, as organizações precisam 

de uma gestão ambiental contínua, 
robusta e abrangente.

Os requisitos da nova versão 
da norma internacional para Sis-
temas de Gestão Ambiental ISO 
14001:2015 especifi cam as exigên-
cias para:

· Estabelecer;
· Manter; 
·Melhorar continuamente a 

Gestão Ambiental.

Felizmente, a aplicação da nor-
ma independe do tamanho da 
empresa, ou seja, cada organiza-
ção pode atuar conforme a sua 
realidade.

Podemos afi rmar que a maior 
interação da nova versão da nor-
ma com outras ferramentas de 
gestão ambiental, como a P+L, é 
que ela reforça a capacidade da 
organização para tratar de seus 
impactos ambientais e para bus-
car a melhoria do seu desempe-
nho ambiental. Para isso, é neces-
sário tomar medidas de proteção 
do ambiente e evoluir continua-
mente neste quesito.

Empresas de portes diversos, 
certifi cadas na referida norma, di-
videm opiniões referentes a múlti-
plos benefícios como resultado:

· Melhora o desempenho am-
biental, poupando custos, dimi-
nuindo os resíduos e preservando 
os recursos naturais;

· Melhora a gestão de risco, aju-
dando a empresa a atuar com pre-
venção e garante a melhoria contí-

nua, de forma sistemática;
· Ajuda a identifi car melhorias 

de produtos específi cos;
· Leva a empresa a cumprir a 

legislação ambiental nos âmbitos 
municipal, estadual e federal, o 
que reduz ou elimina multas e pu-
blicidade negativa;

· Melhora o atendimento às exi-
gências do mercado; 

· Faz da empresa um concorren-
te mais consistente e competitivo.

Diante desta realidade, pode-se 
afi rmar que a ISO 14001:2015 e a 
Sustentabilidade estão muito ali-
nhadas. A empresa que compre-
ender tal relação, ao implantar os 
requisitos da norma, estará rumo 
ao alcance do desenvolvimento 
sustentável.

A seguir, será apresentado o en-
tendimento da essência dos requi-
sitos desta norma, que devem ser 
evidenciados na implantação do 
SGA (Sistema de Gestão Ambien-
tal) e que interagem fortemente 
com o escopo proposto neste guia:
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» CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

Nesse processo, a organização 
deverá estabelecer fatores inter-
nos e externos relevantes para o 
seu negócio, os quais podem afe-
tar a habilidade de atingir resul-
tados esperados do Sistema de 
Gestão Ambiental. Desta forma, 
a organização pode se concentrar 
em questões estrategicamente re-
levantes para o negócio, a fim de 
desenvolver um Sistema de Gestão 
Ambiental eficaz.

A atuação quanto às necessida-
des e expectativas das partes inte-
ressadas deve ser evidenciada. As 
organizações que desenvolveram 
previamente suas estratégias de 
sustentabilidade, naturalmente, 
já atendem a este item e esse co-
nhecimento também pode ser uti-
lizado no planejamento do SGA. 
Organizações de porte menor po-
derão desenvolver processos mais 
simples.

» LIDERANÇA E  
COMPROMETIMENTO

Tal requisito visa a um alinha-
mento entre os objetivos gerais do 
negócio, os objetivos ambientais 
e o conceito de Sustentabilidade, 
agregando valor e melhorando a 
eficiência dos processos.

Em termos práticos, isto signifi-
ca que a alta direção é responsável 
pela eficácia do SGA, garantindo 
que a política ambiental e os ob-

jetivos estabelecidos sejam com-
patíveis com o contexto e a estra-
tégia da organização. Delegar tal 
responsabilidade é possível, desde 
que haja garantia de ações e resul-
tados.

• Compromissos da política am-
biental - Três compromissos bási-
cos devem estar contemplados na 
política ambiental da organização: 
a proteção ao meio ambiente, o 
atendimento aos requisitos legais 
e outros requisitos (compliance 
obligations8) e o fortalecimento do 
seu desempenho ambiental.

• Exemplos de compromissos:

- Prevenção da poluição: con-
templa a eliminação ou redução, 
passando pelo uso eficiente de re-
cursos e materiais, reutilização, re-
ciclagem e recuperação;

- Proteção da biodiversidade: 
protegendo habitats e ecossistemas 
por meio da conservação direta no 
local e das compensações ou, indi-
retamente, pelo processo de com-
pra, como a compra de materiais 
de fontes sustentáveis;

- Mitigação das mudanças cli-
máticas: evitar ou reduzir emis-
sões de gases de efeito estufa da 
organização.

» PLANEJAMENTO

Este item requer, em conformi-
dade com a nova estrutura, que a 

organização se planeje para agir 
sobre seus aspectos ambientais sig-
nificativos, requisitos legais e ou-
tros requisitos, e diferentes riscos 
e oportunidades.

A empresa deverá avaliar seus 
processos e identificar aspectos e 
impactos ambientais, tendo em 
vista uma perspectiva de ciclo de 
vida, ou seja, considerando desde 
a aquisição de matéria-prima, de-
senvolvimento, produção, distri-
buição e uso, até a destinação final.

Será necessário, também, iden-
tificar os riscos e as oportunidades 
da organização relacionados a:

· Aspectos ambientais;
· Requisitos legais e outros requi-

sitos;
· Outros fatores externos e inter-

nos, relacionados ao contexto da 
organização e aos requisitos rele-
vantes das partes interessadas.

» APOIO

O item abrange Recursos, 
Competência, Conscientização, 
Comunicação, Informação Do-
cumentada e Controle, Criação e 
Atualização. Cabe destacar a Co-
municação, desdobrando-a em 
Comunicação Interna e Comuni-
cação Externa. As organizações 
deverão estabelecer, implementar 
e manter um processo de Comu-
nicação, determinando, especi-
ficamente, o que vão comunicar, 
quando, a quem e como.

8 Compliance Obligations: contempla as obrigações legais e outros requisitos mandatórios que a empresa é obrigada a cumprir (leis, decretos, licenças, tratados, 
convenções, protocolos etc.) e, também, os compromissos voluntários que a organização escolhe adotar (acordos com clientes, governo, comunidade e organi-
zações não governamentais, entre outros). 
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» OPERAÇÃO

São apresentados requisitos ex-
plícitos para planejamento e con-
trole operacional dos processos 
necessários para atendimento às 
exigências do SGA. Esta ação deve 
ser coerente com a perspectiva do 
ciclo de vida dos produtos e servi-
ços, prevendo o controle ou a in-
fl uência em relação aos processos 
terceirizados. Controles podem 
incluir a adoção de procedimen-
tos específi cos, como um procedi-
mento para avaliação de fornece-
dores, por exemplo.

A gestão de mudanças, focada 
na prevenção, também está implí-
cita em diversos requisitos da nor-
ma. Esta é uma forma de antecipar 
ações de mitigação de possíveis 
efeitos adversos, se necessário, de 
forma a não prejudicar os resulta-
dos pretendidos pelo SGA.

» AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Para fazer a análise crítica, deve 
haver monitoramento, medição, 
auditoria interna do SGA e reu-
nião para avaliar desempenho e 
resultados junto à direção.

» MELHORIA

A organização deverá demons-
trar, por meio de critérios e indi-
cadores apropriados, que obteve 
melhorias em seu desempenho 
ambiental. A melhoria contínua 
do SGA é um meio para alcançar o 
fortalecimento desse desempenho.

Ao implantar a norma ISO 
14001:2015, na íntegra, a empresa 
observará que não existe um item 
exclusivo para ações preventivas, 
porém a prevenção como elemento 
central deve ser praticada continu-
amente e está incorporada nesta 
norma de forma implícita, em di-
versos requisitos. A atuação de for-
ma preventiva está muito alinhada 
com a ferramenta P +L, descrita 
neste guia. 

A norma ISO 14024:2004 - Ro-
tulagem Ambiental Tipo I – Prin-
cípios e procedimentos é um pro-
grama de terceira parte voluntário, 
baseado em critérios múltiplos, 
que outorga uma licença que au-
toriza o uso de rótulos ambientais, 
indicando a preferência ambiental 
de um produto, dentro de uma 
categoria específi ca, com base em 
considerações do ciclo de vida. Por 
este motivo, ela está muito alinha-
da com a ferramenta descrita no 
item anterior (ISO 14001:2015). A 
fi gura 20 mostra o ciclo de vida de 
um produto gráfi co:

Norma ISO 14024:1999 e 2004

Fig.20: Ciclo de vida do produto

Podemos afi rmar que as mu-
danças nos processos para obter 
um produto em conformidade 
com os requisitos da referida nor-
ma evidenciam total interação 
com outras ferramentas de gestão 
ambiental, como a P+L – Produ-
ção Mais Limpa e a norma ISO 
14001. 

Apresentamos, a seguir, a es-
sência dos requisitos abordados 
na norma ISO 14024: 

» ADEQUAÇÃO AO USO

Requisitos para conformidade 
de produto, seja de cliente ou de 
legislação.

» REQUISITOS LEGAIS

Atendimento aos requisitos legais 
mínimos do país de origem, como:

• Licenças ambientais;
• Certifi cado de aprovação do 

Corpo de Bombeiros ou similar 
(conforme o país de origem);

• Demais licenças do local onde a 
empresa está instalada (municipal/
estadual);

• Licença para comprar produtos 
controlados.
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Podemos afirmar que as mudanças 
nos processos para obter um produto 
em conformidade com os requisitos 
da referida norma evidenciam total 
interação com outras ferramentas de 
gestão ambiental, como a P+L – Pro-
dução Mais Limpa e a norma ISO 
14001. 

Apresentamos, a seguir, a essência 
dos requisitos abordados na norma 
ISO 14024: 

» ADEQUAÇÃO AO USO

Requisitos para conformidade 
de produto, seja de cliente ou de 
legislação.

» REQUISITOS LEGAIS

Atendimento aos requisitos legais 
mínimos do país de origem, como:

• Licenças ambientais;
• Certificado de aprovação do Cor-

po de Bombeiros ou similar (confor-
me o país de origem);

• Demais licenças do local onde a 
empresa está instalada (municipal/
estadual);

• Licença para comprar produtos 
controlados.

» SUBSTRATOS

Evidência comprovada de que o 
substrato provém de florestas plan-
tadas ou de manejo de floresta nativa 
licenciada.

» PRÉ-IMPRESSÃO – FÔRMAS

• A gráfica deve prolongar a vida do 
revelador de fôrmas, com uso de mo-
nitoramento e reabastecimento; 

• Devem ser utilizadas técnicas 
para reuso da água no processo de re-
velação de fôrmas;

• A gráfica deve planejar a utiliza-
ção de fôrmas com processamento à 
base de água, ou sem processamento;

• A gráfica não pode utilizar solven-
te com percloroetileno (PAS);

• Os banhos químicos devem ser 
mantidos cobertos;

• A gráfica deve planejar a substi-
tuição dos filmes por sistemas diretos 
para fôrma (por exemplo, computer-
to-clate).

» IMPRESSÃO - TEMPO DE ACER-
TO E CONTROLE DE PROCESSO

• A gráfica deve ter métodos de con-
trole e redução de materiais utilizados e 
tempo de acerto de máquinas;

• Deve ter métodos para controle no 
processo de impressão, incluindo, mas 
não se restringindo a: registros que faci-
litem a repetição de um trabalho, con-
trole colorimétrico, entre outros;

• Deve estabelecer um sistema regu-
lar de limpeza do sistema de molhagem 
e de recirculação, bem como o monito-
ramento contínuo do pH e condutivi-
dade, quando aplicável;

• Deve estabelecer procedimentos 
de limpeza e de controle do processo 
para evitar a secagem da tinta em cilin-
dros de anilox e em fôrmas; 

• Deve armazenar e organizar peças, 
equipamentos, matrizes e insumos de 
modo que eles não sejam danificados;

• Recomenda-se equipar impresso-
ras com detectores de rasgo de bobina 
(web);

•  A gráfica deve planejar a substitui-
ção do álcool isopropílico na solução 
de fonte.

» IMPRESSÃO - SOLVENTES E 
PANOS DE LIMPEZA

• A gráfica deve aplicar métodos 
de controle e manuseio de solventes 
e outras substâncias que contenham 
COVs (Compostos Orgânicos Vo-
láteis) para garantir a boa utilização 
desses materiais. Exemplos: identificar 
os produtos, manter quantidade sufi-
ciente próximo à máquina, manter as 
embalagens fechadas;

• Deve dar preferência à utilização 
de panos usados para a limpeza inicial 
e panos limpos para a limpeza final;

• Recomenda-se utilizar solventes 
com baixo COV e baixa pressão de 
vapor, além de dar preferência a lim-
padores que contenham menos po-
luentes atmosféricos;

• Deve manter panos em recipien-
tes fechados, enquanto estiverem no 
local, para não permitir que sequem 
ao ar do ambiente;
• Deve estabelecer procedimentos 
de limpeza e de controle do processo 
para rápida remoção da tinta da tela 
após a produção (serigrafia);
• Deve utilizar adesivos à base de água 
para telas nas operações de impressão 
têxtil.

» REQUISITOS DE GESTÃO

Este item inclui compromisso da 
alta direção, estabelecimento de metas 
ambientais, prática dos 3 R´s (redu-
ção, reuso e reciclagem), multiplicação 
de práticas ambientais, entre outros.

Portanto, com a implantação da 
norma ISO 14024, a indústria gráfica 
passa a enxergar seus clientes através 
de uma lente ambiental e a assumir 
uma imagem verdadeira de responsa-
bilidade pelos bens que produz, até o 
final de sua vida útil, pois, na concep-
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Norma ISO 16759:2013

ção do produto, já se planeja a forma 
de limitar os impactos ambientais que 
serão gerados, o uso de materiais não 
tóxicos e renováveis etc.  Assim, temos 
mais uma ferramenta de total intera-
ção com a P+L, rumo ao alcance do 
desenvolvimento sustentável.

A norma ISO 16759:2013 se refere 
à pegada do carbono e ao efeito estufa. 
Mas, o que isso tem a ver com a indús-
tria gráfi ca? 

O efeito estufa ocorre quando a su-
perfície do planeta absorve a luz solar 
e refl ete parte dela como calor (radia-
ção infravermelha). Os gases do efeito 
estufa (GEE) contidos na atmosfera 
impedem que essa radiação escape. 
É sabido que a atmosfera terrestre é 
composta, predominantemente, de 
nitrogênio (N2), Oxigênio (O2) e Ar-
gônio (Ar). Se houvesse apenas esses 
três, a temperatura da Terra seria sem-
pre inferior a 18 ⁰ C, mas a atmosfera 
também é composta por gases capazes 
de absorver e armazenar calor (GEE). 
Esse fenômeno possibilitou à água se 
estabilizar na forma líquida e, assim, 
há o equilíbrio.

Com a pegada do carbono, ocorre 
a quantifi cação das emissões de GEE 
gerados por uma atividade ou empre-
endimento. Por meio do cálculo da 
pegada, podemos quantifi car todas 
as emissões de GEE lançadas durante 
o ciclo de vida de um produto ou ser-
viço, ou seja, é a soma das emissões 
ocorridas desde a obtenção dos recur-
sos naturais usados na fabricação até a 
disposição fi nal. Logo, um inventário 

de emissões de um determinado pe-
ríodo sobre todas as atividades resul-
ta na quantifi cação das emissões de 
GEE, por meio do cálculo da pegada, 
sempre visando reduzir na fonte.

Com isso, é notório que as mudan-
ças climáticas têm infl uência direta 
das emissões de GEE e, em função des-
sa problemática, esse tema não pode 
ser deixado de fora deste guia. Mesmo 
sendo pouco conhecido, o impacto da 
indústria gráfi ca deve ser uma grande 
chamada de atenção.

A Tabela 14 apresenta os principais 
GEE e aqueles que estão mais presen-
tes na indústria gráfi ca e de papel:

Como apresentando, na Tabela 
14, a indústria gráfi ca participa 
das emissões de GEE indireta-
mente, quando são geradas gran-
des quantidades de resíduos sem 
controle ou sem qualquer im-
plantação de medidas de redução 
na fonte, pois há consequências 
como a emissão de gases na des-
tinação de resíduos e o consumo 
de energia elétrica, por meio dos 
transportes para recebimento de 
materiais, entrega de produtos e 
movimentação de trabalhadores.

Diante desta realidade, cada orga-
nização que fi zer a sua parte, com a 

GEE Presentes na:

Metano (CH2)
Produção de papel e celulose; tratamento de 
resíduos; decomposição anaeróbica de resíduo 
de esgoto

Óxido Nitroso (N2O)
Produção de papel e celulose; queima de 
biomassa; 

Dióxido de Carbono (CO2) Combustíveis; produção de papel e celulose

Hidro-fl uoro-carbonetos (HFCS) Refrigeração de ar-condicionado

Tabela 14: Os Gases do Efeito Estufa – GEE 

diminuição dos aspectos já vistos 
neste guia, vai colaborar com a re-
dução de GEE e ganhos econômi-
cos notáveis serão evidenciados. 
Daí a importância de calcular o 
quanto é possível colaborar com 
essa oportunidade.

A norma ISO 16759:2013 - 
Quantifi cação e comunicação para 
o cálculo da pegada de carbono de 
produtos impressos provê uma es-
trutura metodológica para o cálculo da 
pegada de carbono. Foi escrita para pré
-impressão, fornecedores de serviços de 
impressão, gráfi cas, empresas de mí-
dia, editoras, associações de indústrias
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relacionadas à impressão e fornece-
dores de ferramentas de pegada de 
carbono. Deste modo, a norma ajuda 
a indústria gráfica a contribuir para as 
metas nacionais e internacionais de re-
dução de CO2e, via planos do governo 
ou por meio de associações industriais.

A pegada de carbono das mídias im-
pressas, calculada conforme esta norma, 
fornece a estrutura para as calculadoras 
de carbono. Segue um resumo dos requi-
sitos referentes à etapa de produção:

» ESCOPO:

Abordagem da Avaliação do Ciclo 
de Vida (ACV) - Especifica os requisitos 
para quantificar a pegada de carbono de 
processos, materiais e tecnologias neces-
sárias para fabricar produtos de mídia 
impressa usando qualquer forma de tec-
nologia gráfica e que estão sob controle e 
conhecimento do usuário.

» METODOLOGIA

O estudo deve basear-se na defini-
ção de objetivo e escopo, nas análises 
de inventário, na avaliação e interpre-
tação do impacto e na comunicação 
dos resultados.

A avaliação das emissões de GEE, 
baseada no ciclo de vida de um pro-
duto, ou no ciclo de vida parcial, 
deve ser feita para que seja relatada 
a massa de CO2 e de cada unidade 
funcional, como definido no objeti-
vo e escopo do estudo da pegada de 
carbono. 

Seguindo os requisitos, não haverá di-
ficuldades. A saber:

a) definir objetivo e escopo do estudo e 
os processos medidos, a fim de calcular as 
emissões do ciclo de vida de um produto 
de mídia impressa;

b) determinar a sequência e a intera-
ção desses processos baseados no fluxo 
de produção;

c) identificar os critérios a serem incluí-
dos em um cálculo de pegada de carbono;

d) evitar dupla contabilização;
e) fornecer recursos e dados requeri-

dos para o cálculo das emissões de GEE; 
f) para os processos terceirizados, a 

organização deve assegurar que as medi-
ções das emissões de GEE sejam transpa-
rentes e consistentes

» COLETA DE DADOS PARA CADA 
ESTÁGIO DO CICLO DE VIDA

Os dados relacionados à emissão de 
GEE dos produtos de mídia impressa são 
utilizados para quantificar as entradas e 
saídas das unidades de processo. 

A referida norma explica, detalha-
damente, cada consumo de energia, in-
cluindo a energia usada para dar suporte 
ao processo de produção que é originado 
e que deve ser considerado nas etapas: 

• Etapa de aquisição de matéria-prima
• Etapa de produção
• Etapa de distribuição

» ETAPA DE PRODUÇÃO

Na avaliação, devem ser consi-
derados todos os processos utili-
zados para confecção de produtos, 
contendo: 

• Matérias primas brutas
• Todos os processos produtivos 

e 

• Energia obrigatória para pro-
duzir um material de mídia impressa.

» ESCOPO DO CÁLCULO

O cálculo deve cobrir todos os seis 
gases de efeito estufa (GEE) definidos 
no protocolo de Kyoto, expressos como 
equivalentes de carbono, quando dados 
relevantes estiverem disponíveis. Na Ta-
bela 14: Os Gases do Efeito Estufa – GEE, 
foram apresentados os gases presentes 
na indústria gráfica. A seguir, na Tabela 
15, serão descritos os parâmetros com 
principal influência sobre emissões de 
carbono em atividades gráficas: 

GEE (%) Parâmetros

5 % Outras emissões

95 %

Emissões de CO2

1. Substrato
2. Queima de combustíveis
3. Produção de energia comprada
4. Chapas e cilindros
5. Transporte de produtos acabados
6. Transporte de matéria-prima
7. Veículos da empresa
8. Transporte de pessoal
9. Tintas e vernizes
10. Materiais de empacotamento
11. Produções de combustíveis (a 
jusante)
12. Energia comprada (perdas na 
transmissão)

Final de vida do material impresso

Tabela 15: Parâmetros com influência principal nas 
emissões de carbono

» PARA FAZER O CÁLCULO

Para estipular a base para os cálculos, 
deve-se fazer um inventário de consumí-
veis e equipamentos usados para produ-
zir a unidade funcional de um produto 
de mídia impressa. Os itens e métodos 
coletados para os dados de consumo 
de energia ou de entradas e saída de 
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Muito importante: na norma ISO 
16759 não há a obrigatoriedade de 
realizar o cálculo até o fi m de vida 
do produto. Entretanto, se estiverem 
incluídos no objetivo e no escopo 
do estudo da pegada de carbono, a 
gama de dados a ser coletada sobre a 
etapa de descarte/reciclagem de um 
produto deve ser especifi cada.

As emissões e os dados da pegada 
de carbono devem ser comunicados 
consistentemente. Os valores devem 
refl etir todas as emissões ocorridas 
em sistemas subsidiários, usados 
para produzir um produto de mídia 
impressa.

Tendo em vista todos os aspec-
tos apresentados, é notável que, 
com a ISO 16759, temos mais uma 
ferramenta de total interação com 
todas as outras que foram apresen-
tadas neste guia. A norma reforça 
a imagem da empresa no mercado, 
enquanto “empresa verde”, fortalece 
as relações da indústria gráfi ca com 
as partes interessadas e amplia os 
retornos obtidos, uma vez que ela 
otimiza os processos produtivos, 
buscando ganhos com a premissa 
de “produzir mais com menos” e 
limitando os impactos provocados 
no meio ambiente. 

 

materiais, entre outros, devem ser es-
pecifi cados, considerando o seguinte9:  

a)  Tipo de dado a ser coletado;
b) Método de alocação para deter-

minar as emissões para um produto 
específi co de mídia impressa, basea-
do nos dados totais da planta;

c) Quando os produtos forem 
produzidos em dois ou mais sites e 
apenas dados limitados puderem ser 
coletados do site principal, este site 
deve ser identifi cado; 

d) Método de transporte e meios 
para coletar dados de consumo de 
energia relacionados com o transporte 
de produtos de mídia impressa devem 
ser esclarecidos e documentados.

» CÁLCULOS DE ENERGIA

Para gerar o relatório do cálculo 
de energia, deve ser incluído o total 
de unidade consumida para todos 
os recursos de energia por toda a ca-
deia de suprimento, como defi nido 
no objetivo e escopo do estudo da 
pegada de carbono. Isso deve incluir:

• Emissões decorrentes de ener-
gias renováveis e não renováveis 
com o uso direto e indireto, onde 
a energia é adquirida de terceiros e 
outras emissões;

• Quando a eletricidade é gera-
da no site, como energia solar ou 
eólica, e consumida por um pro-
duto de mídia impressa em estu-
do, dados do ciclo de vida para a 
eletricidade devem ser utilizados 
para este produto; 

• Se fontes mistas de energia fo-
rem usadas, as amostras devem ser 
alocadas ao produto em estudo.

9  ISO 16759 - Item Etapa de Produção

» CALCULADORA DE CARBONO

» ESCOPO PARA UMA ETAPA - 
TRANSPORTE DE PRODUTOS 
ACABADOS

Trata das emissões provenientes da 
combustão de combustíveis nos veícu-
los próprios da empresa ou contratados:

Ações:

• Totalizar a quantidade de veícu-
los envolvidos;

• Monitorar o consumo por placa de 
veículo (média de km/mês), defi nindo 
o período (mensal, semestral, anual);

• Identifi car o tipo de combustível;
• Digitar os dados através da Calcu-

ladoras Carbon Free, disponíveis em 
meio eletrônico, como nos endereços:

- http://www.iniciativaverde.org.
br/pt/calculadora

- http://calculator.carbonfootprint.
com/calculator.aspx?lang=es

• Realizar o cálculo automaticamen-
te, após digitação dos dados

• Aguardar o resultado onde será 
calculado a emissão de toneladas de 
CO2, conforme o período defi nido e 
a compensação através do plantio de 
árvores.

» FIM DE VIDA
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Sustentabilidade na
Indústria Gráfica:
por que é importante?

A sustentabilidade é um con-
ceito que vem ganhando força 
nos últimos 20 anos. Seu fenôme-
no abrange diversos aspectos de 
nossas vidas, incluindo produtos, 
processos e práticas ambiental-
mente responsáveis. Sem dúvidas, 
porém, existem algumas perguntas 
que precisam de respostas: Quem 
realmente se preocupa com a sus-
tentabilidade? Quão importante 
é, de fato, esse conceito nos meios 
industriais?

Na verdade, várias pessoas di-
zem reconhecer a importância da 
sustentabilidade, ainda que haja 
muitos empresários focados uni-
camente no desenvolvimento pro-
dutivo de menor prazo, escolhendo 
produtos e processos mais baratos e 
deixando de lado as soluções ami-
gáveis ao meio ambiente.  

Um ponto que precisamos levar 
em consideração é fazer as contas 
com maior precisão; é óbvio que 
os produtos que geram menos des-
perdícios tendem a ser mais baratos 
em médio e longo prazos, e têm um 
maior potencial para alavancar a 
geração de novos negócios. 

Fazendo sua parte, a Kodak 
tornou a sustentabilidade um dos 
principais pilares de suas políticas 

de pesquisa e desenvolvimento, obten-
do resultados que oferecem vantagens 
significativas nos processo de pré-im-
pressão e impressão. Com seu portfólio 
de chapas digitais, a Kodak assegura o 
menor custo operacional do mercado. 

A Kodak foi pioneira na criação de 
chapas livres de processamento quí-
mico; em 2005, lançou o produto que 
tornava totalmente desnecessário o 
uso de químicos na pré-impressão, 
iniciando, ali, uma tendência mun-
dial que, atualmente, se faz mais e 
mais popular. 

Adicionalmente, os demais pro-
dutos do portfólio de chapas digitais 
da Kodak também oferecem um 
impacto ambiental reduzido – em 
média, o processamento requer a 
metade da quantidade de químicos 
e água quando se usam as chapas 
digitais Kodak, se compararmos aos 
demais fabricantes.  

Falando especificamente sobre as 
chapas process free, a família Kodak 
Sonora livres de processamento eli-
mina por completo os custos relacio-
nados ao processamento das chapas – 
químicos, consumo de água, custo da 
processadora ou unidade de limpeza, 
consumo de energia elétrica, reutiliza-
ção e descarte de químicos -  e otimiza 
o espaço físico. 

Além disso, a Sonora elimina 
quase que completamente os custos 
indiretos dos processos ao mesmo 
tempo em que oferece estabilidade e 
consistência à etapa de pré-impres-
são e impressão, reduzindo signifi-
cativamente os desperdícios de ou-
tros consumíveis como papel, tinta 
e energia. Outro aspecto relevante 
no uso das chapas livres de proces-
samento da Kodak são as credenciais 
ambientais. Atualmente, muitos dos 
grandes clientes gráficos estão exi-
gindo que seus parceiros de negócio 
estejam alinhados com as práticas 
ambientais responsáveis. Nós, da 
Kodak, reconhecemos muito bem 
as exigências mundiais relativas ao 
impacto ambiental – uma vez que 
nossa empresa já venceu os mais de 
vinte prêmios sobre sustentabilidade 
– e foi escolhida uma das 100 com-
panhias mais sustentáveis pela CR 
Magazine, revista focada nas práticas 
de responsabilidade corporativa dos 
EUA. 

Em resumo, a sustentabilidade na 
indústria gráfica não é somente um 
conceito abstrato. É algo tangível, 
que se concretiza através de produ-
tos e processos, proporcionando 
crescimento significativo e viabili-
zando novas oportunidades de ne-
gócios, além de reduzir a pegada 
ambiental de carbono dos gráficos.  
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Glossário

Avaliação do ciclo de vida 
(ACV)

Compilação e avaliação das entradas, saídas e dos impactos ambientais potenciais 
de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida

Ciclo de vida
Estágios consecutivos e interligados do sistema do produto, desde a aquisição da 
matéria prima ou geração a partir de recursos naturais, até o descarte fi nal

COVs Compostos Orgânicos Voláteis - Do Inglês: Volatile Organic Compounds (VOCs)

CO2e (Dióxido de carbono 
equivalente/
CO2 equivalente)

Unidade para comparar a intensidade de radiação de um GEE ao do dióxido de 
carbono

Emissão de gases de 
efeito estufa (GEE)

Massa total de um GEE liberado para a atmosfera durante um período de tempo 
especifi cado

ETE Estação de tratamento de efl uentes

FSC
Forest Stewardship Council.  Do português: Conselho de manejo fl orestal

Pegada de Carbono (PC)
Valor líquido das emissões e sequestro de gases de efeito estufa, expressas em 
CO2 equivalentes

SGA Sistema de gestão ambiental

Stakeholders
Termo utilizado para se referir ao público estratégico da empresa, ou seja, pessoas 
afetadas pelas ações da organização que devem estar de acordo com as práticas 
adotadas

Substrato
Material sobre o qual é feita a impressão, podendo ser papel, cartão, plástico, 
tecido, vidro, etc.

ISO 14001 Sistema de gestão ambiental

ISO 14024 Rótulos e declarações ambientais – Rotulagem 

ISO 14040 Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estruturas

ABNT 10.004:2004 Classifi cação de Resíduos Sólidos (norma brasileira)

ISO 16759
Quantifi cação e comunicação para o cálculo da pegada de carbono de produtos 
impressos

Normas Citadas
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