
10 
 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo matéria de Ricardo Grânero, especialista e proprietário da 

Alternativa Ambiental – Empresa Nacional, com experiência de mais de 25 anos no 

mercado de gerenciamento de resíduos, uma das grandes dificuldades enfrentada 

pela indústria gráfica são a correta destinação e o descarte dos resíduos derivados 

do processo produtivo. A média de resíduos sólidos gerado pelas empresas do setor 

gráfico gira em torno de 65,7 milhões de quilos/ano, já a geração de resíduos 

líquidos atinge cerca de 65,8 milhões de litros/anuais. O volume é claro depende do 

próprio tamanho e o ritmo de atividade da gráfica, neste caso por se tratar de uma 

pequena empresa de 100 a 200 litros/mês, que nos dá uma média anual de 1800 

litros. Independente do tamanho, a destinação dos resíduos industriais merece um 

cuidadoso manejo e transporte, até por que se trata de uma exigência legal. O 

problema é que apenas 43% dos resíduos sólidos e 55% dos resíduos líquidos são 

corretamente descartados, boa parte dos resíduos é lançada diretamente na rede de 

esgotos, nos rios ou ainda nas ruas, e os resíduos sólidos são embalados como se 

fossem resíduos domésticos e colocados na rua para serviço de coleta pública, 

criando vários problemas ambientais. Por se tratar de resíduos classificados como 

perigosos, conforme norma ABNT 10004, o manejo do descarte (solventes, produtos 

químicos, latas, restos de embalagens, borra de tinta, etc.) é normatizado pela 

CETESB que emite o Certificado de Aprovação de Destinação de Resíduos 

Industriais (CADRI), documento que dá suporte a empresa que atua de forma legal. 

Nos últimos anos têm aumentado significativamente a preocupação das 

empresas com a preservação do meio ambiente, em função de uma série de 

exigências como cumprimento da legislação,  desenvolvimento sustentável, proteção 

ao mercado interno e consumidores cada vez mais exigentes, o adequado descarte 

dos resíduos já é uma imposição do mercado: é cada vez maior o numero de 

empresas que se recusam a contratar serviços de indústrias gráficas que não 

comprovem operar em conformidade com os procedimentos previstos em lei. 

A operação de coleta e transporte dos descartes industriais é trabalhosa, 

exigindo mão de obra especializada, o correto manejo dos resíduos industriais é um 

assunto que merece cuidados especiais por parte dos empresários e profissionais 

da indústria gráfica.  
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  As questões ambientais vêm prevalecendo nas estratégias para tomada de 

decisões no âmbito técnico, tecnológico e industrial. Já existe uma tendência 

internacional de avaliação do ciclo de vida dos  produtos, prevenção da poluição e 

redução de resíduos na fonte. Dentro desse contexto, é necessário que as empresas 

identifiquem os resíduos gerados dentro dos seus processos, qualifique-os quanto 

ao seu grau de risco e contaminação do meio ambiente,  transportando e 

destinando-os de maneira adequada, quando possível sugerindo opções de 

reciclagem, diminuição de resíduos gerados, eliminação de desperdícios, 

documentação do que acontece com os resíduos se eles não forem destinados de 

maneira correta, estabelecendo uma política de gestão ambiental que garanta uma 

forma correta de trabalhar e proceder. 

Segundo histórico pesquisado pela Companhia de Tecnologia e Saneamento 

Ambiental, esse trabalho vem sendo feito desde o final da década de 1970, tem 

realizado levantamentos de dados de indústrias em regiões preestabelecidas, 

empregando metodologias já utilizadas em outros países. Como produtos destes 

trabalhos foram definidos critérios para identificar os tipos de segmentos 

responsáveis pela geração de resíduos perigosos. 

Em 1983 a CETESB iniciou um programa específico para controle da poluição 

por resíduos industriais, sendo selecionado, na ocasião, o Pólo Petroquímico de 

Cubatão, obtendo-se um diagnóstico de 23 indústrias localizadas na região. Logo 

após, em 1986, o programa estendeu-se às regiões do Vale do Paraíba, Sorocaba, 

Campinas e Grande São Paulo. 

Em 1988, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA aprovou a 

Resolução 006/88, que instituiu o Inventário de Fontes Poluidoras no Estado de São 

Paulo, tendo o primeiro sido realizado em 1988, com o cadastramento de 1.923 

indústrias. 

Após essa data, foram realizados outros estudos, tais como o levantamento 

de dados de 1996, onde foi observado, de acordo com os gráficos abaixo, que as 

indústrias do Estado de São Paulo geraram por ano mais de 500 mil toneladas de 

resíduos sólidos perigosos, cerca de 20 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

não-inertes e não-perigosos, e acima de um milhão de toneladas de resíduos 

inertes. 
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Os estudos revelaram, ainda, que 53% dos resíduos perigosos são tratados, 

31% são armazenados e os 16% restantes são depositados no solo. Maiores 

geradores de resíduos industriais perigosos (Classe I) no Estado de São Paulo 

(1996). 

 
Figura 1 - Fonte: CETESB. Inventário de resíduos industriais – 1996 

 
 

Tratamento e disposição final de resíduos industriais perigosos (Classe I) no 

Estado de São Paulo (1996). 

 
Figura 2 - Fonte: CETESB. Inventário de resíduos industriais – 1996 
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Diante dessa situação o setor, por meio da análise de projetos de sistemas de 

armazenamento, reaproveitamento, tratamento e/ou a disposição final de resíduos 

sólidos industriais, e da elaboração/revisão de normas técnicas, legislação ambiental 

estadual e federal e resoluções, tem contribuído para a melhoria dos índices de 

qualidade ambiental.  

 
Figura 3 - Armazenamento temporário de resíduos industriais. 

 
 

 
Figura 4 - Aterro Industrial coberto com manta de sacrifício. 

 
 

 
Figura 5 - Incinerador. 

 



14 
 

Base Legal, Normas e Procedimentos (atualizado até setembro/2008)  

Os documentos ora indicados servem apenas como referência sobre o assunto e 

para sua utilização deverá ser verificada a existência de legislação superveniente 

aplicável, edições mais recentes das normas citadas ou mesmo outros dispositivos 

pertinentes ao tema. 

 

1.1 Conceituação 

Resíduos são os resultados de processos de diversas atividades da comunidade 

de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e ainda 

da varrição pública. Ficam incluídos nessa definição tudo o que resta dos sistemas 

de tratamento de água, aqueles gerados em  equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou aqueles 

líquidos que exijam para isso soluções técnicas e economicamente viáveis de 

acordo com a melhor tecnologia disponível. Existem basicamente três tipos de 

resíduos: 

A.) Emissões atmosféricas: Gases resultantes da queima de óleo e outros 

combustíveis e vapores de água, de ácidos e de outras substâncias voláteis. 

B.) Efluentes líquidos: Substâncias dissolvidas em água ou em outros solventes. 

C.) Resíduos sólidos: Embalagens descartadas, peças defeituosas, latas de tinta 

usada e aparas. 

Esses resíduos são classificados conforme a NBR 10.004 em: 

Classe I – Resíduos perigosos: são aqueles que apresentam riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função 

de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. 

Classe II – Resíduos que não se enquadram nas classes I e III, e que têm 

propriedades como combustibilidade e biodegrabilidade. São basicamente os 

resíduos com as características do lixo doméstico. 



15 
 

Classe III — Resíduos inertes: são aqueles que, ao serem submetidos aos 

testes de solubilização (NBR-10.007), não têm nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. 

Existem algumas Licenças e Legislações Ambientais para Indústria gráfica, 

segue as principais: 

TEMA ORIGEM LEGISLAÇÃO DATA DESCRIÇÃO 

Poluição 

Ambiental 
União 1413 14/08/75 

Dispõe sobre o controle da poluição do 

meio ambiente provocada por atividades 

industriais. As indústrias instaladas ou a 

se instalarem em território nacional são 

obrigadas a promover as medidas 

necessárias a prevenir ou corrigir os 

inconvenientes e prejuízos da poluição e 

da contaminação do meio-ambiente. 

Poluição 

Ambiental 
União 76389 03/10/75 

Dispõe sobre as medidas de prevenção 

e controle da poluição industrial de que 

trata o Decreto-Lei 1.413/75 

Licenciamento 

Ambiental 
SP 997 31/05/76 

Dispõe sobre a prevenção e controle da 

poluição do meio ambiente 

Licenciamento, 

Poluição das 

águas, Poluição 

do Ar, geração 

de resíduos 

SP 8468 08/09/76 

Aprova o regulamento da Lei nº 997/76, 

que dispõe sobre a prevenção e o 

controle da poluição do meio ambiente 

continua ... 
 
 
 
 
 

http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/decr/99274-90.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/lei/10650-03.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/dlei/1413-75.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/decr/76389-75.pdf
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... continuação 

TEMA ORIGEM LEGISLAÇÃO DATA DESCRIÇÃO 

Poluição 

Ambiental 
SP 14806 04/03/80 

Institui o Programa de Controle da 

Poluição Industrial. 

Poluição 

Ambiental 
SMA 3 19/01/77 

Obrigam as Empresas instaladas ou a se 

instalarem em território nacional a 

prevenir ou corrigir os inconvenientes e 

prejuízos da poluição e da contaminação 

do Meio Ambiente. 

Licenciamento 

Ambiental 
CONAMA 6 24/01/86 

Dispõe sobre a publicação das licenças 

ambientais 

Licenciamento 

Ambiental 
CONAMA 281 12/07/01 

Dispõe sobre a publicação das licenças 

ambientais 

Licenciamento 

Ambiental 
CONAMA 237 19/12/97 Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental 

Licenciamento 

Ambiental 
SMA 54 30/11/04 

Dispõe sobre os procedimentos para 

licenciamento ambiental no âmbito da 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo. 

continua ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/in/ibama08-03.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/in/ibama79-05.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/decr/14806-80.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/decr/5993-75.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/decr/6303-75.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/resol/sma5-97.pdf
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... continuação 

TEMA ORIGEM LEGISLAÇÃO DATA DESCRIÇÃO 

Licenciamento 

Ambiental 
SMA 26 23/08/05 

Dispõe sobre os procedimentos de 

licenciamento ambiental, sendo aceitas 

as certidões das Prefeituras Municipais 

declarando que o local e o tipo de 

empreendimento ou atividade estão em 

conformidade com a legislação aplicável 

ao uso e ocupação do solo. 

Licenciamento 

Ambiental 
CONSEMA 8 24/03/99 

As publicações mencionadas pela 

Resolução SMA 42/94 deverão observar 

os modelos aprovados pela Resolução 

Conama 6/86 

Licenciamento 

Ambiental 
CONSEMA 12 02/08/89 

Determina que a CETESB só poderá 

receber solicitações de licenças de 

instalação e de funcionamento apenas 

se acompanhadas de comprovação da 

publicação feita pelo interessado no 

D.O.E. 

Licenciamento 

Ambiental 
SP 47400 04/12/02 

Regulamenta a Lei Estadual 9.509/97 no 

que se refere à renovação e datas de 

validade das licenças 

Poluição do Ar CONAMA 5 15/06/89 
Dispõe sobre o Programa Nacional da 

Qualidade do Ar - PRONAR 

continua ... 
 
 
 
 
 

http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/resol/sma37-05.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/port/sema3-77.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/port/dprn2-02.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/port/dprn13-01.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/lei/7750-92.pdf
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... continuação 

TEMA ORIGEM LEGISLAÇÃO DATA DESCRIÇÃO 

Licenciamento 

Ambiental 
IBAMA 96 30/03/06 

Dispõe sobre o registro no Cadastro 

Técnico Federal de Instrumentos de 

Defesa Ambiental e no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais nos casos que especifica. 

Licenciamento 

Ambiental 
SP 47397 04/12/02 

Dá nova redação ao Título V e ao Anexo 

5 e acrescenta os Anexos 9 e 10, ao 

Regulamento da Lei nº 997, de 31 de 

maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 

8.468, de 08 de setembro de 1976, que 

dispõe sobre a prevenção e o controle 

da poluição do meio ambiente. 

Poluição do 

Meio Ambiente 
SP 50753 28/04/06 

Altera a redação e inclui dispositivos no 

Regulamento aprovado pelo Decreto nº 

8.468, de 08 de setembro de 1976, 

disciplinando a execução da Lei nº 997, 

de 31 de maio de 1976, que dispõe 

sobre controle da poluição do meio 

ambiente e dá providências correlatas 

Licença 

Ambiental 
CETESB 

Licença 

CETESB 
NA 

Dispõe sobre o controle da poluição do 

meio ambiente 

continua ... 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/resol/cnrh17-01.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/lei/6134-88.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/resol/cnrh22-02.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/decr/10755-77.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/decr/10755-77.pdf
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... continuação 

TEMA ORIGEM LEGISLAÇÃO DATA DESCRIÇÃO 

Licenciamento 

Ambiental 
CETESB 

Outras 

Licenças 
NA 

Estas licenças dispõem sobre o controle 

da aquisição de produtos controlados, do 

Auto do Bombeiro (AVCB), do 

licenciamento do IBAMA (TCFA), e 

outras. 

Resíduos 

sólidos 
ABNT NBR 10004 01/05/04 

Classifica os resíduos sólidos quanto 

aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, para que 

possam ser gerenciados 

adequadamente. 

Armazenamento 

de resíduos 

classes II - Não 

inertes e III - 

inertes 

ABNT NBR 11174 01/07/90 

Fixa as condições exigíveis para 

obtenção das condições mínimas 

necessárias ao armazenamento de 

resíduos classes II- não inertes e III- 

inertes, de forma a proteger a saúde 

pública e o meio ambiente 

Licenciamento 

Ambiental 
SP 22032 22/03/84 

Regulamenta a Lei Estadual 9.509/97 no 

que se refere à renovação e datas de 

validade das licenças. Altera disposições 

do Regulamento aprovado pelo Decreto 

nº 8.468, de 08 de setembro de 1976 

continua ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/decr/15425-80.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/decr/15425-80.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/resol/sma28-02.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/decr/89336-84.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/decr/49723-05.pdf
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... continuação 

TEMA ORIGEM LEGISLAÇÃO DATA DESCRIÇÃO 

Licenciamento 

Ambiental 
SP 28313 04/04/88 

Altera a redação de dispositivos e 

acrescenta outros ao Regulamento 

aprovado pelo Decreto n. 8.468, de 8 de 

setembro de 1976, e dá outras 

providências Artigo 1º – Passam a 

vigorar com a seguinte redação os 

artigos 32, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 

do Regulamento aprovado pelo Decreto 

nº 8.468, de 8 de setembro de 1976: 

Licenciamento 

Ambiental 
SP 53205 03/07/08 

Dá nova redação e acrescenta 

dispositivos ao Regulamento da Lei nº 

997, de 31 de maio de 1976, aprovado 

pelo Decreto nº 8.468, de 08 de 

setembro de 1976, alterado pelo Decreto 

nº 47.397, de 04 de dezembro de 2002. 

Licenciamento 

Ambiental 
SP 10502 17/02/00 

"Altera o Quadro II da Lei nº 1.817, de 

27/10/78". Partes vetadas pelo Senhor 

Governador do Estado e mantidas pela 

Assembléia Legislativa, do projeto que 

se transformou na Lei nº 10.502, de 17 

de fevereiro de 2000, que acrescenta 

dispositivos à Lei nº 1.817, de 27 de 

outubro de 1978 e à Lei nº 9.193, de 28 

de novembro de 1995. 

continua ... 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/lei/11977-05.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/resol/conama358-05.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/resol/rdc306-04.pdf
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... continuação 

TEMA ORIGEM LEGISLAÇÃO DATA DESCRIÇÃO 

Licenciamento 

ambiental 
SP 13095 05/01/79 

Aprova o Regulamento da Lei n. 1.817, 

de 27 de outubro de 1978, nas matérias 

relativas à localização, à classificação, 

ao licenciamento de estabelecimentos 

industriais na Região Metropolitana da 

Grande São Paulo e sua fiscalização 

Resíduos 

sólidos 
SP 54645 05/08/09 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 

12.300 de 16 de março de 2006, que 

institui a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos, e altera o inciso I do artigo 74 

do 

Regulamento da Lei nº 997, de 31 de 

maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 

8.468, de 08 de setembro de 1976. 

Licenciamento 

Ambiental 
SP 55149 10/12/09 

Dá nova redação a dispositivos do 

Decreto nº 47.400, de 04 de dezembro 

de 2002, que regulamenta disposições 

da Lei nº 9.509, de 20 de março de 

1997, referentes ao licenciamento 

ambiental, à vista das alterações 

introduzidas na Lei nº 118, de 29 de 

junho de 1973, pela Lei nº 13.542, de 08 

de maio de 2009, e dá providências 

correlatas. 

continua ... 
 

 
 
 
 
 

http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/resol/conama257-99.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/est-sp/lei/12047-05.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/decr/96044-88.pdf
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... continuação 

TEMA ORIGEM LEGISLAÇÃO DATA DESCRIÇÃO 

Poluição das 

Águas 
CONAMA 410 04/05/09 

Prorroga o prazo para complementação 

das condições e padrões de lançamento 

de efluentes, previsto no art. 44 da 

Resolução nº 357, de 17 de março de 

2005, e no Art. 3º da Resolução nº 397, 

de 03 de abril de 2008. 

Poluição do ar CONAMA 426 14/12/10 

Altera o art. 4º e art. 5º, caput e § 1º da 

Resolução CONAMA nº 418, de 2009, 

estabelecendo novos prazos para o 

Plano de Controle da Poluição Veicular e 

o Programa de Inspeção e Manutenção 

de Veículos em Uso. 

Produtos 

químicos - 

Informações 

sobre 

segurança, 

saúde e meio 

ambiente Parte 

4: Ficha de 

informações de 

segurança de 

produtos 

químicos 

(FISPQ) 

ABNT NBR 14725-4 01/08/09 

Apresenta as informações para 

elaboração de uma ficha de informações 

de segurança de produto químico 

(FISPQ). Define especificamente: - o 

modelo geral da FISPQ; - as 16 seções 

obrigatórias; - a numeração e seqüência 

das seções; - as informações a serem 

preenchidas na FISPQ e as condições 

de sua aplicabilidade ou utilização; Pode 

ser elaborado de acordo com a edição 

anterior (NBR14725:2005) até 

26.02.2011. 

 

http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/decr/181-91.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/resol/conama07-87.pdf
http://www.bmn.com.br/plan-leg/ma/fed/resol/conama19-96.pdf
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1.2 Gerenciamento de Resíduos 

Após a determinação dos tipos e classes dos resíduos gerados, a empresa 

deverá identificá-los e quantificá-los. Além disso, deverá realizar o estudo de 

aspecto e impacto ambiental, bem como os riscos ocupacionais envolvidos e 

executar um programa de minimização dos resíduos mais nocivos para o homem e 

meio ambiente. 

Após a identificação e quantificação dos resíduos, podem-se utilizar 

estratégias como a redução do desperdício, no setor de impressão, por exemplo, 

com a economia de papel e reutilização dos mesmos para re-acertos sempre que 

possível, minimizando assim sua produção de resíduo e pesquisando alternativas de 

destinação ecologicamente corretas para os mesmos. Tais como a disposição em 

aterros. 

Deve-se também priorizar a redução dos resíduos na fonte, o que pode ser 

feito de duas maneiras:   

  

 Escolha do local de estocagem; onde o local deve ser escolhido de modo a 

minimizar ou até evitar impacto ambiental e problemas com a vizinhança, locais com 

riscos de acidentes devem ser descartados (tráfego interno, ocorrência de curtos-

circuitos ou fenômenos naturais como chuvas intensas, erosão, inundação, 

recalques e tremores de terra).  

 

 Segregação; manter separados resíduos que possam reagir entre si, evitando 

explosões e liberação de calor ou gases tóxicos, controlar os materiais estocados 

identificando o tipo, a procedência, as quantidades e a movimentação, registrar os 

acidentes e tomar providências quanto a vazamentos e danificação de recipientes. 
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1.3 Transportar Resíduos para fora da empresa. 

A empresa geradora deve obter o Cadri, que é o Certificado de Aprovação de 

Destinação de Resíduo Industrial (emitido pela CETESB) para poder destinar os 

seus resíduos. A empresa de destinação deve: 

 Atender às exigências do órgão ambiental estadual (CETESB); 

 Possuir equipamentos adequados para o transporte; 

 Utilizar somente locais autorizados pelo referido órgão; 

 Acondicionar e identificar corretamente os resíduos. 

Segundo a própria CETESB, Cadri é o instrumento que aprova o 

encaminhamento de resíduos industriais a locais de reprocessamento, 

armazenamento, tratamento ou disposição final, licenciados ou autorizados pela 

mesma. 

Contudo com a empresa que se preocupa em gerenciar os resíduos provenientes 

dos seus processos evita multas de órgãos fiscalizadores. O gerenciamento de 

resíduos auxilia a empresa a conhecer e controlar melhor todas as etapas do 

processo, aumentando a produtividade. Além de diminuir significativamente os 

custos com resíduos, ele ainda gera receita extra com a venda para reciclagem dos 

materiais, beneficiando indiretamente clientes e funcionários. 



25 
 

2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

Localizada na zona Norte de São Paulo/SP, em uma área residencial, com 

aproximadamente 600 m², a empresa existe no mercado á 18 anos. Iniciou seus 

trabalhos com 5 (cinco) colaboradores, em uma época em que a preocupação com o 

meio ambiente não tinha a repercussão que existe hoje. 

Atualmente a empresa conta com aproximadamente 25 colaboradores, 

dependendo da sazonalidade, e por se tratar de uma empresa familiar e de pequeno 

porte, não possui um sistema de gestão para o descarte correto de seus insumos. 

Devido ao crescimento desestruturado da empresa e a falta de preparo dos 

funcionários, alguns aspectos de segurança como procedimento de descartes de 

resíduos foram esquecidos. 

A empresa atua no mercado promocional, e o fluxo de trabalho é grande, o 

que acaba gerando uma quantidade elevada de resíduos. Atualmente tem como 

principais clientes: Magazines, onde oferece serviços como folders, ficha de 

inscrições e de controle interno, tag’s (etiquetas de roupa); diversas agências de 

publicidade que trabalham pra o governo; revistas, formulários, prescrição médicas, 

envelopes, entre outros.  

 

Segue alguns trabalhos realizados pela gráfica. 

PRODUTOS DESCRIÇÃO 

 

Ficha de Cadastro Ambulatorial 

Impressão: 1 x 1 cor 

Papel: sulfite 90 g/m² 

Acabamento: Refile 

continua ... 
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... continuação 

PRODUTOS DESCRIÇÃO 

 

Tag (etiqueta de roupa) 

Impressão: 4 x 4 cores 

Papel: Tríplex 300 g/m² 

Acabamento: faca especial e inserção de 

fio resinado. 

 

Tag (etiqueta de roupa) 

Impressão: 4 x 4 cores 

Papel: Tríplex 250 g/m² 

Acabamento: Faca especial. 

 

Tag (etiqueta de roupa) 

Impressão: 2 x 2 cores 

Papel: Tríplex 250 g/m² 

Acabamento: Faca especial e inserção 

de ilhós. 

 

Leque – Agência de Publicidade 

Impressão: 4 x 0 cores 

Papel: Couchê Fosco 250 g/m² 

Acabamento: Faca especial. 

continua ... 
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... continuação 

PRODUTOS DESCRIÇÃO 

 

Cartão de Visita – Agência de 

Publicidade 

Impressão: 4 x 4 cores 

Papel: Cartão 120 g/m² 

Acabamento: Faca especial. 

 

Folder – Agência de Publicidade 

Impressão: 4 x 4 cores 

Papel: Reciclado 90 g/m² 

Acabamento: Dobra e refile. 

 

Flyer 

Impressão: 4 x 4 cores 

Papel: Couchê Fosco 120 g/m² 

Acabamento: Refile 
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3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

O problema da empresa teve inicio por meio de uma denuncia, onde a 

encarregada da limpeza ao levar o lixo para rua deixou um rastro de tinta na 

calçada, o que ocasionou a visita inesperada da CETESB (responsável pela 

qualidade do meio ambiente), foi dado um prazo para que a empresa pudesse 

regularizar a situação do descarte de resíduos como lata de tinta, estopas e 

químicos de forma correta e não no lixo comum para evitar multa e outras punições 

como liberação da licença de funcionamento e interdição temporária do parque 

gráfico. 

Em visita nota-se a gravidade do problema gerado pelo não cumprimento das 

normas de descartes existentes hoje, segue algumas imagens da atual destinação 

de alguns materiais: 

 
Figura 6 - Estopas – Descarte atual em lixo comum. 
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Figura 7 - Tintas – no centro da imagem existe um acumulo de tinta seca, que 
segundo informações para o atual descarte é retirado essa parte sólida para o 

lixo comum e o restante para rede de esgoto. 
 

 
Figura 8 - Revelador de chapa – descartado na rede de esgoto. 

 

Atualmente a gráfica faz a venda para reciclagem de alguns materiais como 

aparas de papel, chapas de alumínio fixador para fotolito, já o revelador usado a 

empresa só coleta e faz descarte devido. 
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Esses materiais são gerados nos equipamentos do processo gráfico, como a 

processadora de filmes (revelador/fixador e água); Reveladora de chapas (chapa de 

alumínio, revelador, goma e água); Impressora Speed Master 5 cores - ½ folha / 

Impressora GTO monocolor (Tinta, substrato, chapa de alumínio, solução de fonte, 

blanqueta, estopas, pó anti-maculante e solvente de limpeza, limpador de chapas, 

restaurador de blanquentas). 

 

MAQUINAS DESCRIÇÃO TIPOS DE RESIDUOS 

 

SpeedMaster 74 

5 cores 

Formato: 520 x 740 mm 

Marca: Heildeberg 

 

Líquidos contendo 

hidrocarbonetos, resíduos 

de formas, soluções de 

molhas ácidas, 

lubrificantes, graxas, água 

contaminada, resíduos 

sólidos de tinta, sólidos 

suspensos, latas de tinta 

vazias, panos, estopas, 

produto danificado, sobras 

de papel, plástico, restos 

de adesivos. 

 

GTO 46 

1 cor 

Formato: 320 x 460 mm 

Marca: Heildeberg 

 

Idem ao anterior 

continua ... 
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... continuação 

MAQUINAS DESCRIÇÃO TIPOS DE RESIDUOS 

 

ImageSetter 

Formato máximo 530 

mm 

Marca: Heildeberg 

 

Efluentes líquidos 

contendo resíduos, água 

de lavagem, reveladores, 

fixadores, prata e químicos 

próprios de lavagem. 

Resíduos sólidos de 

embalagens vazias, filme 

usado, filmes revelados e 

materiais vencidos. 

 

 

Gravadora de chapa 

 

Chapas defeituosas, 

chapas gravadas, 

lâmpadas UV, óleos 

lubrificantes e materiais 

vencidos. 

 

A seguir, são apresentados alguns exemplos de como esses resíduos, 

dependendo de sua concentração e outros fatores, podem causar problemas 

ambientais e na saúde humana: 

Restos, borras e embalagens usadas de tintas: grande parte das tintas 

tradicionalmente usadas na indústria gráfica possui, em sua composição, alguns 

elementos denominados metais pesados, como por exemplo: cromo, chumbo, 

cádmio, entre outros. 
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Esses metais, além de serem bastante tóxicos, acumulam-se em nosso 

organismo isto é, embora pequenas quantidades desses elementos possam não ser 

nocivas, sua sucessiva absorção pode atingir concentrações tóxicas e, em função da 

dosagem presente no corpo, é possível desenvolver danos ao sistema nervoso, 

deformações em fetos e, em casos extremos, até provocar a morte. Este efeito 

cumulativo pode ocorrer uma vez que, lançados no meio ambiente por meio de 

efluentes líquidos, gasosos ou resíduos sólidos, podem, direta ou indiretamente, 

atingir homens e animais. 

Solventes e estopas, trapos e embalagens contendo restos de solventes: os 

solventes usuais da indústria gráfica para diluição de tintas e procedimentos de 

limpeza são, em sua maioria, compostos derivados do petróleo, como o tolueno, 

xileno, nafta, gasolina, querosene, entre outros. Esses compostos, quando lançados 

indiscriminadamente no meio ambiente, quer seja impregnado em estopa ou na 

forma de solvente sujo, podem causar problemas de contaminação ambiental no 

solo e nas águas, tanto superficiais como subterrâneas e problemas de ordem 

ocupacional, pela aspiração dos vapores de sua evaporação (VOCs) e por sua 

absorção cutânea. Em geral, os solventes são incorporados à corrente sangüínea e 

distribuídos pelos tecidos gordurosos do corpo, incluindo o cérebro, medula óssea, 

fígado, rins e sistema nervoso. Dependendo da concentração e do tempo de 

exposição, podem provocar desde uma leve sonolência até danos ao fígado, rins, 

pulmões, causando, inclusive, danos ao sistema nervoso central e até a morte, 

quando em dosagens muito elevadas. 

Efluente de água com revelador e/ou fixador: o primeiro problema associado a 

este resíduo diz respeito à prata existente nos banhos, que deve ser removida por 

processos físico-químicos, não apenas por ter potencial contaminante, mas também 

em função do seu valor econômico e sua possibilidade de reciclagem.  Outro 

problema desses efluentes está ligado ao seu conteúdo de matéria orgânica, quando 

atingem corpos d’água, as moléculas orgânicas são decompostas por bactérias que, 

para sobreviver, consomem oxigênio da água. Quando há excesso de matéria 

orgânica, estas bactérias se multiplicam, consumindo grandes quantidades de 

oxigênio, reduzindo, assim, sua concentração na água e causando impactos como a 

mortandade de peixes. 
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O parâmetro que avalia o potencial deste efluente em causar este impacto é a 

DBO - demanda bioquímica de oxigênio e corresponde à quantidade de oxigênio 

consumida para degradar, biologicamente, a matéria orgânica presente no efluente, 

ou seja, quanto maior o valor da DBO, maior o impacto nas águas. 

Como é possível perceber, o lançamento indiscriminado no meio ambiente 

dos resíduos da indústria gráfica pode ter sérias consequências, tanto para o 

ecossistema como para o ser humano. Em regiões onde a concentração destas 

empresas é significativa, como por exemplo, a Região Metropolitana de São Paulo, 

os problemas ambientais podem assumir proporções bastante preocupantes. 
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4 ANÁLISE DO PROBLEMA 

Em discussão foram abordados 3 (três) possíveis soluções: 

 

4.1 Manter o método atual 

Em 18 anos de existência a empresa nunca se preocupou em dar uma 

destinação correta a seus resíduos, um empresário em sua gráfica pode achar que 

não há problemas, por exemplo, em jogar trapos e estopas com restos de solvente 

no lixo doméstico. Ocorre que a geração diária desses materiais multiplicada pelo 

número de gráficas existentes, somado a várias outras atividades, sejam estas de 

origem industrial, do comércio, dos hospitais ou domicílios existentes, levam a um 

volume considerável de resíduos passíveis de causar problemas ambientais. Como 

exemplo, pode-se citar a estopa suja com solvente jogada no lixo e enviada para 

locais não adequados de destinação final, como os lixões. A água da chuva 

percorrendo através da massa de lixo arrasta, por exemplo, os contaminantes 

presentes na estopa e outros materiais, que atingem o solo e podem chegar até as 

águas subterrâneas causando poluição, sendo estas águas muitas vezes utilizadas 

para abastecimento público. 

É nesse contexto – um sinônimo gráfico por excelência – que a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e a CETESB, em parceria com a FIESP-CIESP e o 

SINDIGRAF, lançaram o Guia Técnico Ambiental da Indústria Gráfica, como 

demonstração clara e inequívoca do alto grau de responsabilidade social, 

maturidade empresarial e visão de futuro do setor gráfico nacional. Pois apenas uma 

produção mais limpa pode conseguir, nesta sociedade do conhecimento, transformar 

a superação de processos arcaicos em fator de competitividade e lucratividade no 

mercado globalizado em que vivemos. Isso segundo o Prof. José Goldemberg, 

Secretário de Estado do Meio Ambiente. Mesmo assim a primeira alternativa 

proposta seria a de prosseguir, ciente de todas e quaisquer conseqüências judiciais 

pela qual esta sujeita a sofrer. Mesmo sendo a realidade da maioria das pequenas e 

médias indústrias. 
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Este se torna totalmente inviável devido não só ao custo de multas, como 

também a incidências de visitas inesperadas causando mal estar e possível 

interdição como também o comprometimento sócio ambiental. 

 

4.2 Reciclagem interna 

Reciclar: é o ato ou efeito de se recuperar a parte não útil dos dejetos e de 

reintroduzi-los no ciclo de produção de que eles provêm, como por exemplo, a 

reciclagem do papel. Para que a empresa inicie um trabalho de reciclagem e 

reutilização interna, é necessária a criação de um novo setor na gráfica, o setor de 

reciclagem. Este se tornaria responsável por todo e qualquer tipo de resíduos 

(resíduo e tudo o que resta de substâncias submetidas à ação de diversos agentes) 

gerados dentro dos processos produtivos do parque gráfico. A principal vantagem da 

reciclagem é a sensível redução do consumo incontrolável das fontes naturais de 

matéria-prima, já que na maioria das vezes, não são renováveis. Além disso, quanto 

maior for o número de produtos reciclados, menor será a quantidade de resíduos 

que necessitam de tratamento. Desta forma podemos trabalhar a questão da 

reutilização de insumos, como o uso de ―malas‖ que são papeis impressos que 

podem ser reaproveitados para acertos de impressão. Para a implantação de uma 

produção mais limpa é necessário a aplicação contínua de uma estratégia ambiental 

preventiva integrada aos processos, produtos e serviços, para aumentar a eficiência 

ambiental e reduzir os riscos ao homem e ao meio ambiente. Aplica-se a: 

Processos: produtivos na conservação de matérias-primas, água e energia, 

na eliminação de matérias-primas tóxicas e na redução, na fonte, da quantidade e 

toxicidade dos resíduos e emissões gerados. 

Produtos: na redução dos impactos negativos dos produtos ao longo do seu 

ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até a sua disposição final. 

Serviços: na incorporação das questões ambientais, no planejamento e 

execução dos serviços. (UNEP, 2002). 
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A produção mais limpa requer mudanças de atitude, garantia de 

gerenciamento ambiental responsável, criação de políticas nacionais direcionadas e 

avaliação de alternativas tecnológicas (UNEP, 2002). 

Para reduzir os resíduos gerados, é necessário fazer também a separação de 

classes, reduzir o uso de produtos químicos realizando o monitoramento do Ph, 

temperatura e dureza das soluções, de modo a aperfeiçoar o uso de produtos 

químicos ao mínimo necessário, evitando desperdícios e a contaminação 

desnecessária da água, reciclar chapas usadas, procurar reciclar as chapas, 

principalmente as de alumínio, de alto valor no mercado de materiais reciclados, 

reduzir contaminação dos banhos, usar rodos e escorredores para diminuir o arreste 

entre os banhos, segregar as soluções concentradas das diluídas, separar as 

soluções com alta concentração do ingrediente ativo daquelas de baixa 

concentração, o que facilita a recuperação do banho e aumenta a possibilidade de 

reuso, reduzindo também a complexidade do tratamento e o custo total do 

gerenciamento deste resíduo. 

Não é a opção mais viável devido fatores como ajuste de layout do parque 

gráfico, tempo de implantação, custos com treinamentos de conscientização dos 

funcionários... 

 

4.3 Terceirização do descarte 

Neste caso, a empresa contratada ganha o direito de comercialização dos 

materiais recicláveis ferrosos e não ferrosos. Comprando, segregando e enviando às 

indústrias metalúrgicas, siderúrgicas ou fundições, realizando a logística reversa, 

reintegrando parte dos materiais ao ciclo produtivo. Esta empresa se tornaria um 

―parceiro‖, contribuindo para um projeto futuro de desenvolvimento sustentável, 

colocando em prática um lema na empresa de ―trabalhar sem agredir a natureza‖, 

transformando materiais que levariam séculos para se decompor em matéria-prima 

para as indústrias, que transformam os resíduos com o objetivo de se tornarem 

produtos novamente. 
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O gerenciamento e o destino final de forma adequada dos resíduos 

produzidos e gerados, através do pós-consumo e/ou pós-venda, tornaram-se na 

ultima década uma necessidade eminente de todos os agentes produtores (indústria 

/com vércio), consumidores (geradores) e órgãos governamentais (administradores / 

fiscalizadores), todos como co-responsáveis, e empenhados na busca de soluções. 

Da mesma maneira, a empresa contratada, obrigatoriamente, deve ser 

especializada neste segmento, com o objetivo de solucionar da forma mais 

economicamente viável e ambientalmente sustentável, o destino final de todos os 

resíduos coletados, segregando, reutilizando, reciclando, transportando, realizando a 

logística reversa e reintegrando os resíduos ao ciclo produtivo. Atuando no 

gerenciamento dos resíduos, atendendo as leis da política ambiental e da qualidade, 

buscando desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrada (SGI), através da 

implantação do sistema 5S e a Certificação para ISO 9001 (dentre as normas da 

série de sistemas de gestão da qualidade). Essa empresa parceira pode ajudar a 

alavancar o melhor de sua organização ao lhe permitir entender seus processos de 

entrega de seus produtos/serviços a seus clientes. Da mesma maneira, podemos 

trabalhar pela certificação da ISO 14001 (norma internacionalmente reconhecida que 

define o que deve ser feito para estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

efetivo). A norma é desenvolvida com objetivo de criar o equilíbrio entre a 

manutenção da rentabilidade e a redução do impacto ambiental; com o 

comprometimento de toda a organização. 
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5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Atualmente, a empresa pela qual estamos realizando este estudo de caso, 

produz um volume de aproximadamente de 200 kg de resíduos/mês. Consultamos 

algumas empresas que trabalham realizando a coleta e direcionando os resíduos 

para a destinação correta, e obtivemos valores médios de R$1,20 por cada quilo de 

efluente liquido e R$1,80 para cada quilo de resíduo solido. Efetuando um cálculo 

simples, convertemos os 200 kg de resíduos/mês da gráfica em um valor financeiro 

supostamente a ser pago para a empresa coletora. Com isso, chegamos a uma 

quantia de R$360,00 por mês pelo pagamento da prestação de serviço. 

Após um pré-acerto comercial, a empresa de coletora dá entrada ao pedido 

do CADRI, que para empresas de pequeno e médio porte acabam sendo 

convertidos em até 10% do valor que seria cobrado de uma empresa que, 

presumidamente, apresenta-se um maior porte produtivo. O valor total do CADRI 

esta estipulado em 72 UFESP (R$1.260,00). A empresa de coleta fornece as 

embalagens para o armazenamento temporário dos resíduos, estas podem ser 

tambores, bobonas, sacos plástico, dentre outras e faz uma orientação previa de 

como fazer o manuseio e o descarte correto para que a destinação, a coleta e o 

transporte não comprometam o meio ambiente. 

A empresa coletora oferece também uma previa orientação sobre leis 

ambientais e sobre a obtenção de certificações como o CADRI, FSC, ISO14001, etc. 

Faz parte também das obrigações da empresa coletora, a emissão de certificados 

de destinação, a realização de auditorias periódicas e sempre que possível realizar 

trabalhos de co-processamento. 

O custo para as coletas variam de acordo com o volume, a qualidade do 

resíduo (mais agressivo ao meio ou não) e a localidade da gráfica (distância do local 

de destinação). 



39 
 

A principal preocupação da empresa para terceirizar a destinação dos 

resíduos deve ser o tipo de serviço prestado, como o que vai ser recolhido e sua 

destinação, o tempo e intervalo de coleta e emissão dos certificados. A gráfica tem 

por obrigação de possuir o CADRI (certificado de aprovação para destinação de 

resíduos industriais) e a LI (licença de instalação), já a empresa que estará 

realizando a coleta dos resíduos, precisa além desses certificados, também a LO 

(licença de Operação). Esses documentos são considerados como básicos e 

essências para o funcionamento e operação de ambas as empresas, e de comum 

importância, são exigidos por órgãos de fiscalização do governo, como por exemplo, 

a CETESB. 

Em caso de infrações, as multas geradas pelos órgãos de fiscalização do 

governo são aplicadas mediante a flagrantes realizados pelas equipes de inspetores 

e podem ser classificadas como leve, média ou grave. Uma analise primaria é 

realizada, e fatores como denuncia anônima ou uma reclamação publica formal são 

pontos importantes. Outro fator muito avaliado é a questão se ouve ou não uma 

contaminação ou prejuízos ambientais que de qualquer maneira venha a prejudicar 

a população. 

Antes de ser multada, a empresa é notificada da infração, junto a essa 

notificação já recebe um encargo financeiro a ser pago e mediante ou não ao 

pagamento, é estipulado um prazo, que pode variar de 30 a 60 dias, de acordo com 

a gravidade da infração, para eliminar ou apresentar um plano de ação para 

solucioná-la, também variável conforme a gravidade. Ao termino deste prazo, os 

inspetores retornam a empresa e caso fique constatado a reincidência da infração, é 

aplicada uma multa que pode variar de duas a cinco vezes o valor da notificação e 

novamente é estipulado um prazo para que sejam tomadas atitudes cabíveis a 

solucionar o problema. Caso estes prazos não sejam atendidos, uma nova multa é 

emitida, desta vez com encargos diários, até que a empresa elimine todos os 

motivos que geraram a notificação. 
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Vale ressaltar que os inspetores podem sim, a qualquer momento, com ou 

sem notificação, efetuar a interdição temporária ou definitiva do estabelecimento, 

mediante a flagrante e constatação de crime ambiental. 

A unidade financeira utilizada para a aplicação das notificações e/ou multas é 

contabilizada em UFESP (Unidade Fiscal de São Paulo), para o ano vigente de 

2011, cada UFESP ficou estipulado no valor de R$ 17,50, e as autuações podem 

variar de 10 a 1000 UFESP. 

A notificação aplicada pelos inspetores à empresa estudada, partiu por meio 

de uma denuncia anônima. Após uma analise dos fatos e vistoria no parque gráfico, 

a notificação ficou estipulado em 290 UFESP (R$ 5.075,00) e dado um prazo de 60 

dias para apresentar de um plano de ação para regularizar os indícios notificados.  

O grupo realizou uma análise comparativa entre a notificação aplicada pelos 

inspetores da CETESB e os encargos financeiros gerados pela terceirização de 

coleta, e com apenas o encargo da notificação, é passível de se assumir um 

contrato de prestação de serviços durante o período de um ano com a empresa 

coletora, e desta forma, os valores pagos com esta empresa ainda são inferiores ao 

valor da notificação aplicada, conforme demonstração abaixo. 

 
Figura 9 – comparativo dos encargos financeiros entre a destinação  

correta de resíduos e a notificação da infração. 

Nota-se que é muito mais lucrativo, trabalhar dentro das normas vigentes 

pelos órgãos ambientais do governo, do que estar sempre ao risco de receber a 

visita dos inspetores e sofrer notificações e/ou multas pelos maus hábitos 

produtivos. Isso sem falar na questão da responsabilidade sócio/ambiental. 
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De uma forma geral, a capacidade empresarial visa, quase que 

exclusivamente, a otimização dos lucros com os investimentos nas atividades 

produtivas e o esquecimento quase que absoluto da questão ambiental. O 

lançamento indevido de efluentes industriais de diferentes fontes ocasiona 

modificações nas características do solo e da água, podendo poluir ou contaminar o 

meio ambiente. 

A poluição ocorre quando esses efluentes modificam o aspecto estético, a 

composição ou a forma do meio físico, e o ambiente é considerado contaminado 

quando existir a mínima ameaça à saúde humana, vegetal e animal. 

Infelizmente a sustentabilidade empresarial ainda não é tema central da 

maioria das pequenas e médias empresas do ramo, principalmente em países 

subdesenvolvidos como o Brasil. Muitas corporações associam a idéia de 

sustentabilidade empresarial a um aumento nos custos de operação e nos preços de 

venda. No entanto, aos poucos, essa visão vai sendo revertida pela conscientização 

cada vez maior dos consumidores e a real pressão que esses grupos vêm fazendo 

sobre o mercado e sobre as empresas. Prova disso é o levantamento dos encargos 

realizado neste projeto, onde se prova que contratar uma empresa especializada 

para a coleta dos resíduos é economicamente muito mais viável do que prosseguir 

os processos produtivos correndo o risco de ser autuado com notificações e/ou 

multas. Por outro lado, a gráfica pode utilizar o tema, visando um retorno financeiro 

com o marketing proporcionado pela sustentabilidade empresarial, pois com certeza 

há diversas empresas concorrentes que não priorizam o assunto e prosseguem não 

adotando o conceito de exigência de sua cadeia produtiva com a mesma postura. 

Sustentabilidade Empresarial passou a ser mais que um conceito importante. 

De fato, passou a ser um vetor determinante no sucesso das empresas, seja por 

estimular sua capacidade de interagir com seu ecossistema e gerar ganhos para 

ambas as partes, seja por sua importância na construção de sua reputação e 

credibilidade a partir de questões como transparência, ética, cidadania corporativa e 

responsabilidade social empresarial. Calçado com essas informações, sugerimos a 

contratação imediata de uma empresa autorizada e especializada na coleta dos 

resíduos, distribuição de destinação dos diversos resíduos eminentes dos processos 

produtivos do parque gráfico. 
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6 CONCLUSÃO 

Considerando que não somente as grandes empresas estão à frente na 

adoção de boas praticas de gestão ambiental, através de sua capacidade financeira, 

é passível que também pequenas e médias empresas demonstrem-se preocupadas 

com a geração e controle de seus resíduos. Com este trabalho, demonstramos 

alternativas para todas as organizações que necessitam seguir a tendência do 

mercado para interagir os ciclos produtivos e ambientais. 

Através de pesquisas realizadas, no intuito de apresentar para a empresa, a 

importância da destinação correta dos resíduos gráficos, percebeu-se uma visão 

empreendedora que se mostra como a possibilidade de aproveitamento de todos os 

resíduos gerados pelos seus processos produtivos, podendo gerar uma nova 

oportunidade aumentando a receita e se diferenciando da concorrência. 

Para tanto, é preciso que sejam implementadas ações para quantificar e 

caracterizar os diversos tipos resíduos industriais, gerados dentro do parque gráfico, 

de modo a definir os sistemas de tratamento e/ou condicionamento mais adequado. 

Com isso, não somente a empresa, mais também todo setor gráfico terá a 

segurança que a destinação final dos resíduos não ocasionará problema ao meio 

ambiente. 

Essa destinação legal dos resíduos oriundos do pós-consumo, originado pela 

logística reversa, resolve o problema da destinação dos resíduos, otimizando a 

utilização dos recursos naturais, e com isso transformando resíduos em matéria 

prima novamente além de estar agindo conforme legislação ambiental. 



43 
 

REFERÊNCIAS 

 
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Guia técnico 
ambiental da indústria gráfica. São Paulo, 2003. Disponível em : 
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/producao_limpa/documentos/guia_ambient
al.pdf>. Acesso em: 16 ago 2011. 
 
------. Guia técnico ambiental da indústria gráfica. 2. ed. São Paulo, 2009. 
Disponível em:  
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/producao_limpa/documentos/guia_ambient
al2.pdf>.  Acesso em: 23 ago 2011. 
 
Manual de gerenciamento de resíduos. São Paulo. 2006. Disponível em  
<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/DCD795F87D589C3D832573D30
04DF067/$File/NT0003744E.pdf>. Acesso em: 30 ago 2011.  
 
SILVA, Iracema Pinto. Manual técnico ambiental da indústria gráfica. São Paulo. 
2006. 
 


