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RESUMO
O gerenciamento ambiental constitui-se na atualidade como ação
obrigatória às empresas que buscam sua permanência em um mercado cada
vez mais competitivo. Não basta apenas atuar reativamente, é necessário
incorporar a variável ambiental à gestão empresarial desde a concepção
preliminar de um empreendimento até sua desativação. Por meio da utilização
de uma indústria gráfica do ramo offset, objetivou-se demonstrar a viabilidade
da implementação do gerenciamento ambiental considerando o planejamento,
o desenvolvimento das atividades do empreendimento e sua desativação. Para
tanto, utilizou-se de diferentes instrumentos de gestão ambiental como a
legislação ambiental, as auditorias ambientais e o sistema de gestão ISO
14001 de forma a embasar, juntamente com a literatura existente, o modelo de
gestão proposto. Os resultados corroboram para a viabilidade da metodologia
adotada, seja em termos ambientais ou mesmo econômicos, sendo necessário,
para sua efetivação em outros segmentos, maior orientação ao empresariado
sobre os benefícios decorrentes da adoção da gestão ambiental estratégica na
prática cotidiana das empresas.
Palavras-chave: gestão ambiental; indústria gráfica; planejamento ambiental;
desativação de empreendimentos.

ABSTRACT
Environmental Management
From preliminary planning up to retirement of a company. The Example of
Printing Industry
The environmental management constitutes the obligatory action today
for all companies seeking their permanence in an increasingly competitive
market. It is not enough to act reactively, to incorporate the environmental
variable to business management from the preliminary design of a new
development until their retirement. Through the use of an offset printing in the
industry, aimed to demonstrate the feasibility of implementing the environmental
management considering the planning, development activities of the enterprise
and its deactivation. To this end, we used different environmental management
tools such as environmental legislation, environmental audits and management
system ISO 14001 in order to base along with existing literature, the
management model. The results imply for the viability of the methodology used,
whether environmental or economic, are needed for its implementation in other
sectors, further guidance on the business benefits from the adoption of strategic
environmental

management

in

the

daily

practice

of

business.

Keywords: environmental management, printing, environmental planning;
disabling ventures.
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INTRODUÇÃO
Na atualidade, a questão ambiental tem se tornado fator preponderante nas

discussões acerca do desenvolvimento industrial nos mais diversos segmentos. Tal
preocupação nem sempre esteve presente no cotidiano das empresas, uma vez
que, até um passado recente, a visão de desenvolvimento estava fortemente
associada ao avanço industrial sem a inclusão da variável ambiental nas decisões
estratégicas.
Com a ocorrência de grandes acidentes ambientais e as mobilizações em
escala mundial, observou-se a partir das últimas três décadas do século XX, o início
de mudanças que resultaram na definição de uma nova estratégia para a expansão
comercial das empresas. Hoje, não basta apenas demonstrar a qualidade dos
produtos no mercado, há necessidade da adoção de práticas ambientais que não só
demonstrem uma nova mentalidade empresarial como também permitam o
planejamento

industrial

desde

sua

concepção

preliminar,

incorporando

o

desenvolvimento da atividade propriamente dita, até o eventual encerramento das
atividades.
Dados recentes da Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF,
destacam um total aproximado de 19.000 estabelecimentos gráficos no País no ano
de 2009, sendo que cerca de 32% dos estabelecimentos estão situados no Estado
de São Paulo, ou seja, 6.170 empresas. Em termos de geração de postos de
trabalho, no mesmo ano, foram empregados 209.718 trabalhadores no País, sendo
92.000 trabalhadores somente em São Paulo. De acordo com a ABIGRAF, São
Paulo é o estado que concentra o maior número de estabelecimentos do setor,
contribuindo com o maior número de postos de trabalho da indústria gráfica. Em
termos de faturamento, a indústria gráfica nacional, no ano de 2008, obteve receita
bruta de vendas no valor de R$ 21,40 bilhões de reais e o estado de São Paulo, R$
10,35 bilhões de reais, pouco mais de 48% do faturamento nacional no setor.
A indústria gráfica é responsável pela produção de diversos materiais
utilizados no cotidiano, como por exemplo jornais, revistas e demais periódicos,
livros, rótulos e etiquetas, formulários, envelopes, embalagens em papel cartão e
flexíveis, cartões, impressos de segurança, material promocional e material de
papelaria. Apesar de um grande número de estabelecimentos já utilizarem
tecnologias avançadas, há ainda estabelecimentos com uso de equipamentos e
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processos antigos, necessitando de adequações para melhor gerenciamento de
seus potenciais impactos ambientais.
Sem dúvida, trata-se de um setor de bastante relevância sobre o ponto de
vista do gerenciamento ambiental, alvo de publicações técnicas produzidas em
conjunto com os organismos governamentais, cujo intuito é direcionar a atividade
para o correto gerenciamento de seus impactos ao meio.
Complementarmente ao arcabouço técnico existente para o setor, a presente
pesquisa objetiva possibilitar a visão sistêmica do gerenciamento ambiental, não só
durante o desenvolvimento das atividades produtivas mas, englobando etapas de
planejamento igualmente necessárias à gestão integral do setor gráfico. Desta
forma, objetiva-se contribuir para que o setor possa planejar sua área de
implantação considerando-se as variáveis ambientais, bem como desenvolver suas
atividades de forma a evitar a constituição de passivos ambientais que possam
comprometer a imagem da empresa e seu capital, quando do eventual
encerramento das atividades ou transferência do sítio de produção para uma nova
planta industrial.
A presente pesquisa focará o segmento da indústria gráfica off-set,
discorrendo sobre a importância do gerenciamento ambiental em suas diversas
fases de aplicação.
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2.1

OBJETIVOS
Objetivos Gerais
Discutir diretrizes para a apresentação de princípios norteadores do

gerenciamento

ambiental

que

considere

as

diferentes

etapas

de

um

empreendimento, quais sejam, o planejamento preliminar à sua implementação, as
etapas de instalação, ampliações, operação e desativação.

2.2

Objetivos específicos
Apresentação de princípios norteadores do gerenciamento ambiental

utilizando-se como exemplo uma indústria gráfica de pequeno porte do ramo de offset, situada na Região Metropolitana de São Paulo.
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METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O planejamento da pesquisa envolveu desde a sua estruturação até a

previsão de análise e interpretação dos dados. De acordo com Gil (1999), esta etapa
permite ao pesquisador tecer considerações acerca da aplicação dos métodos,
proporcionando os meios teóricos necessários à investigação de seu objeto de
análise.
De acordo com SEVERINO (2007, p. 100), "a ciência se faz quando o
pesquisador aborda os fenômenos aplicando recursos técnicos, seguindo um
método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos". Tais fundamentos são a
base de sustentação da pesquisa e servem para justificar a própria metodologia
aplicada. O autor destaca ainda que a utilização de um conjunto de procedimentos
lógicos e de técnicas operacionais permite o acesso às relações causais constantes
entre os fenômenos.
Com o objetivo de efetuar o levantamento das principais questões referentes
ao tema da pesquisa, foi realizada inicialmente a revisão bibliográfica utilizando-se
como principais fontes livros técnicos, dissertações, teses, artigos científicos,
publicações dos órgãos governamentais, dentre outros.
Após esta primeira etapa, propôs-se um estudo de caso envolvendo uma
empresa do setor gráfico, do segmento de impressão de formulários contínuos
sistema off-set, cujo objetivo constituiu-se em evidenciar o posicionamento dessa
empresa, frente aos desafios da implementação da gestão ambiental. Para Gil
(1999), a utilização de estudos de caso caracteriza-se pelo estudo aprofundado de
um ou poucos objetos, de forma a permitir um conhecimento amplo e detalhado
sobre o objeto de pesquisa. De acordo com a concepção de Yin (2001), a utilização
de estudos de caso constitui-se em uma estratégia para demonstrar fenômenos
contemporâneos inseridos no contexto cotidiano.
Nesse sentido, efetuou-se uma abordagem detalhada do posicionamento da
empresa abordada no estudo de caso, acerca da gestão ambiental por ela adotada.
A partir de sua singularidade, será possível a outros pesquisadores tecerem
comparações de modo a permitir a verificação de semelhanças e contrastes com
outras experiências.
Assim, a pesquisa incluiu a avaliação exploratória, a coleta de dados
pertinentes e a avaliação das informações obtidas. As etapas de exploração e coleta
de dados terão por base a realização de entrevistas semi-estruturadas com os
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responsáveis pelas questões ambientais da empresa, a análise de materiais
institucionais e procedimentos operacionais, além da realização de observação
direta durante as visitas de campo às instalações da empresa. A avaliação das
informações obtidas teve como foco a análise da gestão ambiental adotada e os
benefícios ambientais dela decorrentes.
A escolha da empresa para o estudo de caso considerou a recente mudança
em termos de filosofia de gerenciamento, de modo que se pudesse analisar essa
transformação para uma nova postura a respeito das preocupações ambientais por
ela adotadas. Tal escolha relaciona-se aos fundamentos lógicos apresentados por
Yin (2001) para estudos de casos diferenciados.
Contudo, não se pretende uma generalização quanto às empresas do setor,
em relação ao trato com as questões ambientais, mas somente discutir as
características intrínsecas do caso estudado de forma a contribuir com outras
empresas ou pesquisas.
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GESTÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO
O aumento da competitividade entre as empresas tem direcionado seus

administradores a adotarem os princípios do planejamento estratégico como forma
de melhorarem seu desempenho e garantirem sua permanência no mercado. De
acordo com Andion e Fava (2002), o planejamento estratégico possibilita ao gestor e
sua equipe o estabelecimento de parâmetros que direcionarão a organização da
empresa, a condução da liderança e o controle das atividades de forma a propiciar
uma atuação pró-ativa em relação às mudanças que ocorrem no mercado em que a
empresa atua.
Para Cordeiro e Ribeiro (2002), a gestão estratégica possibilita à empresa a
realização de um diagnóstico situacional onde ela poderá visualizar suas
oportunidades e ameaças, além de forças e fraquezas, de modo a avaliar as interrelações existentes e fundamentar a autocrítica da organização. A partir desta visão,
será possível estabelecer as bases que nortearão o negócio em curto, médio e longo
prazo, reduzindo seu grau de incerteza e ampliando as chances de obtenção de
melhores resultados.
Com a questão ambiental, este planejamento não é diferente. Ávila e Paiva
(2006) destacam que a visão ambiental sistêmica deve propiciar a criação de um
ecossistema industrial, com o aproveitamento máximo dos recursos naturais, onde
as sobras de processo de uma empresa podem ser utilizadas como matéria-prima
para ela própria, ou para outras empresas, resultando desta forma em economia
empresarial e ambiental, o que em outras palavras, propicia melhor competitividade
no mercado.
Para Andreolli (2002), a redução de custos com a eliminação de desperdícios,
o desenvolvimento de tecnologias limpas e baratas e a reciclagem de insumos, além
de constituírem princípios de gestão ambiental, são condições para a sobrevivência
empresarial.
É importante destacar que a incorporação do planejamento ambiental
estratégico pelas empresas deve adotar uma visão macro, com foco não apenas em
sua etapa operacional, mas durante toda a vida útil do empreendimento, ou seja,
desde a sua concepção até sua desativação. Andreolli (2002), em relação aos
passivos ambientais deixados pelas empresas, destaca que "a solução dos passivos
deve ser preventiva, isso significa a sua não geração, pois é mais barata, de solução
mais simples e eticamente justificada".
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Neste sentido, o presente capítulo tem por objetivo apresentar o planejamento
ambiental estratégico, nas diferentes etapas de um empreendimento.

4.1

Planejamento
A Constituição Federal de 1988, ao prever em seu artigo 225 que "todos tem

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" trouxe
inovações significativas à gestão ambiental brasileira. Sob o ponto de vista do
planejamento preliminar, este mesmo artigo, em seu § 1, inciso IV destaca a
exigência, na forma da lei, "para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade". O estudo prévio de impacto ambiental prevê
as externalidades negativas que serão geradas pelo empreendimento e de que
forma este irá gerenciá-las, para minimizar, ou mesmo eliminar seus efeitos sobre o
meio.
Ressalta-se que as características definidas no referido artigo 225,
consideram as atividades potencialmente causadoras de significativa degradação
ambiental. No entanto, há que se considerar ainda os empreendimentos não
enquadrados nesta categoria de impactos ao meio ambiente.
Pois bem, os principais fundamentos para o planejamento preliminar dos
empreendimentos estão embasados na legislação do País. Por meio da análise da
Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal n° 6.938/1981, é
possível extrair que:
Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento
de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores,
bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de
órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em
caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
A categoria de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, os quais estão
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sujeitos à avaliação prévia de impactos ambientais por meio do Estudo e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, foi posteriormente definida nas
resoluções do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente n° 1/1986, que
dispõe sobre procedimentos relativos a Estudo de Impacto Ambiental e n° 237/1997,
que dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental
e no exercício da competência, bem como as atividades e empreendimentos sujeitos
ao licenciamento ambiental.
Para efeito da presente pesquisa, as atividades serão direcionadas para
embasar os requisitos aplicáveis à indústria gráfica, a qual está enquadrada na
categoria de outros empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental.
É importante destacar o conceito de degradação ambiental e sua extensão,
dentro do processo de planejamento ambiental de um empreendimento. De acordo
com a Lei Federal n° 6.938/1981, a degradação ambiental é compreendida como a
alteração adversa das características do meio ambiente. Como meio ambiente, esta
mesma lei destaca tratar-se do conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas.
Ampliando-se esta análise, é importante avaliar o conceito aplicável à
poluição ambiental, uma vez que este terá implicações significativas à saúde
financeira da empresa, caso esta negligencie as ações de gerenciamento ambiental
preventivo. Pois bem, ainda de acordo com a Lei Federal n° 6.938/1981, poluição
consiste na degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta
ou indiretamente possam prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da
população; crie condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem
desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente, ou que ainda lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos.
Diante

desta

empreendimento

análise

deverá

preliminar,

considerar

a

o

planejamento

análise

da

prévio

localização

de
do

um
futuro

empreendimento e as licenças necessárias à etapa preliminar do empreendimento.
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Somente após atendida esta etapa de planejamento preliminar, que se
estende até a implantação de máquinas e equipamentos, é que será possível
direcionar as atividades relativas a operação do empreendimento propriamente dito.
4.1.1 Análise da localização do futuro empreendimento
No Brasil, conforme destaca Freitas (2001), a análise de áreas para a
instalação de empreendimentos é feita de forma precária, não havendo a prática
comum de análise prévia de alternativas locacionais. Embora a análise do autor
tenha

sido

aplicada

à

empreendimentos

habitacionais,

com

demais

empreendimentos, à exceção dos considerados efetiva ou potencialmente
poluidores, conforme definido na Resolução CONAMA n°. 237/1997, ocorre situação
semelhante e a localização dos empreendimentos, no geral, só é analisada após sua
instalação e início do processo de licenciamento, o que por vezes revela
incompatibilidade

da

atividade

com

a

área

objeto

da

implantação

do

empreendimento.
Freitas (2001) destaca ainda que a implantação de empreendimentos deve
considerar, dentre outros fatores, a identificação de problemas ambientais no local e
seus arredores. Tais problemas podem advir tanto da legislação aplicável à área
como dos usos anteriores que por ventura resultaram na constituição de passivos
ambientais para o local.
De acordo com Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2010), os
passivos ambientais de um imóvel podem ser caracterizados pela comprovação da
contaminação nele existente, "causada pela introdução de quaisquer substâncias ou
resíduos que tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou
infiltrados de forma planejada, acidental ou natural". Tal contaminação pode implicar
em riscos aos bens a proteger, definidos na Política Nacional de Meio Ambiente por
meio da Lei Federal n° 6.938/1981, ou seja, à saúde e ao bem estar da população, a
fauna e a flora, a qualidade do solo, das águas e do ar, aos interesses de proteção
da natureza, a ordenação territorial e planejamento territorial e urbano, e a
segurança pública.
Ressalta-se que a questão dos passivos ambientais requer especial atenção
tanto na aquisição de novas áreas para implantação de empreendimentos, como na
desativação de determinada atividade, tendo em vista os riscos potenciais ao
ambiente, bem como as penalizações previstas na legislação.
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Por meio da análise do processo de industrialização do Estado de São Paulo,
iniciado no final do século XIX e alcançando maior intensificação a partir de 1950,
observou-se forte avanço das indústrias, sem haver uma preocupação mais efetiva
quanto às questões ambientais. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(2003) destaca que, a partir de 1980, há um decréscimo do número de
empreendimentos industriais instalados na Região Metropolitana de São Paulo, o
que acarretou o surgimento de grande número de imóveis desocupados, que
passaram

a

ser

comercializados

para

desenvolvimento de novas atividades. Os

a

utilização

autores

como

destacam

áreas
ainda

para

o

que,

a

contaminação ambiental objeto do imóvel em que se deseja implantar um novo
empreendimento não é o único transtorno que pode estar presente no local,
havendo necessidade de se avaliar eventuais contaminações oriundas de terrenos
vizinhos ou suas proximidades, podendo implicar em danos ou riscos às futuras
instalações

no imóvel pretendido, o que se traduz em prejuízos econômicos e

mercadológicos à empresa e sua imagem.
Como alternativa à redução do risco de aquisição de áreas com passivos
ambientais, devem ser consideradas as seguintes análises, conforme Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (2003):
a) Levantamento do histórico de ocupação do imóvel e vizinhança
O objetivo deste levantamento, conforme destaca o autor, é identificar a
possibilidade de desenvolvimento de atividade pretérita ou atual que possa
caracterizar a existência de atividades potencialmente contaminadoras. Dentre as
fontes de informações é possível citar arquivos de órgãos públicos como prefeitura,
cartórios de registros de imóveis, juntas comerciais, secretarias de meio ambiente e
secretarias de saúde, mapas topográficos e fotografias aéreas que auxiliam na
identificação do uso e ocupação do solo em diferentes momentos.
b) Avaliação do eventual enquadramento da área no cadastro de áreas
contaminadas do Estado
O Cadastro de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo, de
responsabilidade da Companhia Ambiental do Estado, constitui um importante
instrumento onde são registradas todas as informações referentes às áreas
potencialmente

contaminadas,

áreas

suspeitas

de

contaminação

e

áreas

efetivamente enquadradas como contaminadas. Desta maneira, o empreendedor
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poderá avaliar se a área em que pretende instalar seu empreendimento encontra-se
entre as áreas já analisadas pelo órgão ambiental ou nas proximidades destas.
É necessário ressaltar que este cadastro está em constante atualização e
que, o fato de uma área não estar inserida na lista das áreas acima indicadas, não
significa necessariamente que ela não apresente riscos de contaminação, devendo
ser realizadas as outras análises descritas para a avaliação do imóvel.
c) Levantamento das licenças ambientais das atividades anteriormente
exercidas no local
Este levantamento é de fundamental importância pois auxilia a identificação
da regularidade no licenciamento da atividade anteriormente exercida no local.
d) Inspeção de Campo na área de interesse e entorno
As inspeções de campo, conforme destaca Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (2003), tem por finalidade avaliar tanto o imóvel para implantação do
futuro empreendimento propriamente dito como sua vizinhança, que neste caso,
podem constituir importante foco potencial de contaminação.
Nesta inspeção é importante considerar os usos atuais e pretéritos do local,
sendo que algumas atividades em específico, devido ao grau de risco de potencial
contaminação que apresentam, requerem maior atenção, caso sejam detectadas no
local. Como exemplo destas atividades é possível citar os postos de gasolina,
oficinas mecânicas, galvanoplastia, gráficas, lavanderia/tinturaria, bota-fora de
material de aterro, lixão, ferro-velho, locais para recebimento e armazenamento de
resíduos domésticos, áreas destinadas à reciclagem de resíduos domésticos,
industriais e de entulhos, dentre outras.
Outro fator importante destacado por Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (2003) é a análise do armazenamento interno e destinação final de resíduos
sólidos e líquidos, a forma de destinação final dos efluentes gerados pela atividade,
além da forma de armazenamento e manuseio de produtos químicos utilizados no
exercício da atividade.
No tocante à eventual contaminação provocada por residual de óleo de
transformadores, é importante analisar a existência destes equipamentos no imóvel
e eventual destinação dada aos mesmos.
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O autor orienta ainda a análise dos aspectos da vegetação existente no local,
cuja presença de espécies arbóreas mortas ou anomalias em sua constituição,
podem indicar a presença de substâncias químicas enterradas.
Igualmente, a presença de lagos, nascentes ou outros corpos d'água no
interior da propriedade e seu entorno, podem ser importantes fontes de informações,
uma vez que a análise de suas características pode indicar a destinação dada a
resíduos e efluentes eventualmente produzidos na localidade. Além disso,
constituem-se em bens a proteger.
e) Realização de entrevistas
A realização de entrevistas junto à comunidade local ou com antigos
funcionários da empresa tem fundamental importância no processo de avaliação da
existência de passivos ambientais devido ao fato de auxiliar a compreensão do
relacionamento da empresa e suas externalidades com a comunidade. Por meio
destas entrevistas, é possível avaliar eventuais influências da atividade sobre a vida
da população local, em especial quanto a eventuais riscos de contaminação que
puderam atingir suas propriedades, seja pelo ar, pelo solo ou pelas águas.
f) Análise da existência de penalizações ambientais
Esta análise objetiva avaliar a existência de notificações, infrações ambientais
como multas e embargos da atividade, termos de ajustamento de conduta ou
responsabilização penal sobre o empreendimento e seus proprietários que possam
constituir indícios de atuação lesiva ao meio ambiente.
Além dos fatores anteriormente elencados, faz-se necessária a avaliação do
local de instalação do futuro empreendimento em face às diretrizes relacionadas ao
zoneamento municipal.

De

acordo com

Lopes

(2009),

a

localização de

empreendimentos deve considerar os fatores relacionados ao uso e ocupação do
solo, expresso por meio das leis municipais que definem o plano diretor dos
municípios, bem como seu zoneamento. O autor ressalta ainda que são necessárias
considerações acerca das restrições impostas às áreas especialmente protegidas,
conforme definido no Código Florestal, por meio da Lei Federal n° 4.771/1965, pelo
Sistema Nacional das Unidades de Conservação, estabelecido por meio da Lei
Federal n° 9.985/2000 e demais normas aplicáveis.
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Por meio da análise do Código Florestal Brasileiro, é importante destacar as
restrições relacionadas às áreas de preservação permanente, caracterizadas por
este instrumento legal em seu Art. 1°, § 2o , II ,como sendo:
área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas.
O Código Florestal Brasileiro destaca em seu artigo 2° que as áreas de
preservação permanente compreendem, dentre outras áreas:
...as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível
mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:
1. de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10
(dez) metros de largura;
2. de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham
de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
3. de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de
50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
4. de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham
de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
5. de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;
b) redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou
artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos
d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio
mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura.

Para Lopes (2009) analisar as influências locacionais decorrentes da
aplicação da Lei Federal n° 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional das
Unidades de Conservação Ambiental, reduz o risco de entraves posteriores que
possam impedir a instalação do empreendimento em uma determinada área.
4.1.2 Licenças necessárias à etapa preliminar do empreendimento.
O licenciamento ambiental, conforme destaca Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (2006), constitui-se em um procedimento administrativo cujo
objetivo é a análise da localização, instalação, ampliação e operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
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causar degradação ambiental, considerando-se as normas técnicas e disposições
legais aplicáveis.
O autor destaca ainda o caráter preventivo do licenciamento como
instrumento essencial para a garantia da qualidade ambiental, nela incluída a saúde
pública, o desenvolvimento econômico e a preservação da biodiversidade.
Para SEMASA (2002), o licenciamento ambiental consiste em um eficaz
instrumento de planejamento aplicável à gestão da política ambiental, cujo objetivo é
controlar os impactos ambientais provocados por atividades e empreendimentos.
A licença ambiental, conforme destaca Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (2006), é uma ferramenta fundamental, pois permite ao empresário o
conhecimento das possíveis fontes de poluição e respectivos impactos ao meio
gerados por seu empreendimento, e de que maneira estes deverão ser controlados.
O processo de licenciamento ambiental compreende diversas etapas,
conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Etapas do processo de licenciamento ambiental
Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 2006.

De acordo com Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2006), a
Licença Prévia é concedida na fase do planejamento do empreendimento ou
atividade objetivando aprovar sua localização e concepção, atestando sua
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos e exigências a serem atendidos
pelo empreendedor nas etapas seguintes do processo de licenciamento. Expedida a
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licença prévia, a fase seguinte constitui-se na instalação de máquinas e
equipamentos, a qual é licenciada por meio da expedição da Licença de Instalação.
Esta licença, conforme destaca o autor, objetiva autorizar as referidas instalações de
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, onde devem ser consideradas ainda as medidas de controle ambiental
estabelecidas.
De acordo com Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2006), as
licenças expedidas pelo órgão não dispensam nem substituem quaisquer alvarás ou
certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e
municipal. Diante disso, cabe ao empreendedor avaliar todas as demais licenças ou
autorizações necessárias ao exercício de sua atividade, como forma de evitar
eventuais penalizações previstas na legislação.
Assim, é possível estabelecer os requisitos para o planejamento preliminar de
empreendimentos conforme sintetizado no quadro 1 a seguir.
Etapa do Planejamento Preliminar
1. Avaliação
da
localização
do
empreendimento
por
meio
da
obtenção da Certidão de Uso e
Ocupação
do
Solo
junto
à
municipalidade.
2. Análise
da
interferência
do
empreendimento
em
áreas
especialmente protegidas.
3.

4.
5.
6.

Objetivo
Avaliar se a atividade pretendida é permitida
pela municipalidade, em conformidade com o
estabelecido no plano diretor e leis de
zoneamento do município.

Avaliar eventuais restrições em relação à
ocupação
de
áreas
de
preservação
permanente, unidades de conservação, área
de proteção aos mananciais ou outras formas
de proteção previstas na legislação.
Análise prévia da existência de Avaliar possíveis riscos de contaminação
passivos ambientais.
prévia do solo e das águas superficiais e
subterrâneas no imóvel objeto da futura
implantação do empreendimento, de forma a
evitar a aquisição de área com passivos
ambientais.
Obtenção
da
Licença
Prévia Obter a anuência do órgão ambiental quanto à
Ambiental junto ao órgão estadual ou localização e concepção do empreendimento.
municipal competente.
Obtenção da Licença de Instalação Obter a anuência do órgão ambiental quanto à
Ambiental junto ao órgão estadual ou instalação de máquinas e equipamentos do
municipal competente.
empreendimento.
Análise e obtenção das demais Obter a anuência dos demais órgãos
licenças aplicáveis ao exercício da competentes para o futuro exercício da
atividade junto aos demais órgãos atividade pretendida.
competentes.

Quadro 1 - Etapas do Planejamento Preliminar de empreendimentos.
Fonte: Lopes (2009), adaptado pelo autor.
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4.1.3 Licenças necessárias à etapa de operação do empreendimento.
Em conformidade com as disposições contidas na Resolução CONAMA n°
237/1997, para a etapa de operação dos empreendimento, faz-se necessária a
obtenção junto ao órgão ambiental competente, da denominada Licença de
Operação. Esta licença tem por finalidade autorizar a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das
licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
determinados para a operação.
O prazo de validade da licença, definido pelo órgão ambiental competente, no
Estado de São Paulo, varia de dois a cinco anos (Decreto n° 8.468/1976 - art. 71). O
ingresso do pedido de renovação da licença ambiental de operação deve ocorrer
com antecedência mínima de cento e vinte dias da data de seu vencimento.
4.1.4 Desativação de empreendimentos.
A desativação de empreendimentos requer a apresentação de Parecer de
Desativação, conforme disposto na Resolução CONAMA n° 420/2009, que dispõe
sobre as diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas.
Art. 14. Com vista à prevenção e controle da qualidade do solo, os
empreendimentos que desenvolvem atividades com potencial de
contaminação dos solos e águas subterrâneas deverão, a critério do
órgão ambiental competente:
...
II - apresentar relatório técnico conclusivo sobre a qualidade do solo
e das águas subterrâneas, a cada solicitação de renovação de
licença e previamente ao encerramento das atividades.

No Estado de São Paulo, esta previsão está contida na Lei no 13.577/2009,
que determina em seu artigo 29:
Artigo 29 - Os responsáveis legais por empreendimentos sujeitos ao
licenciamento ambiental e potenciais geradores de contaminação, a
serem total ou parcialmente desativados ou desocupados, deverão
comunicar a suspensão ou o encerramento das atividades aos
órgãos do SEAQUA.
§ 1º - A comunicação a que se refere o "caput" deste artigo deverá
ser acompanhada de Plano de Desativação do Empreendimento
que contemple a situação ambiental existente, em especial quanto à
possibilidade de a área estar contaminada, devendo conter, ainda,
quando for o caso, informações quanto à implementação das
medidas de remediação das áreas que serão desativadas ou
desocupadas.
§ 3º - Após a recuperação da qualidade ambiental da área, o órgão
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ambiental competente emitirá Declaração de Encerramento da
Atividade.

4.2

Processo de avaliação de impacto ambiental no Estado de São Paulo
De acordo com Magrini (1989), o “National Environmental Policy of Act” NEPA

constituiu-se em um importante marco da conscientização ambiental em resposta às
crescentes pressões da sociedade organizada para que os aspectos ambientais
passassem a ser considerados quando da análise para aprovação ou não de
empreendimentos causadores de degradação ambiental. Em um primeiro momento,
a AIA passou a ser exigida para as ações de responsabilidade do governo federal
norte americano, generalizando-se rapidamente no país em virtude do NEPA e das
normas legais estaduais. Tal aplicação passou a ser exigida nos demais países
desenvolvidos e, conforme destaca Queiroz (1990), pouco mais tarde, nos países
em desenvolvimento.
A introdução da Avaliação de Impacto Ambiental no Brasil, conforme destaca
Andreazzi e Andrade (1990), ocorreu a partir da década de 1970, em virtude de
exigências impostas pelo Banco Mundial, principalmente em projetos de construções
de usinas hidrelétricas.
A avaliação de impactos ambientais é conceituada por Moreira (1985), como
sendo um instrumento definido pela política ambiental, consistente em um conjunto
de procedimentos criados com o objetivo de assegurar um exame sistemático dos
impactos ambientais de um empreendimento e de suas alternativas. A AIA objetiva
ainda que os resultados da avaliação sejam apresentados ao público e aos
responsáveis pela tomada de decisão.
Para Cláudio (1987), o objetivo da AIA é a prevenção e a minimização das
alterações que podem ocorrer na elaboração de um projeto ou determinada
atividade, tendo em vista tratar-se de um instrumento com foco na

previsão.

Seguindo este raciocínio, Silva (1994) destaca que a avaliação constitui-se em uma
prognose

das

condições

emergentes,

considerando-se

as

alternativas

contempladas. Esta prognose, segundo o autor, subdivide-se na etapa de
identificação, de previsão e de interpretação dos impactos ambientais relevantes e
deve considerar os efeitos das atividades sobre os meios físico, biótico e antrópico,
nas diferentes fases do projeto.
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De acordo com Sánchez (1995), a avaliação de impacto ambiental pode ser
analisada sob dois aspectos. O primeiro, como instrumento de planejamento e o
segundo, como procedimento inserido no âmbito das políticas públicas.
A avaliação de impacto ambiental enquanto instrumento de planejamento,
segundo o autor, constitui-se em uma atividade de caráter técnico-científico, cujos
objetivos são a identificação, a previsão e a interpretação das consequências
ambientais decorrentes de uma determinada ação humana, incluindo-se ainda a
comunicação às partes interessadas das conclusões alcançadas com os estudos
ambientais realizados, como por exemplo, a elaboração do EIA RIMA (Estudo e
Relatório de Impacto Ambiental).
Já, sob o ponto de vista de procedimento, a avaliação de impacto ambiental,
segundo Sanchez (1995), consiste no conjunto de etapas necessárias à análise
ambiental de um empreendimento, com vistas à decisão regulatória sobre o projeto.
Estas etapas incluem os estudos preliminares, as audiências públicas, a análise
técnica dos estudos ambientais realizados, a tomada de decisão sobre sua
aprovação e o monitoramento efetivo das atividades.
A avaliação de impactos ambientais, no Estado de São Paulo, é regida pela
Resolução SMA no 42, de 29/12/1994. Esta resolução considera as proposições do
CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente no tocante aos procedimentos
necessários à análise de Estudos de Impacto Ambiental e seu respectivo RIMA Relatório de Impacto Ambiental. A referida norma destaca ainda a necessidade de
atendimento aos preceitos constantes da Resolução CONAMA n° 1/1986, que, na
esfera federal dispõe sobre procedimentos relativos a Estudo de Impacto Ambiental.
Dispõe ainda que, caso o empreendimento também seja enquadrado como fonte de
poluição sujeito à licença da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo, conforme estabelecido no Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual nº
8.468/1976, este órgão se manifestará sobre a instalação do empreendimento
previamente à manifestação da SMA.
A CETESB atua por meio do licenciamento prévio das fontes de poluição
definidas no Decreto n° 8.468/1976 e fiscaliza o cumprimento das condicionantes
definidas

no

processo

de

licenciamento,

considerando-se

sua

esfera

de

competência.
O ramo de atuação da indústria gráfica, objeto do presente estudo, está sob
competência da CETESB no tocante ao processo de licenciamento ambiental e
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fiscalização do cumprimento das condicionantes estabelecidas, conforme disciplina
o Decreto Estadual n° 8.468/1976.

4.3

O setor gráfico e seus impactos ambientais
Conforme destacam Souza e Silva (2008), a indústria gráfica possui caráter

bastante diversificado, atendendo a diversos setores da economia, como serviços
públicos, financeiros, publicitários, editoriais, prestadores de serviços e a indústria de
manufatura.
Com o objetivo de melhor compreensão dos impactos ambientais inerentes ao
setor gráfico, faz-se necessário, preliminarmente, a análise dos principais processos
desenvolvidos no setor.
4.3.1 Características dos processos de impressão
De acordo com CETESB; SINDIGRAF (2009), e Souza e Silva (2008), os
processos desenvolvidos pelo setor englobam as etapas de pré-impressão,
impressão e pós-impressão.
a) Pré-impressão
Caracterizada pelo início do processo gráfico, esta etapa inclui o conjunto de
operações em que a arte a ser impressa é transferida de sua versão original para a
forma de imagem, também conhecido como portador de imagem. Essa transferência
de informações pode ocorrer de forma manual, mecânica ou digital.
b) Impressão
Caracterizada como a principal atividade do setor, consiste na transferência
definitiva da imagem pré-impressa na forma ou portador de imagem. Esta
transferência, ou seja, a impressão propriamente dita, pode ocorrer por diferentes
meios, sendo os principais a impressão digital, flexografia, tipografia, offset,
rotogravura e serigrafia. A figura 2 destaca os principais sistemas de impressão
utilizados no setor.
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Figura 2 - Principais sistemas de impressão da indústria gráfica.
Fonte: CETESB, 2003 apud CETESB; SINDIGRAF (2009).

c) Pós-Impressão
A etapa de pós-impressão consiste nas atividades de acabamento, finalização
e distribuição do produto. Estas etapas estão detalhadas conforme figura 3:

Figura 3 - Principais etapas desenvolvidas nas operações de pós-impressão.
Fonte: CETESB, 2003 apud CETESB; SINDIGRAF (2009).
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Para que seja possível planejar a atividade adequadamente, com vistas a
uma gestão ambiental estratégica, faz-se necessário o detalhamento das entradas e
saídas relativas aos principais processos de impressão. Este detalhamento,
conforme destacado por CETESB; SINDIGRAF (2009), pode ser visualizado
conforme a seguir apresentado.
Impressão Offset
O sistema de impressão offset caracteriza-se por uma transferência indireta,
por meio da utilização de uma chapa metálica gravada com a imagem a ser
impressa. Após entintada, esta imagem é transferida para um cilindro intermediário
denominado blanqueta, e a partir desta, é transferida para o substrato que pode
constituir-se por papel em bobina ou folhas.
O Quadro 2 apresenta as diferentes etapas deste sistema de impressão, com
suas respectivas entradas e saídas.

Quadro 2 - Sistema de Impressão Offset : Etapas do Processo.
Fonte: CETESB; SINDIGRAF (2009).

A principal aplicação deste sistema de impressão é a confecção de livros,
jornais, revistas, catálogos, formulários contínuos, rótulos, embalagens, dentre
outros.
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Conforme destaca CETESB; SINDIGRAF (2009), a geração de efluentes no
processo pode conter metais pesados e os resíduos incluem embalagens de tintas e
solventes, panos, estopas e residuais destes produtos, aparas de papel, chapas
metálicas, dentre outros.
Impressão por Rotogravura
Este sistema caracteriza-se pela reprodução gráfica de forma direta, em que o
substrato entra em contato com a fôrma de impressão, onde a imagem é gravada
em baixo relevo em um cilindro metálico. A transferência ocorre por meio de pressão
entre os cilindros e o substrato.
É utilizado na impressão de grandes tiragens em alta velocidade, sua principal
aplicação envolve a produção de revistas, periódicos, selos, papéis de parede,
embalagens cartonadas e flexíveis, dentre outras.
O Quadro 3 apresenta as principais características deste sistema.

Quadro 3 - Sistema de Impressão por Rotogravura: Etapas do Processo.
Fonte: CETESB; SINDIGRAF (2009).
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As principais externalidades geradas neste processo constituem-se na
geração de efluentes e na geração de resíduos. Devido às suas características de
periculosidade ao meio, há necessidade de tratamento e disposição final adequados,
de forma a evitar a contaminação do solo e das águas.
Impressão Flexográfica
Este sistema de impressão direta utiliza fôrmas flexíveis confeccionadas em
borracha ou polímeros, com as áreas de grafismo em auto relevo, cuja impressão é
transferida para o substrato com o uso de tintas fluídicas, voláteis e de rápida
secagem, ou por meio de tintas ultravioleta.
O Quadro 4 apresenta as etapas deste sistema de impressão.

Quadro 4 - Sistema de Impressão por Flexografia: Etapas do Processo.
Fonte: CETESB; SINDIGRAF (2009).
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A aplicação deste tipo de impressão ocorre na produção de jornais, sacolas,
etiquetas, rótulos, embalagens, dentre outros. Seus aspectos ambientais de maior
relevância incluem a geração de efluentes e de resíduos.
Impressão Tipográfica
Caracterizada por ser, possivelmente, o sistema mais antigo de impressão
direta, a impressão por tipografia é realizada com o uso de formas em auto relevo,
com a transferência da tinta das áreas elevadas diretamente para o susbtrato. Sua
principal utilização ocorre na impressão de formulários, bilhetes, marcas e impressos
comerciais.
Os principais aspectos associados a este sistema, igualmente aos
anteriormente apresentados, estão relacionados à geração de efluentes e de
resíduos.
No quadro 5 são apresentadas as etapas de processo, com suas respectivas
entradas e saídas.

Quadro 5 - Sistema de Impressão por Tipografia: Etapas do Processo.
Fonte: CETESB; SINDIGRAF (2009).
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Impressão Serigráfica
A serigrafia constitui-se em um processo que utiliza como fôrma uma tela,
geralmente confeccionada em tecido, papel ou metal, permeável à tinta nas áreas de
grafismo. Sua transferência para o substrato ocorre de forma direta, por meio de
uma lâmina de borracha pressionada sobre a tela.
Este tipo de impressão possui uso bastante diversificado, podendo ser
aplicado em superfícies planas ou irregulares como vidros, plásticos, madeira ou
metal. Os principais produtos impressos por este processo incluem pôsters, banners,
papéis de parede, camisetas, decalques, dentre outros.
Igualmente aos demais processos, os resíduos e efluentes devem receber
atenção especial em seu tratamento. Destaca-se que, em virtude da necessidade de
diluição das tintas e limpeza das telas, observa-se elevado consumo de solventes e
a geração de resíduos contaminados por este produto químico.
O quadro 6 apresenta as principais características deste sistema.

Quadro 6 - Sistema de Impressão por Serigrafia: Etapas do Processo
Fonte: CETESB; SINDIGRAF (2009).
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Impressão Digital
Este sistema de impressão, na atualidade, atende a praticamente todos os
segmentos da indústria gráfica. Caracteriza-se pela transferência de uma imagem
gerada a partir de um arquivo digital diretamente para a impressora que pode ser a
laser, jato de tinta ou digital.
Sua principal vantagem em relação aos sistemas já apresentados, consiste na
passagem direta da imagem para o substrato, sem o uso de formas, eliminando os
resíduos gerados na etapa de pré-impressão.
No quadro 7 são apresentadas as características das etapas deste sistema.

Quadro 7 - Sistema de Impressão Digital: Etapas do Processo
Fonte: CETESB; SINDIGRAF (2009).

4.3.2 Aspectos e Impactos Ambientais do setor gráfico
Primeiramente, faz-se necessária a conceituação de aspectos e impactos
ambientais, compreendendo-os como uma relação de causa e efeito.
De acordo com a NBR ISO 14001:2004, os aspectos ambientais constituemse em "elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização, que
podem interagir com o meio ambiente" (Associação Brasileira de Normas Técnicas,
pg.2, 2004). Para Moura (2004), são exemplos de aspectos ambientais o consumo
de matérias-primas, de água e energia, o descarte de embalagens, a geração de
efluentes, dentre outros. Barbieri (2007) explica que um aspecto ambiental pode
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interagir com o meio ambiente de diferentes maneiras, contribuindo para a geração
de diversos tipos de impactos.
Com relação a conceituação de impacto ambiental, a NBR ISO 14001:2004
destaca que este pode ser caracterizado como “qualquer modificação do meio
ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte dos aspectos
ambientais de uma organização” (Associação Brasileira de Normas Técnicas, p.2,
2004). É possível destacar como exemplos de impactos a possibilidade de
esgotamento dos recursos naturais, a contaminação do solo, da água, o incômodo a
vizinhança, dentre outros.
De acordo com a NBR ISO 14001:2004, os impactos podem ser subdivididos
em adversos e benéficos. Os impactos adversos caracterizam-se pelas mudanças
negativas geradas sobre o meio ambiente, envolvendo por exemplo a contaminação
do solo. Já os impactos benéficos, ao contrário dos anteriores, constituem-se em
mudanças positivas, podendo ser caracterizadas, por exemplo, a geração de
emprego e a arrecadação de impostos, conforme destaca Silva (2005).
Os aspectos ambientais inerentes à industria gráfica, conforme destaca
CETESB; SINDIGRAF (2009) podem ser agrupados em sete grandes classes, a
saber:
a) Consumo de matérias-primas;
b) Consumo de água;
c) Consumo de energia;
d) Geração de resíduos sólidos;
e) Geração de efluentes líquidos;
f) Emissões atmosféricas;
g) Ruídos e vibrações.
Os autores CETESB; SINDIGRAF (2009) destacam que os aspectos
ambientais presentes na indústria gráfica se assemelham nos diversos tipos de
impressão existentes, de forma que é possível visualizar as suas inter-relações com
o meio, de maneira generalizada. Assim, os autores os caracterizam conforme a
seguir.
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Consumo de matérias-primas
De acordo com CETESB; SINDIGRAF (2009), os impactos ambientais
decorrentes do consumo de matérias-primas estão associados não só ao consumo
de recursos naturais, mas, principalmente, aos aspectos indiretos a ele associados
como, por exemplo, as atividades de produção e transporte destas matérias-primas
até a fábrica.
Como matéria-prima, os autores destacam incluírem-se as fôrmas de
impressão, os substratos, insumos químicos, demais materiais necessários ao
desenvolvimento do processo.
O detalhamento das matérias-primas nos diferentes processos de impressão
pode ser visualizado conforme Quadro 8:
Matériaprima


Fôrmas de
impressão





Substrato

Avaliação dos
Impactos
Associados

Descrição








Clichês de chapas
metálicas para
impressão offset;
Cilindros de metal
para rotogravura;
Clichês de
fotopolímeros para
flexografia;
Tipos e porta tipos
de metal para
tipografia;
Malhas e telas de
serigrafia.
Papel;
Cartão;
Plástico;
Vidros;
Tecidos;
Madeira.








Insumos

químicos de

impressão


Tintas;
Vernizes;
Adesivos;
Solventes.



Alternativas Ambientais

Estão associados
desde a extração 
da matéria-prima
para sua
fabricação até seu
descarte.

Destinação das formas
utilizadas privilegiando
a reutilização interna e
a reciclagem.


Estão associados
desde a extração

da matéria-prima
para sua
fabricação até seu
descarte.

Redução de perdas
durante o processo;
Análise de
fornecedores para
avaliação dos critérios
sócio-ambientais de
produção.

Estão associados
a geração de
efluentes,
residuais de
produtos e
resíduos com
suas sobras;
Emissões
atmosféricas de
compostos
orgânicos
voláteis.

Avaliação da
substituição por
insumos químicos a
base de água,
possibilitando assim, a
dispensa do uso de
solventes.



continua Quadro 8
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Continuação Quadro 8
Matériaprima

Descrição

Avaliação dos
Impactos
Associados

Alternativas Ambientais

Filmes;
Reveladores;
 Estão associados
Fixadores de
desde a extração  Otimização do
Outras
imagens;
da matéria-prima
consumo e correta
matérias Solventes para
para sua
destinação dos
primas
limpeza;
fabricação até seu
resíduos gerados
 Materiais diversos
descarte.
como fitas adesivas.
Quadro 8 - Matérias-primas utilizadas no processo de produção gráfica: avaliação dos
impactos associados e alternativas ambientais
Fonte: CETESB; SINDIGRAF (2009), adaptado pelo autor.




Consumo de água
Conforme destacam CETESB; SINDIGRAF (2009), a indústria gráfica, de
modo geral, não apresenta consumo significativo deste recurso. Isoladamente,
alguns processos como, por exemplo, o preparo de banhos na pré-impressão por
rotogravura ou as operações de limpeza de equipamentos na impressão offset
podem apresentar consumo do recurso. O autor destaca ainda a variação do
consumo do recurso no ano de 2008, conforme dados da Associação Brasileira de
Tecnologia Gráfica, entre pouco menos de 0,17 m3 a mais de 9 m3 de água por
tonelada de material acabado produzido.
Consumo de energia
O consumo de energia na indústria gráfica, ao contrário do consumo de água,
é bastante significativo, tendo em vista ser a matriz básica de utilização no setor.
CETESB; SINDIGRAF (2009), destacam que a utilização de outras fontes de energia
no setor é pouco significativa, podendo ser destacado o uso de óleo diesel nos
geradores de energia elétrica ou bombas do sistema de proteção contra incêndios,
além do uso do gás natural ou GLP no sistema de ar quente para secagem nos
processos de impressão de rotogravura ou flexografia.
Dados dos autores obtidos junto a ABTG, para o ano de 2008, destacam uma
variação significativa entre o consumo de energia nos diversos estabelecimentos.
Esta variação engloba a faixa de consumo entre 37 kWh a 3070 kWh por tonelada
produzida. Esta variação se deve a fatores como a inclusão de processos não
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estritamente gráficos nos estabelecimentos, como por exemplo os processos de
extrusão plástica, ou mesmo variações de peso específico dos substratos utilizados.
Geração de resíduos sólidos
Dentre os resíduos gerados no setor, o principal destaque ocorre em relação
às aparas de produção (papel, cartão ou plástico). Estes resíduos, conforme
destacam CETESB; SINDIGRAF (2009), caracterizam-se como resíduos não
perigosos classificados nas categorias de resíduos Classe IIA - não-inertes e IIB inertes, conforme NBR ABNT 10004:2004.
As aparas de produção, ressaltam os autores com base em dados da ABTG,
variam de 5% a 36% do volume produzido e sua geração está associada ao tipo de
produto impresso que pode gerar maiores ou menores quantidades de sobras de
produção. Constitui-se em um resíduo de fácil destinação, uma vez que,
independente do substrato utilizado, há tecnologia disponível para sua reciclagem.
Além dos residuais de substratos, outros resíduos se enquadram na categoria
de resíduos não-perigosos, como por exemplo, embalagens de matérias-primas. No
tocante aos resíduos classificados como perigosos (resíduos classe I - conforme
NBR ABNT 10004:2004), a indústria gráfica contribui com a geração de latas com
resíduo de tintas, solventes, sobras de vernizes e adesivos, panos e estopas
contaminadas com estes produtos, insumos químicos vencidos ou mesmo fora de
especificação, lâmpadas fluorescentes, residuais de óleo lubrificante, dentre outros.
De acordo com CETESB; SINDIGRAF (2009), os resíduos classificados como
perigosos requerem atenção especial durante seu manuseio, armazenagem,
transporte e destinação final, em conformidade com os requisitos legais
estabelecidos nas esferas federal, estadual e municipal. Os autores destacam ainda
a importância da análise de alternativas ambientais para o reaproveitamento dos
resíduos perigoso, uma vez que já existem tecnologias disponíveis para alguns
destes resíduos.
De acordo com Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (2008), em
virtude dos riscos envolvidos, os resíduos perigosos devem ser armazenados em
local ventilado, provido de piso impermeável com sistema de contenção contra
eventuais vazamentos e proteção contra intempéries. O autor afirma ainda que para
o armazenamento destes resíduos, há necessidade de atendimento aos requisitos
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construtivos previstos na Norma ABNT NBR 12.235:1992, como forma de
minimização dos riscos potenciais inerentes a esta categoria de resíduos.
Souza e Silva (2008) destacam a necessidade de adoção de práticas
ambientais relacionadas à gestão de resíduos, consistentes em:
a) Priorização de ações de reprojeção de lay-out e processos;
b) Redução, reutilização e reciclagem de resíduos;
c) Recuperação de energia nos processos;
d) Redução do consumo de substâncias tóxicas, priorizando as que possuam
menor impacto ao meio ambiente e que possam ser recicladas;
e) Implementação da coleta seletiva;
f) Utilização de toalhas reutilizáveis em substituição ao uso de estopas;
g) Gerenciamento do uso de tintas para que a programação de produção evite
trocas desnecessárias;
h) Gerenciamento do uso de solventes por meio de identificação e rastreamento
das quantidades utilizadas;
i) Implementação de sistemática de redução de setup e manutenção preventiva,
de forma a reduzir perdas e paradas de produção.
Para ABTG (2008), destacam-se ainda as seguintes ações para a correta
gestão dos resíduos:
a) Treinamento de colaboradores;
b) Controle e arquivamento dos registros de destinação de resíduos;
c) Armazenamento dos resíduos exclusivamente em locais adequados,
conforme normas construtivas, realizando a identificação destes resíduos e
mantendo-os armazenados internamente pelo menor tempo possível;
d) Avaliar o atendimento dos requisitos legais pelas transportadoras contratadas;
e) Destinar os resíduos exclusivamente a empresas devidamente licenciadas
junto aos órgãos ambientais competentes.

Geração de efluentes líquidos
Os efluentes gerados nas indústrias gráficas são compostos por efluentes
sanitários e, dependendo do tipo de processo adotado, efluentes decorrentes do
processo industrial.
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Dados da ABTG, apontados por CETESB; SINDIGRAF (2009), destacam a
geração de efluentes de sanitários da ordem de 0,04 m3 a 3 m3

por tonelada

produzida. A destinação final destes efluentes pode ocorrer por meio de lançamento
em rede pública ou, em sua ausência, após tratamento específico, o lançamento em
corpos d'água ou infiltração no solo.
De acordo com ABTG (2008), por meio da implementação de tecnologias de
menor custo como a instalação de caixas sanitárias e torneiras com sensores em
banheiros, vestiários e cozinhas, a geração do efluente sanitário pode ser reduzida
de forma bastante considerável.
Diferente dos efluentes sanitários, os gerados nos processos produtivos
requerem tratamento específico, destacam CETESB; SINDIGRAF (2009), devendo
ser seguidos os parâmetros estabelecidos na legislação ambiental para sua
destinação final em rede pública ou corpos d'água, ou mesmo a destinação a
empresas especializadas em seu tratamento.
Conforme destaca ABTG (2008), os efluentes industriais são passíveis de
processos de recirculação ou reaproveitamento em outras máquinas do processo
produtivo, contribuindo para a minimização do uso do recurso hídrico e seu posterior
descarte. Neste caso, é importante a análise do sistema de produção para a adoção
das melhores alternativas ambientais.
Emissões Atmosféricas
As emissões atmosféricas geradas nas indústrias gráficas decorrem
principalmente da evaporação de solventes, tintas e vernizes, destacam CETESB;
SINDIGRAF (2009). Apesar de geralmente representarem um baixo volume de
evaporação, os Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) decorrentes do uso dos
produtos podem gerar odores e provocar a reclamação da circunvizinhança.
Além destas emissões, devem ser consideradas as geradas por meio da
movimentação de cargas com uso de empilhadeiras, e as emissões decorrentes do
transporte de matérias-primas e de produtos acabados.
Ruídos e Vibrações
De acordo com CETESB; SINDIGRAF (2009), diversos são os equipamentos
utilizados na indústria gráfica capazes de gerar ruídos e vibrações. Para minimizar
seus impactos podem ser utilizadas tecnologias como abafadores de ruídos, bases
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antivibratórias ou, em determinados casos, mudanças no lay-out da empresa.
Quando os índices de ruídos são muito elevados e não são acessíveis ao uso de
tecnologia para sua mitigação, de modo a se obter o enquadramento nos
parâmetros permitidos na legislação, as alternativas são mais onerosas, podendo
inclusive necessitar da mudança das instalações para uma nova localidade, afirmam
os autores.
A minimização dos aspectos ambientais que resultam em impactos negativos
em um empreendimento, de acordo com Matuchevski (2007), pode ocorrer por meio
da redução da geração de poluentes diretamente na fonte geradora, como é o caso
da utilização de técnicas de produção mais limpa aplicadas a redução do consumo
de água e energia, a substituição de matérias-primas e insumos, a implementação
de sistemas de reúso e reciclagem; e também pela aplicação de técnicas de fim de
tubo, que objetivam o tratamento e a disposição final dos resíduos. Destaca-se que,
embora as técnicas de fim de tubo tenham sido bastante utilizadas, tratam-se de
ações que, quando aplicadas isoladamente, constituem-se em uma atuação
corretiva e de alto custo, havendo necessidade de estar sempre associada a
priorização de ações durante o processo produtivo para melhor gestão dos aspectos
e impactos ambientais presentes na organização.

4.4

Práticas de gestão ambiental no setor produtivo
As

ações

práticas

de

gestão

ambiental

nas

empresas

evoluíram

gradativamente desde sua implementação. Conforme destaca Mainon (1994), até a
década de 1970, as empresas se limitavam ao cumprimento das normas de controle
da poluição, determinadas pelos organismos fiscalizadores. Com a falsa idéia de
maximização de lucros a curto prazo, as empresas eram compelidas à investimentos
adicionais com a aquisição de tecnologias para o tratamento dos poluentes gerados.
Com a crise do petróleo na década de 1970, observou-se o desenvolvimento
de tecnologias voltadas a redução do consumo de energia, fator que propiciou novo
impulso a implementação da gestão ambiental nas empresas, com vistas à redução
do consumo de energia e matérias-primas. Na década de 1980, a incorporação da
gestão ambiental passa a assumir gradativamente um caráter de sobrevivência para
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as empresas, seja pelas pressões da opinião pública, por meio da sabotagem de
consumidores e investidores, seja pela elaboração de normas e padrões ambientais
mais rigorosos, incluindo-se nesta etapa a exigência dos estudos e relatórios de
impacto ambiental, afirma Mainon (1994).
Após esta etapa, destaca-se a atuação preventiva das empresas por meio da
integração da variável ambiental ao seu planejamento estratégico.
De acordo com Donaire (1994), a gestão ambiental empresarial pode ser
caracterizada em três momentos distintos, ou seja, o controle ambiental nas saídas
de processo, a integração do controle ambiental nas práticas e processos industriais
e por fim, a integração do controle ambiental na gestão administrativa.
As práticas de controle ambiental nas saídas de processo, em especial em
chaminés e redes de esgotos, comumente denominadas de tecnologias de fim de
tubo, nem sempre se mostram eficazes, tendo em vista seu alto custo e a
manutenção da sistemática de produção sem a inclusão da variável ambiental em
maior escala, destaca Donaire (1994).
Em resposta a essa insatisfação, o novo modelo de gestão passa a
considerar a integração do controle ambiental às práticas e processos produtivos
com uma atuação preventiva aos impactos ambientais gerados. Neste novo modelo,
observa-se a seleção de matérias-primas, o desenvolvimento de novos processos e
produtos, o reaproveitamento das fontes energéticas e a reciclagem dos resíduos
gerados. A etapa seguinte caracteriza-se pelas exigências de mercado, com a
presença de consumidores atentos às questões ambientais, em especial às
características dos produtos e sua forma de produção.
De acordo com Donaire (1994), a integração da gestão ambiental passa a ser
vista como uma oportunidade para que as empresas permaneçam no mercado, cada
vez mais competitivo, onde a empresa, além de demonstrar seu desempenho
produtivo e econômico, deve evidenciar boa performance em relação às suas
variáveis ambientais.
Já de acordo com Sanches (2000), a incorporação da gestão ambiental nas
empresas ocorre em três fases distintas, caracterizadas como tecnologias de
controle da poluição, cujo objetivo é o combate à poluição sem a realização de
intervenções nos processos produtivos; as tecnologias de prevenção à poluição,
cujo objetivo é focar o processo produtivo de forma a garantir sua melhor eficiência;
e por fim, as tecnologias de produtos e processos, cujo foco é a aplicação contínua
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de uma estratégia ambiental preventiva reduzindo riscos à saúde e ao meio. Neste
contexto, as estratégias incluem o uso racional de matérias-primas e energia, a
substituição de insumos menos agressivos ao meio ambiente, além da avaliação do
ciclo de vida dos produtos. Com a adoção desta nova postura, o autor destaca como
benefícios:
a) melhoria na eficiência produtiva pela redução de custos;
b) minimização da geração de resíduos;
c) desenvolvimento de tecnologias mais limpas;
d) criação de novos mercados como por exemplo o da reciclagem de
resíduos;
e) minimização dos impactos ambientais;
f) melhoria da imagem pública da empresa em relação às partes
interessadas;
g) melhoria nas condições de segurança e saúde dos trabalhadores;
h) maior comprometimento de toda a equipe da empresa.
Para Barbieri (2004), a atuação das empresas ante as questões ambientais
pode ocorrer por meio do controle da poluição, da prevenção à poluição e da
incorporação da variável ambiental à gestão estratégica empresarial. O enfoque do
autor pode ser melhor avaliado conforme Quadro 9.
Características
Preocupação
básica
Postura típica

Controle da Poluição
Cumprimento da legislação e resposta às
pressões da comunidade.
Reativa.
Corretivas.

Ações típicas

Percepção dos
empresários e
administradores
Envolvimento da
alta direção

Abordagens
Prevenção à Poluição
Uso eficiente dos
insumos.
Reativa e pró-ativa.
Corretivas e
preventivas.

Tecnologia de remediação e de controle
no final do processo.

Conservação e
substituição de
insumos.

Aplicação de normas
de segurança.

Uso de tecnologias
limpas.
Redução de custo e
aumento da produtividade.

Custo adicional.
Esporádico.

Periódico.

Estratégia
Empresarial
Competitividade.
Reativa e pró-ativa.
Corretivas, preventivas e antecipatórias.
Antecipação de
problemas e captura
de oportunidades
utilizando soluções de
médio e longo prazos.
Uso de tecnologias
limpas.
Vantagens
competitivas.
Permanente e
sistemático.
Continua Quadro 9
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Continuação Quadro 9
Características

Controle da Poluição

Abordagens
Prevenção à Poluição

Principais ações
ambientais continuam
Ações ambientais
restritas às áreas
Áreas envolvidas restritas às áreas
produtivas porém,
produtivas.
inicia-se o envolvimento de outras
áreas.
Quadro 9 - Diferentes abordagens da gestão ambiental empresarial
Fonte: Barbieri (2004), adaptado pelo autor.

Estratégia
Empresarial
Atividades ambientais
difundidas em toda
organização, com
aplicação das ações
ambientais em toda
cadeia produtiva.

Conforme as abordagens descritas, observa-se uma tendência a incorporação
da gestão ambiental às decisões estratégicas das empresas na atualidade.
Diversas são as ações práticas adotadas para garantir eficiência em seus
sistemas ambientais. Dentre estas, as auditorias ambientais, o sistema de gestão
ambiental com base na NBR ISO 14001:2004 e a Produção Mais Limpa são de
grande importância e serão sumariados a seguir.
4.4.1 Auditorias Ambientais
Conforme destaca Mainon (2004), as auditorias ambientais são utilizadas
pelas empresas com o intuito de conhecimento de seus pontos vulneráveis. Inserida
de forma voluntária em grande parte das empresas, tem por finalidade avaliar a
empresa de forma sistemática, documentada, periódica e objetiva, propiciando à
organização o conhecimento de suas fragilidades em relação ao atendimento a
requisitos legais e políticas adotadas, bem como a identificação de áreas de riscos,
encorajando a empresa à adoção de melhorias contínuas em seus processos.
De acordo com Lopes (2009), as auditorias ambientais baseiam-se em
requisitos previamente definidos, em conformidade com os critérios, objetivos e
finalidades aos quais ela será utilizada. Tais procedimentos são consolidados e
apresentados em caráter formal de verificação da conduta ou desempenho
ambiental da empresa.
As auditorias ambientais consistem em um importante instrumento gerencial.
Conforme destacam Philippi e Aguiar (2004), as auditorias podem ser classificadas
segundo seus objetivos, critérios ou a natureza da parte auditora, sendo esta última
de fundamental importância, uma vez que envolve diferentes partes interessadas.
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De acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002), as
auditorias realizadas de acordo com as partes solicitantes dividem-se em:
Auditoria de primeira parte:
Caracteriza-se por ser um processo interno da empresa, ou seja, é conduzida
pela própria organização, ou em seu nome, cujo objetivo pode ser uma análise
crítica pela própria direção ou outros propósitos internos.
Auditoria de segunda parte:
Esta auditoria é realizada por partes externas que possuem interesse sobre a
organização, como por exemplo a auditoria de clientes em seus fornecedores,
bancos, empresas interessadas em processos de fusão.
Auditoria de terceira parte:
As auditorias de terceira parte são realizadas por organismos externos
independentes, como por exemplo os organismos certificadores.
As auditorias podem ser classificadas ainda de acordo com seus critérios.
Conforme destacam Philippi e Aguiar (2004), são exemplos as auditorias de
conformidade legal, cujo objetivo é a avaliação do empreendimento em relação ao
atendimento das normas legais ambientais nas esferas federal, estadual e municipal;
ou as auditorias de sistema de gestão ambiental, cujo objetivo é avaliar a
conformidade da empresa em relação ao atendimento dos requisitos constantes na
NBR ISO 14001.
No tocante à classificação das auditorias de acordo com seus objetivos, estes
podem ser, conforme destacam os autores, a obtenção de uma certificação de
sistema de gestão, auditoria de acompanhamento, de verificação de correção ou
follow-up, de responsabilidade (due deligence), auditoria de sítio, ou mesmo uma
auditoria compulsória.
A aplicação das auditorias ambientais vem crescendo significativamente ao
longo das últimas décadas sendo utilizadas nas relações econômicas, no
gerenciamento interno das empresas, na obtenção de certificações e na gestão de
políticas públicas, destaca Lopes (2009).
Este instrumento de gestão, encontra-se fundamentado por meio da
Resolução CONAMA n° 381 de 14 de dezembro de 2006. Apesar desta norma
possuir foco aplicável a segmentos específicos da economia (portos organizados e
instalações portuárias, plataformas e suas instalações de apoio e refinarias),
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observa-se seu caráter de abrangência em relação às questões ambientais. De
acordo com esta norma, as auditorias ambientais devem abordar os seguintes
requisitos:
1.1- Quanto ao cumprimento da legislação ambiental aplicável, a
auditoria envolverá, entre outros:
I. a identificação da legislação ambiental federal, estadual e
municipal, bem como das normas ambientais vigentes
aplicáveis à instalação da organização auditada;
II. a verificação da conformidade da instalação da organização
auditada com as leis e normas ambientais vigentes;
III. a identificação da existência e validade das licenças
ambientais;
IV. a verificação do cumprimento das condições estabelecidas nas
licenças ambientais;
V. a identificação da existência dos acordos e compromissos, tais
como termos de compromisso ambiental e/ou termos de
ajustamento de conduta ambiental e eventuais planos de ação
definidos nesta Resolução; e
VI. a verificação do cumprimento das obrigações assumidas no
que se refere ao inciso V.
1.2 - Quanto à avaliação do desempenho da gestão ambiental, a
auditoria envolverá, entre outros:
I. a verificação da existência de uma política ambiental
documentada, implementada, mantida e difundida a todas as
pessoas que estejam trabalhando na instalação auditada,
incluindo funcionários de empresas terceirizadas;
II. a verificação da adequabilidade da política ambiental com
relação à natureza, escala e impactos ambientais da instalação
auditada, e quanto ao comprometimento da mesma com a
prevenção da poluição, com a melhoria contínua e com o
atendimento da legislação ambiental aplicável;
III. a verificação da existência e implementação de procedimentos
que propiciem a identificação e o acesso à legislação
ambiental e outros requisitos aplicáveis;
IV. a identificação e atendimento dos objetivos e metas ambientais
das instalações e a verificação se os mesmos levam em conta
a legislação ambiental e o princípio da prevenção da poluição,
quando aplicável;
V. a verificação da existência e implementação de procedimentos
para identificar os aspectos ambientais significativos das
atividades, produtos e serviços, bem como a adequação dos
mesmos;
VI. a verificação da existência e implementação de procedimentos
e
registros
da
operação
e
manutenção
das
atividades/equipamentos relacionados com os aspectos
ambientais significativos;
VII. a identificação e implementação de planos de inspeções
técnicas para avaliação das condições de operação e
manutenção das instalações e equipamentos relacionados
com os aspectos ambientais significativos;
VIII. a identificação e implementação dos procedimentos para
comunicação interna e externa com as partes interessadas;
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IX. a verificação dos registros de monitoramento e medições das
fontes de emissões para o meio ambiente ou para os sistemas
de coleta e tratamento de efluentes sólidos, líquidos e
gasosos;
X. a existência de análises de risco atualizadas da instalação;
XI. a existência de planos de gerenciamento de riscos;
XII. a existência de plano de emergência individual e registro dos
treinamentos e simulações por ele previstos;
XIII. a verificação dos registros de ocorrência de acidentes;
XIV. a verificação da existência e implementação de mecanismos e
registros para a análise crítica periódica do desempenho
ambiental e sistema de auditorias internas;
XV. a verificação da existência de definição de responsabilidades
relativas aos aspectos ambientais significativos;
XVI. a existência de registros da capacitação do pessoal, cujas
tarefas possam resultar em impacto significativo sobre o meio
ambiente;
XVII. a existência de mecanismos de controle de documentos;
XVIII. a existência de procedimentos e registros na ocorrência de
não-conformidades ambientais; e
XIX. a verificação das condições de manipulação, estocagem e
transporte de produtos que possam causar danos ao meio
ambiente.

4.4.2 Sistema de Gestão Ambiental
O sistema de gestão ambiental constitui-se em uma estrutura cujo objetivo é
garantir às empresas o gerenciamento de suas atividades por meio de
procedimentos e processos associados ao constante treinamento da equipe interna,
realização de monitoramentos permanentes e registro de resultados objetivando sua
melhoria contínua, por meio da aplicação do ciclo PDCA (Plan, Do, Check and
Action), destaca Ávila e Paiva (2006).
Este sistema, quando conduzido em conformidade com os requisitos
presentes na norma NBR ABNT ISO 14001, poderá ser certificado por organismos
independentes, de reconhecimento internacional. A referida norma é parte integrante
da Série ISO 14000, sendo a única na qual uma organização pode obter a
certificação ambiental.
Os cinco elementos chaves da norma consistem:
i. na definição de uma política ambiental pela organização;
ii. planejamento do sistema;
iii. implementação e operacionalização das ações;
iv. verificação e adoção de ações corretivas e, por fim,
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v. análise crítica do sistema objetivando sua melhoria contínua; conforme
Ávila e Paiva (2006).
O objetivo principal da ISO 14001:2004 é permitir à organização o efetivo
gerenciamento de seus aspectos e impactos ambientais, fundamentados em uma
política ambiental cujo foco principal é a prevenção da poluição diretamente na
fonte, o atendimento à legislação ambiental e demais requisitos aplicáveis, e a
melhoria contínua de seu desempenho ambiental. Neste sentido, a estruturação do
ciclo PDCA é de fundamental importância, uma vez que permite à organização
planejar (estabelecendo metas e definindo ações para alcançá-las), executar
(realizar treinamentos e executar seus processos), verificar (obter dados e comparar
os resultados obtidos com as metas estabelecidas) e agir corretivamente (eliminar as
causas dos problemas identificados), destaca Lopes (2009).
Quando uma organização implementa um sistema de gestão ambiental em
conformidade com os requisitos da NBR ISO 14001:2004, ela pode optar por obter a
certificação ambiental expedida por um organismo devidamente credenciado e
reconhecido internacionalmente.
4.4.3 Produção Limpa e Produção Mais Limpa
A expressão Produção Limpa, conforme destaca Santos (2005), foi proposta
inicialmente pela organização não-governamental Greenpeace, com o objetivo de
representar o sistema de produção industrial que considerasse fatores relacionados
a auto-sustentabilidade de fontes renováveis de matérias-primas, a redução do
consumo de água e energia, a prevenção da geração de resíduos tóxicos e
perigosos diretamente na fonte, a reutilização e reaproveitamento de materiais de
maneira atóxica e eficiente, além da geração de produtos com maior vida útil,
seguros e atóxicos, cujos resíduos e embalagens pudessem ser reaproveitados.
A Produção Mais Limpa, segundo Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (2010), constitui-se parte integrante das ações de gerenciamento ambiental
onde as empresas atuam de forma a reduzir o consumo de matérias-primas, água e
energia, minimizam a geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, obtendo
ainda o aumento de sua produtividade, a redução dos custos de produção, além de
garantirem sua adequação às exigências ambientais.
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Outro conceito de Produção Mais Limpa destaca a "aplicação contínua de
uma estratégia ambiental integrada e preventiva para processos, produtos e
serviços, para aumentar a eficiência global e reduzir os riscos às pessoas e ao meio
ambiente" (UNEP, 2009 apud CETESB; SINDIGRAF 2009).
Por meio do Quadro 10 é possível visualizar a aplicação da Produção Mais
Limpa.
Área

Aplicação
Conservação de matérias-primas, água e energia, eliminação de matériasProcessos
primas tóxicas e redução diretamente na fonte, da quantidade e toxicidade
dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos gerados.
Redução dos impactos negativos ao longo do ciclo de vida do produto,
considerando desde a extração das matérias-primas, até sua disposição. É
Produtos
possível considerar ainda que a disposição final pode significar a
reciclagem do produto retornando como matéria-prima em outros
processos.
Incorporação das questões ambientais em suas fases de planejamento e
Serviços
execução.
Quadro 10 - Aplicação da Produção Mais Limpa.
Fonte: CETESB; SINDIGRAF (2009), adaptado pelo autor.

As técnicas de Produção Mais Limpa, conforme destacam CETESB;
SINDIGRAF (2009), incorporam ainda as técnicas de Prevenção à Poluição, também
conhecidas como P2. De acordo com o autor, estas técnicas são caracterizadas pelo
uso de "práticas, processos, técnicas ou tecnologias que evitem ou minimizem a
geração de resíduos e poluentes na fonte geradora, reduzindo os riscos globais à
saúde humana e ao meio ambiente" CETESB; SINDIGRAF (2009, p. 36).
Para que os objetivos da P2 sejam alcançados, são necessárias ações como
a modificação em equipamentos, processos ou procedimentos, bem como a
reformulação ou replanejamento de produtos com a substituição de matérias-primas
e insumos, além da implementação de melhorias no gerenciamento técnico
administrativo da empresa. Conforme destacam os autores, o objetivo da P2 é atuar
sempre com a redução dos impactos diretamente na fonte.
O

Quadro

11

contém

algumas

ações

convencionais

inerentes

implementação das técnicas de Produção Mais Limpa e Prevenção à Poluição.

à
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Aspectos
Redução de Resíduos

Tecnologias para a eficiência
energética
Tecnologias para a eficiência
produtiva
Tecnologias para materiais
mais limpos
Tecnologias de reciclagem e
reúso no processo

Produtos mais limpos

Enfoque
Envolvem diversas operações e melhorias nas tecnologias,
acidentes e contaminações. Consideram-se desde soluções
simples como a cobertura de tanques de processo para
evitar a volatilização de substâncias, até equipamentos automatizados de controle de processos.
Inclui a adoção de bombas e outros equipamentos mais
eficientes, redução de atrito entre superfícies, transportadores, veículos e sistemas de aquecimento e resfriamento
eficientes e com baixo consumo energético.
Envolvem equipamentos de controle de processos químicos
e físicos que permitem o monitoramento e o gerenciamento
mais efetivo do processo.
Envolvem a substituição de substâncias tóxicas nos processos químicos e materiais, substituição de solventes orgânicos por solventes aquosos nos processos de limpeza, entre
outras práticas.
Envolvem tecnologias de separação que permitem que os
materiais sejam segregados, purificados ou tratados para
posterior reciclagem ou reúso. Dentre as tecnologias é possível destacar a destilação, filtragem e a purificação.
Compreende a utilização de materiais que prolonguem a
vida útil do produto, que conservem energia, que não sejam
perigosos e não gerem resíduos ao longo do ciclo de vida
do produto.

Tecnologias para o
Envolve o uso de tecnologias para facilitar a reciclagem,
gerenciamento limpo de
reúso e manufatura dos materiais que compõem o produto.
produtos
Quadro 11 - Tecnologias convencionais para a implementação da PmaisL e P2
Fonte: Geiser 2002, apud Santos (2005 p. 58)

O avanço tecnológico dos últimos tempos tem contribuído de forma
significativa com as questões ambientais. Geiser (2002) apud Santos (2005)
destacam aplicações conforme Quadro 12.
Aspectos

Sustentabilidade Energética

Processos Químicos

Enfoque
Tecnologias que permitem a operacionalização de processos à temperatura ambiente, reduzindo a necessidade de
aquecimento e resfriamento, aumentando as opções de
fontes de energias renováveis. As energias fotovoltaica e
eólica vem ganhando espaço, bem como as células de hidrogênio.
Inovações tecnológicas em processos e sínteses químicas
envolvem novos tipos de catalisadores (não metálicos) e
reagentes, processos utilizando fluídos supercríticos, novas
rotas de reação com maior seletividade e processos sem
geração de resíduos, que trabalham em ciclo fechado de
águas e materiais, eliminando a geração de resíduos e a
entrada de materiais.
Continua Quadro 12
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Continuação Quadro 12
Aspectos

Enfoque
Os avanços da tecnologia da informação fornecem novas
oportunidades de monitoramento, medição, gerenciamento de
Tecnologia da Informação
dados e troca de experiências sobre novas tecnologias
existentes, o que pode melhorar a performance das tecnologias de processo.
As principais tecnologias estão associadas ao uso de materiais
renováveis e para o bio-processamento e a biodegradação.
Reações
catalisadoras
por
enzimas
e
processos
Biotecnologias
microbiológicos oferecem novas rotas para sínteses de
compostos químicos, particularmente para a produção de
ácidos, bases e polímeros.
Avanços recentes em nanotecnologias de larga escala ofeNanotecnologias
recem oportunidades de processos mais seletivos, refinados e
específicos, com grande potencial de não geração de resíduos.
Quadro 12 - Novas Tecnologias com potencial de aplicação na implementação da PmaisL e P2
Fonte: Geiser 2002, apud Santos (2005 p. 59)

De acordo com Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (2009), a Produção Mais
Limpa tem por base a aplicação de estratégias técnicas, econômicas e ambientais,
objetivando o uso eficiente dos recursos de forma a permitir a não geração,
minimização ou a reciclagem de resíduos e emissões, culminando em benefícios ao
meio ambiente, aos colaboradores e à economia da empresa.
A implementação das técnicas de Produção Mais Limpa, destacam os
autores, pode ser realizada em cinco etapas, conforme Quadro 13.
Etapas

1a Etapa:
Planejamento e
Organização

2a Etapa:
Pré Avaliação e
Diagnóstico

3a Etapa:
Avaliação da
PmaisL

Características
Convencimento da alta direção e sensibilização dos colaboradores.
Procedimentos:
 Obter a participação e o compromisso da alta direção;
 Informar à gerência e aos empregados os objetivos da PmaisL;
 Formação da equipe do projeto;
 Gerar os recursos financeiros e capacitar recursos humanos
necessários para a implementação da PmaisL;
 Identificar e estabelecer contato com as fontes de informação;
 Estabelecer os objetivos de PmaisL;
 Superar as barreiras iniciais de implementação.
 Desenvolver o fluxograma do processo produtivo;
 Estabelecer o foco para a fase de avaliação;
 Suprimento de dados para a comparação “antes e depois”;
 Identificar opções óbvias de melhoria a baixo ou nenhum custo.
 Desenvolver um conjunto amplo de opções de produção mais limpa.
Identificar as opções que podem ser implementadas imediatamente, e
as que necessitam de análises adicionais mais detalhadas.
 Executar os balanços de massa e energia;
 Avaliar as fontes e causas da geração dos resíduos e emissões;
 Elaborar um conjunto abrangente de opções de melhoria, listadas em
ordem de prioridade.
Continua Quadro 13
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Continuação Quadro 13
Etapas
Características
4a Etapa:
 Subsidiar-se de dados econômicos e analisar a viabilidade das
Estudo de Viaoportunidades de PmaisL.
bilidade Técni Seleção das oportunidades de melhoria viáveis;
ca, Econômica
 Documentar as memórias de cálculos e os resultados esperados
e Ambiental
para cada oportunidade.
 Implementar as opções de PmaisL selecionadas e aprovadas pelo
5a Etapa:
Estudo de Viabilidade Técnica, Eco¬nômica e Ambiental e assegurar
Implementação
sua continuidade.
e Plano de Con-  Monitorar e avaliar as oportunidades implementadas;
tinuidade
 Planejar as atividades que assegurem a melhoria contínua com o
apoio da PmaisL.
Quadro 13 - Etapas para a Implementação da Produção Mais Limpa
Fonte: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável (2009), adaptado pelo autor.

A PmaisL, apesar dos resultados favoráveis, tem como obstáculos à sua
implementação alguns fatores consideráveis como, por exemplo, a resistência
gerencial à mudanças, preocupações econômicas de curto prazo, a percepção
equivocada quanto ao aperfeiçoamento das técnicas de redução de custos
operacionais, a inexistência de políticas públicas de incentivo às empresas que
adotam o modelo da Produção Mais Limpa e a falta de conhecimento técnico para
sua implementação (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, 2009).
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5

GERENCIAMENTO AMBIENTAL EM UMA INDÚSTRIA GRÁFICA DE
IMPRESSÃO OFFSET

5.1

Caracterização do empreendimento
A indústria gráfica objeto do presente estudo de caso, aqui denominada

Indústria Gráfica SP, está situada no município de Santana de Parnaíba, Região
Metropolitana do Estado de São Paulo. Caracterizada como de pequeno porte,
conforme previsto na legislação federal, possui em seu quadro de colaboradores um
total de 25 funcionários.
Fundada em 23 de outubro de 1998, atua no segmento gráfico nas áreas de
impressos de alto padrão para aplicações industriais e comerciais, notas fiscais,
duplicatas e faturas, formulários especiais e folders, utilizando sistema de impressão
offset.
Sua atuação abrange todo território nacional, atendendo principalmente
empresas do ramo de bebidas, escritórios contábeis e distribuidoras de alimentos.
Seu faturamento médio anual é da ordem de R$ 2.000.000,00.
De acordo com o Memorial de Caracterização do Empreendimento - MCE, os
equipamentos utilizados pela empresa compreendem:


01 máquina de gravação à vácuo;



01 forno elétrico de indução;



02 compressores de ar;



01 impressora rotativa offset 2 cores;



01 impressora rotativa offset 3 cores;



01 impressora offset Hamada star 700 CD;



01 alceadeira;



01 guilhotina WB 80H trifásica.

O Memorial de Caracterização do Empreendimento apresenta maior
detalhamento das instalações conforme Quadro 14.
Item
Área do terreno
Área construída
Funcionamento
Matérias-primas

Características
1.000 m2
1.050 m2
de 2a à 6a feira, das 06:00 às 18:00hs
Chapas metálicas
Liquido revelador
Substrato para impressão
Tinta para impressão
Solventes
Continua Quadro 14
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Continuação Quadro 14
Item
Captação de águas
Lançamento de efluentes
Uso de combustíveis
Emissões atmosféricas
Fontes de poluição do ar
Consumo de água
Uso da água
Lançamento de Efluentes
Resíduos

Armazenamento de resíduos
Tratamento / Destinação
final de resíduos

Fontes de poluição por ruído

Características
rede pública de água
rede pública de esgotos
Não aplicável
Inexistência de chaminés
Volatilização de solventes
3
23 m /mês
3
Sanitários:
20,8 m /mês
Industrial:
0,3 m3/mês
Outros:
1,9 m3/mês
Sanitários:
20,8 m3/mês
3
Outros:
1,9 m /mês
3
Industrial:
0,0 m /mês
Classe: I - residuais de tintas e solventes
Qtde: 0,2 t/ano
Classe: I - embalagens contaminadas
Qtde: 0,1 t/ano
Classe: I - efluentes industriais
Qtde: 3,6 m3/ano
Classe: I - lâmpadas fluorescentes
Qtde: 0,2 t/ano
Classe: IIA - sucatas metálicas
Qtde: 290 t/ano
Classe: IIA - papel e papelão
Qtde: 2 t/ano
Classe: IIA - resíduos de varrição/sanitários
Qtde: 0,1 t/ano
Classe: IIB - embalagens plásticas
Qtde: 0,1 t/ano
Tambores plásticos 200l
Caixas de madeira
Gaiolas
Co-processamento
Reciclagem
Coleta pública
02 compressores de ar;
01 impressora rotativa offset 2 cores;
01 impressora rotativa offset 3 cores;
01 impressora offset Hamada star 700 CD;
01 alceadeira;

Quadro 14 - Memorial de Caracterização do Empreendimento
Fonte: MCE Indústria Gráfica SP, 1998

O empreendimento, conforme zoneamento municipal, está situado em uma
zona mista predominantemente residencial. Em seu entorno imediato, outros
galpões industriais desenvolvem atividades de logística de produtos farmacêuticos,
produção de material plástico e embalagem de alimentos orgânicos.
O processo produtivo da empresa pode ser visualizado conforme figura 4.
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Figura 4 - Fluxograma do Processo Produtivo Indústria Gráfica SP.
Fonte: MCE Indústria Gráfica SP.

Conforme dados gerenciais, no ano de 2006, a empresa começou a acumular
prejuízos econômicos significativos decorrentes da perda de matérias-primas no
armazenamento, aumento das sobras industriais durante o processo de produção
(impressão e acabamento) e principalmente, o comprometimento da qualidade e
preço final dos produtos.
As fotos 1 a 5 apresentam o cenário fabril existente na época.

Fotografia 1 - Aspectos do armazenamento de matérias-primas.
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP.
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Fotografia 2 - Aspectos do Armazenamento de resíduos perigosos e não perigosos.
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP.

Fotografia 3 - Aspectos da Área de Produção.
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP.
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Fotografia 4 - Aspectos da Área de Produção.
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP.

Fotografia 5 - Aspectos da Área de Produção.
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP.
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O cenário econômico da empresa a impulsionou a adotar medidas de
reorganização estratégica em todos os setores e, associado às exigências de seus
principais clientes no tocante ao tratamento de suas questões ambientais, optou por
um completo diagnóstico ambiental de sua unidade fabril.

5.2

Análise das Entradas e Saídas de Processos
A realização da análise das entradas e saídas de processos teve significativa

importância para a avaliação dos aspectos ambientais de maior relevância para o
empreendimento. Por meio do Quadro 15 é possível visualizar estas informações.
Processos
Atividades
administrativas

Entradas



Recebimento
de matériasprimas e
insumos
Criação da
arte gráfica /
elaboração do
fotolito







Gravação /
Revelação das
chapas de
impressão




Insumos (papel, itens
de escritório,
cartuchos, tonner)
Energia
Matérias-primas e
insumos (papel,
tintas, solventes, óleo
lubrificante, estopas,
embalagens
plásticas)

Saídas






Insumos (papel, laser
film)
Energia




Insumos (papel,
cartuchos de tinta,
chapas metálicas,
plástico filme, líquido
revelador)
Energia
Água












Impressão



Matérias-primas e
insumos (papel,
tintas, solventes,
estopas)
Energia
Água







Consumo de insumos
Geração de resíduos (papel, itens
de escritório, cartuchos, toner)
Consumo de energia
Consumo de matérias-primas /
insumos
Geração de resíduos (embalagens
plásticas e de papel)
Consumo de insumos
Geração de resíduos (papel, laser
film)
Consumo de energia
Consumo de insumos
Geração de resíduos (papel,
chapas metálicas, embalagens
plásticas)
Consumo de energia
Consumo de água
Geração de efluentes
Consumo de matérias-primas /
insumos
Geração de resíduos (papel,
residuais de tintas e solventes,
embalagens plásticas, estopas)
Consumo de energia
Consumo de água
Geração de efluentes
Geração de ruído
Continua Quadro 15
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Continuação Quadro 15



Matérias-primas e
insumos (papel,
plástico, fitas
adesivas, cola,
solvente, estopas)
Energia



Energia



Insumos (óleo
lubrificante, estopas,
peças de reposição)
Energia


Acabamento /
embalagem

Expedição /
transporte
Atividades de
apoio















Consumo de matérias-primas /
insumos
Geração de resíduos (papel,
embalagens plásticas e de papelão,
estopas contaminadas, residuais de
solvente)
Consumo de energia
Geração de ruído
Consumo de energia
Emissões atmosféricas
Geração de resíduos (residuais de
óleos
e
graxas,
estopas
contaminadas, embalagens, peças
descartadas)
Consumo de energia
Geração de ruído

Quadro 15 - Entradas e Saídas dos Processos desenvolvidos
Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme dados do Quadro 15, observa-se a geração de uma gama de
impactos significativos sob o ponto de vista econômico e ambiental para o
empreendimento que, caso não gerenciados, podem ocasionar, além de autuação
ambiental da empresa pelo descumprimento da legislação incidente, a perda de
clientes devido ao comprometimento da qualidade durante o processo e elevação
dos custos de produção.

5.3

Proposta de Gerenciamento Ambiental: Do Planejamento Prévio à Desativação
do Empreendimento
Diante das constatações obtidas nas instalações do empreendimento e

necessidade de nova sede devido ao término do período de locação, foi proposta à
empresa a adoção de uma metodologia de gerenciamento ambiental contemplando
as diversas fases do empreendimento, quais sejam:
a) Avaliação prévia da futura área de implantação do empreendimento em
relação aos seguintes aspectos:
i.

Inexistência de passivos ambientais no imóvel;

ii.

Disponibiidade de água e alternativas para o lançamento de
efluentes;

iii.

Inexistência de áreas especialmente protegidas;
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iv.

Mapeamento das licenças necessárias ao empreendimento.

b) Gerenciamento ambiental das atividades:
i.

Avaliação de aspectos e impactos ambientais;

ii.

Avaliação e atendimento à legislação ambiental aplicável;

iii.

Implementação de programas de gerenciamento;

iv.

Implementação da ferramenta de gerenciamento 5S´s;

v.

Implementação do programa de treinamento dos colaboradores;

vi.

Monitoramento dos resultados para implementação de melhorias;

vii.

Implementação da análise crítica periódica pela diretoria.

c) Plano de Desativação:
i.

Destinação final adequada de resíduos e efluentes;

ii.

Relatório de caracterização de área para obtenção do Parecer de
Desativação Final expedido pelo órgão ambiental competente.

5.3.1 Avaliação prévia da futura área de implantação do empreendimento
5.3.1.1 Inexistência de passivos ambientais no imóvel
Esta etapa foi conduzida de acordo com as seguintes atividades;
a) Avaliação do eventual enquadramento da área no cadastro de áreas
contaminadas do Estado de São Paulo:
Esta análise foi realizada considerando-se as informações disponíveis na página
oficial da CETESB, que disponibiliza em seu cadastro a base da dados por
endereço das áreas potencialmente contaminadas, áreas suspeitas de
contaminação e áreas contaminadas.
Como forma de registro das informações, a pesquisa foi devidamente registrada
em relatório de análise prévia do empreendimento, com a identificação da data
da pesquisa e fonte de informação.
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Figura 5 - Registro dos Resultados da Avaliação da Localização do Futuro Empreendimento
em relação ao Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB.
Fonte: Arquivo interno Indústria Gráfica SP.

b) Avaliação da existência de passivos ambientais no imóvel
Dentre os itens avaliados em campo, destacam-se:


usos instalados no local anteriormente;



tipo de atividade anteriormente desenvolvida;



tipo de ocupação industrial no entorno do imóvel;



disposição final de resíduos ou lançamento de efluentes no local;



armazenamento de produtos perigosos no local;



existência de poços de captação subterrânea;



existência de vestígios de contaminação;



existência de pendências judiciais, notificações ou autuações envolvendo
o imóvel;

Os resultados da avaliação foram consolidados e apresentados conforme figura
6.
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Figura 6 - Registro dos Resultados da Avaliação da existência de passivos ambientais no imóvel
Fonte: Arquivo interno Indústria Gráfica SP.

5.3.1.2 Fornecimento de água e alternativas para o lançamento de efluentes
Esta avaliação foi realizada com base a consulta direta ao órgão responsável
pelo abastecimento de água e sistema de tratamento de esgotos da cidade.
Com relação ao sistema de abastecimento de águas, a área de instalação do
empreendimento é provida de sistema público de fornecimento. Em relação a
destinação final dos efluentes, como o empreendimento armazena e destina
externamente os efluentes resultantes do processo produtivo após a saturação do
uso em circuito fechado (destinação como resíduos líquidos perigosos), a geração
de efluentes ficou restrita aos gerados na copa e sanitários.
Os resultados da avaliação foram consolidados e apresentados conforme
figura 7:
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Figura 7 - Registro dos Resultados da Avaliação das Fornecimento de água e alternativas
para o lançamento de efluentes.
Fonte: Arquivo interno Indústria Gráfica SP.

5.3.1.3 Inexistência de áreas especialmente protegidas
A análise da existência de áreas especialmente protegidas baseou-se nas
seguintes informações:
a) Avaliação em campo da existência de vegetação, nascentes ou córregos no
interior do imóvel ou seu entorno imediato, confrontando-se as informações com
as disposições contidas no Código Florestal Brasileiro, instituído pela Lei Federal
n° 4.771/1965;
b) Levantamentos junto à Secretaria Municipal e Estadual para avaliação da
localização do imóvel em área de Unidade de Conservação ou Zonas de
Amortecimento, conforme definido na Lei Federal n° 9.985/2000;
c) Levantamento junto ao órgão ambiental responsável pelo licenciamento para
avaliação da existência de restrições quanto à áreas de proteção aos mananciais
ou restrições previstas na Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Os resultados da avaliação foram consolidados e apresentados conforme
figura 8.
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Figura 8 - Registro dos Resultados da Avaliação da Localização do Imóvel em Relação às
Áreas Especialmente Protegidas
Fonte: Arquivo interno Indústria Gráfica SP.

5.3.1.4 Mapeamento das Licenças necessárias ao empreendimento
O mapeamento das licenças ambientais necessárias ao empreendimento foi
realizado com base na análise junto aos órgãos governamentais nas esferas
Federal, Estadual e Municipal para cada uma das etapas do empreendimento. Este
mapeamento resultou na elaboração de uma planilha complementar de controle para
o acompanhamento da necessidade de renovação das respectivas licenças.
Os resultados da avaliação foram consolidados e apresentados conforme
figura 9.
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Figura 9 - Mapeamento das licenças necessárias ao empreendimento
Fonte: Arquivo interno Indústria Gráfica SP.

É importante destacar que cada uma das licenças expedidas para o
empreendimento possui um conjunto de condicionantes que devem ser cumpridas
para que a licença seja efetivamente considerada como válida. Assim, a empresa
necessita consolidar estas exigências em forma de um plano de ação, para garantir
o cumprimento e o acompanhamento do status do andamento de cada uma delas.

5.3.2 Gerenciamento Ambiental das Atividades
5.3.2.1 Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais
A avaliação de aspectos e impactos ambientais foi estruturada em
conformidade com as diretrizes dispostas na NBR ISO 14001:2004. Apesar de a
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norma não ser explícita quanto a metodologia a ser adotada, diversos autores
discorrem a respeito dos filtros necessários à avaliação da significância.
A referida norma determina que devem ser avaliados os aspectos e impactos
ambientais associados aos processos, produtos e serviços e que, para aqueles que
sejam considerados como significativos, sejam definidos objetivos e metas para seu
efetivo gerenciamento.
Com base nestes direcionamentos, foi possível desenvolver a metodologia
apresentada a seguir:
a) Escopo de avaliação:
i. Processos;
ii. Produtos;
iii. Serviços;
iv. Instalações.
b) Condição a qual o aspecto ambiental está associado:
i. Aspectos Reais:


Condição Normal (N): representa as rotinas cotidianas da empresa.
Ex.: Geração de resíduos, consumo de água, ...



Condição Anormal (A): representa as ações previstas, que ocorrem
em períodos programados, mas não estão inseridos na rotina
cotidiana da empresa. Ex.: realização de manutenções.

ii. Aspectos Potenciais:


Condição Emergencial (E): representa as situações com potencial
de ocorrência e que podem acarretar em riscos de maior relevância.
Ex.: incêndio, explosão, ...

c) Filtros de Significância:
Os filtros de significância dos aspectos ambientais constituem-se em conjunto
de atributos, com uma escala de referência numérica crescente, as quais,
multiplicadas, fornecerão um resultado numérico que será associado a uma tabela
de classificação da significância. Estes filtros podem ser assim caracterizados.
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i. Gravidade:
Pontuação
1
3
9

Quando houver
Dano pouco significativo / Reversível em curto prazo /
Pequeno consumo de recurso natural
Dano considerável / Reversível a médio prazo / Oneroso
consumo de recurso natural / Leve desconforto ou prejuízo à
comunidade
Dano severo / Reversível a longo prazo / Grande
desconforto ou prejuízo à comunidade

ii. Frequência ou Probabilidade:
Pontuação
1
3
9

Freqüência
Probabilidade de Ocorrência
(Aspecto Normal e Anormal)
(Aspecto Emergencial)
Anual
Baixa
Semanal / Mensal
Média
Diária
Alta

iii. Efeito nas partes interessadas:
Pontuação
1
3
9

Quando houver
Baixa exposição da imagem da empresa / Pequena
possibilidade de reclamação pelas partes interessadas
Média exposição da imagem da empresa / Média possibilidade
de reclamação pelas partes interessadas
Alta exposição da imagem da empresa / Alta possibilidade de
reclamação pelas partes interessadas

d) Avaliação da Significância
A

avaliação

da

significância

será

correspondente

ao

resultado

da

multiplicação do valor correspondente aos filtros gravidade, frequência/probabilidade
e efeito sobre as partes interessadas.
Os aspectos serão classificados como significativos ou não significativos,
conforme a seguir:
Pontuação
1-9
27 - 729

Avaliação da Significância dos Aspectos
Aspecto não significativo
Aspecto Significativo

Com o intuito de garantir o efetivo gerenciamento de todos os aspectos
ambientais, as ações necessárias as avaliações se subdividem em:
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a) Aspectos não significativos
Os aspectos considerados não significativos devem ser objeto de gerenciamento
por meio de instruções de trabalho e procedimentos operacionais, de forma a
evitar que possam evoluir e tornarem-se aspectos ambientais significativos.
b) Aspectos significativos
Os aspectos classificados como significativos devem ser gerenciados por meio
do desenvolvimento de programas com a fixação de objetivos e metas para
maior controle.
A aplicação da metodologia de levantamento de aspectos e impactos
ambientais no estudo de caso de caso da presente pesquisa pode ser visualizado
conforme a seguir e ao Anexo I.
Pela análise realizada, é possível destacar os aspectos significativos
conforme Quadro 16.

Quadro 16 - Principais aspectos ambientais e sua relevância para o gerenciamento
do empreendimento.
Por meio da Análise do Quadro 16 é possível destacar as seguintes considerações:
Aspectos Significativos - categoria 81: 28,95%
Prioridade: Alta - Ação Imediata
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Origem:
a)

Ocorrência de situações de emergência como, por exemplo, vazamentos,
incêndios, explosões ou curto circuito.

b)

Ruído gerado pelo conjunto de equipamentos instalados na área de impressão.

Tratamento:
a) Manutenção preventiva das instalações e equipamentos;
b) Qualificação dos colaboradores para o correto manuseio de produtos químicos e
operação de equipamentos
c) Investimento em sistemas de abafamento de ruídos.
Aspectos Significativos - categoria 27:

8,55%

Prioridade: Alta - Ação Curto Prazo
Origem:
a) Ocorrência de vazamentos de produtos químicos durante sua manipulação;
b) Consumo de energia nos setor de produção (impressão / acabamento);
c) Geração de resíduos decorrentes do desperdício de matéria prima para ajustes
de produção.
Tratamento:
a) Qualificação dos colaboradores para o correto manuseio de produtos químicos;
b) Manutenção preventiva impressoras com acompanhamento do consumo
energético;
c) Procedimentação dos processos produtivos para redução de perdas de
produção.
Aspectos Não Significativos - categoria 9: 40,13%
Prioridade: Média - Ação Médio Prazo
Origem:
a) Desenvolvimento das atividades normais do empreendimento.
Tratamento:
a) Necessário o desenvolvimento de controles operacionais para evitar que o seu
não gerenciamento se transforme em aspecto ambiental significativo.
Ações:
a) Treinamento e conscientização dos colaboradores;
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b) Procedimentação de operações;
c) Acompanhamento do desempenho das ações dos colaboradores.
Aspectos Não Significativos - categoria 3: 16,45%
Prioridade: Média - Ação Longo Prazo
Origem:
a) Desenvolvimento das atividades normais do empreendimento.
Tratamento:
a) Necessário o acompanhamento das atividades a partir do treinamento e
conscientização dos colaboradores.
Ações:
a) Treinamento e conscientização dos colaboradores;
b) Acompanhamento do desempenho das ações dos colaboradores.
Aspectos Não Significativos - categoria 1: 5,92%
Prioridade: Baixa - Ação Longo Prazo
Origem:
a) Desenvolvimento das atividades normais do empreendimento.
Tratamento:
a) Necessário o acompanhamento das atividades a partir do treinamento e
conscientização dos colaboradores.
Ações:
a) Treinamento e conscientização dos colaboradores;
b) Acompanhamento do desempenho das ações dos colaboradores.
Por tratar-se de um processo dinâmico, torna-se importante a atualização deste
levantamento sempre que forem promovidas alterações nas instalações, processos
e produtos da empresa.

5.3.2.2 Avaliação e Atendimento à legislação ambiental aplicável
A avaliação do atendimento à legislação ambiental aplicável deve considerar
os aspectos e impactos ambientais identificados na empresa e sua inter-relação com
as exigências legais nas esferas federal, estadual e municipal.
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Em virtude da dinâmica existente na promulgação de novas normas, faz-se
necessário, no mínimo o acompanhamento mensal da publicação de novas normas
ambientais. Este acompanhamento pode ser feito por meio da análise dos diários
oficiais da União, Estado e Município, o que, além de demandar tempo para a
consulta, requer habilidades específicas para a localização das normas aplicáveis,
ou por meio de contratação do serviço em empresas especializadas.
A metodologia de análise da legislação aplicável deve considerar ainda as
ações que a empresa deverá adotar para efetivar o cumprimento das exigências
legais. Estas ações podem variar desde a implementação por exemplo de uma
coleta seletiva, até a execução de adequações construtivas para o armazenamento
provisório de resíduos no interior da empresa, conforme visualizado no Anexo II.

5.3.2.3 Implementação de Programas de Gerenciamento
Os programas de gerenciamento ambiental permitirão à empresa acompanhar
seu desempenho ao longo do tempo em relação a diferentes questões de seu
cotidiano. Sua estrutura deverá conter os seguintes requisitos:
a) Objetivos;
b) Metas alcançáveis e com prazos pré-estabelecidos;
c) Indicadores de desempenho;
d) Plano de Ação;
e) Histórico dos resultados;
f) Avaliação do desempenho ao término do período.
Os programas de gerenciamento podem incluir o consumo de matéria-prima
por volume de produção (substrato de impressão, tintas, dentre outros), a geração
de resíduos, o controle da qualidade do ar, a geração de ruídos, a gestão do
consumo de água e energia, dentre outros.
A estruturação básica do programa pode ser visualizada conforme figura 10.
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continua Figura 10
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continuação Figura 10

Figura 10- Programa de Gerenciamento Ambiental - Gestão do Consumo de Energia.
Fonte: Arquivo interno da empresa.

5.3.2.4 Implementação da ferramenta de gerenciamento 5S´s
Esta ferramenta de gerenciamento consiste em uma técnica simples que
objetiva organizar o ambiente de trabalho para facilitar o acesso a informações e
equipamentos e garantir melhoria no desempenho das atividades. Originada das
técnicas japonesas ligadas à qualidade, baseia-se em princípios de fácil aplicação,
que devem ser objeto de acompanhamento contínuo no empreendimento.
Tais princípios podem ser assim elencados:
a) Senso de Utilização: consistente na separação dos itens com efetiva utilidade
para o ambiente de trabalho;
b) Senso de Arrumação e Organização: cada item deve estar em seu devido lugar;
c) Senso de Limpeza: manutenção de um ambiente saudável;
d) Senso do Bem Estar: ambiente propício ao bem estar dos colaboradores;
e) Senso de Auto Disciplina, Educação e Melhoria Constante: princípio da melhoria
contínua.
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5.3.2.5 Implementação do Programa de Treinamento dos Colaboradores
O programa de treinamento dos colaboradores pode ser desenvolvido a partir
dos princípios definidos pela NBR ABNT 14001:2004 que, de forma abrangente
porém objetiva, permitir a empresa garantir qualificação de sua equipe e
conscientização em relação às questões ambientais inerentes a sua atividade.
De acordo com esta norma a organização deve garantir:
a) Qualificação profissional de sua equipe para o desenvolvimento das tarefas;
b) Treinamento da equipe conforme identificação das necessidades;
c) Conscientização dos colaboradores em relação a:
i. aspectos e impactos ambientais inerentes a atividades da empresa;
ii. benefícios decorrentes da melhoria do desempenho ambiental da empresa;
iii. funções e responsabilidades de cada colaborador frente às questões
ambientais;
iv. consequências da inobservância dos procedimentos ambientais previstos na
legislação.
Destaca-se que todos os registros de treinamentos, encontros e ações de
conscientização dos colaboradores devem ser devidamente organizados e mantidos,
como forma de comprovar a adoção de ações pela empresa para garantir a
qualificação de sua equipe.

5.3.2.6 Monitoramento dos resultados para implementação de melhorias
O monitoramento dos resultados é de fundamental importância dentro do
processo de melhoria contínua em desempenho ambiental. Este monitoramento
pode ocorrer por meio da realização de auditorias periódicas (semestrais ou anuais),
com o objetivo de avaliar se a empresa atingiu seus objetivos em relação aos
seguintes itens:
a)

Atendimento aos requisitos legais nas esferas federal, estadual e
municipal;

b)

Atendimento às metas estabelecidas nos programas de gerenciamento
ambiental;

c)

Melhoria do desempenho das atividades no ambiente de trabalho.
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Estas auditorias podem adotar os critérios de avaliação dos resultados
utilizados nas auditorias de sistema de gestão ambiental, assim definidos:
a) Situação conforme: quando um item de análise é satisfatoriamente
cumprido;
b) Situação não conforme: quando um item de análise apresenta falhas ou
desvios significativos em seu cumprido;
c) Preocupação: quando um item de análise é parcialmente cumprido e pode
evoluir para uma situação de não conformidade, caso não seja analisado
adequadamente;
d) Oportunidade de melhoria: quando um item analisado, embora cumprido,
possa ser melhor gerenciado no empreendimento resultando em melhores
benefícios.
Destaca-se que, apesar deste monitoramento ser realizado por meio de
auditorias

ambientais,

com

períodos

pré-definidos,

há

necessidade

de

acompanhamento permanente do desempenho da empresa, seja no atendimento
aos procedimentos estabelecidos, seja no atendimento aos parâmetros previstos na
legislação ambiental, e mesmo nos resultados mensais dos programas. Desta
maneira, a empresa deve se antecipar na resolução de eventual não-conformidade
em suas atividades, evitando consequências indesejáveis decorrentes de uma
identificação tardia dos problemas existentes.
5.3.2.7 Implementação da Análise Crítica periódica pela diretoria
A análise crítica consiste no registro das análises realizadas pela
administração da empresa, com base nos resultados dos monitoramentos
realizados. Igualmente às auditorias, ela pode ser realizada semestralmente ou
anualmente, conforme critério da empresa e terá por objetivo, estabelecer novas
metas para a empresa para o período seguinte.
O registro da Análise Crítica pode ser realizado por meio de ata de reunião,
com a inclusão do planejamento para a implementação das medidas definidas.
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5.3.3 Plano de Desativação
O plano de desativação tem por objetivo garantir que o empreendimento, ao
alterar o endereço físico de suas instalações ou encerrar suas atividades, não
deixará passivos ambientais no local.
Quando um empreendimento gerencia adequadamente suas instalações ao
longo de seu período de funcionamento, este processo torna-se bastante simples,
uma vez que poderá comprovar as ações ambientais adotadas em relação ao
armazenamento de produtos químicos e de resíduos e ao lançamento de seus
efluentes.
O Plano de Desativação deverá ser elaborado em conformidade com as
diretrizes legais existentes à época da ocorrência e será instruído por meio de
relatório de caracterização da área de instalação do empreendimento, com os
respectivos comprovantes de destinação final dos resíduos gerados pelo
empreendimento, inclusive os decorrentes da desativação da empresa.
Após análise do Plano pelo órgão ambiental, este vistoriará as instalações
para efetivar a expedição do Parecer Favorável à Desativação do empreendimento.

5.3.4 Resultados obtidos pela empresa objeto do estudo de caso
Com a adoção do sistema de gerenciamento ambiental na empresa objeto do
estudo de caso, observou-se significativas melhorias, tanto em seu desempenho
ambiental como em seu desempenho econômico.
Em relação aos ganhos ambientais, conforme entrevista realizada com a
gerência da empresa, pôde-se concluir que a empresa:
a) reduziu seus riscos de autuação por parte dos órgãos ambientais;
b) eliminou o desperdício de matéria-prima e insumos por meio dos
programas de gerenciamento;
c) reduziu o custo de produção;
d) otimizou o espaço interno sem a necessidade de troca de maquinário ou
ampliação de área;
e) otimizou o desempenho de sua equipe por meio de treinamentos e ações
de conscientização e motivação;
f) reduziu custo com o uso racional de água e energia;
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g) não registrou nenhuma reclamação de vizinhança em relação ao
desempenho de sua atividades no local.
h) disseminou responsabilidade a todos os colaboradores, garantindo melhor
empenho em relação às questões ambientais;
i) pode integrar a família dos colaboradores em evento de confraternização
para apresentação da nova imagem da empresa.
No que tange aos ganhos econômicos, estes tiveram como resultado direto:
a) a garantia de manutenção de contratos existentes, cujas exigências para
permanência eram a apresentação de ações de gerenciamento ambiental;
b) assinatura de novos contratos comerciais;
c) oferta de produtos mais competitivos em função da otimização do
consumo de matérias-primas e insumos.
Por meio das fotografias 6 a 12 é possível observar algumas evidências dos
ganhos obtidos pela empresa com a implementação do sistema de gerenciamento
ambiental.

Fotografia 6 - Aspectos da área de produção
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP
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Fotografia 7 - Aspectos do Armazenamento de Matérias-primas
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP

Fotografia 8 - Aspectos do Armazenamento de resíduos recicláveis
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP
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Fotografia 9 - Aspectos da coleta seletiva implementada.
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP

Fotografia 10 - Aspectos do treinamento de atendimento à vítimas no interior da empresa.
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP
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Fotografia 11 - Aspectos do treinamento de atendimento à vítimas no interior da empresa.
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP

Fotografia 12 - Aspectos do treinamento de atendimento à vítimas no interior da empresa.
Fonte: Arquivo Indústria Gráfica SP
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DISCUSSÃO
A presente pesquisa teve como proposta a discussão dos princípios

norteadores do gerenciamento ambiental que considerasse as diferentes etapas de
um empreendimento, desde seu planejamento prévio até sua eventual desativação.
Tal proposta foi desenvolvida por meio de um estudo de caso em uma indústria
gráfica do ramo de impressão de formulários contínuos em sistema off set, indústria
esta escolhida em função de suas particularidades e facilidades para a aplicação
como caso prático.
Por meio da revisão bibliográfica pode-se observar que o histórico geral das
empresas em relação às questões ambientais passou por mudanças significativas
aos longo dos últimos anos. De uma postura inicial voltada para ações de controle
da poluição, ou seja, a utilização das chamadas tecnologias de "fim de tubo", o que
representava elevados custos de implementação, as empresas evoluíram seu
sistema de gerenciamento, passando a adotar práticas de prevenção à poluição, ou
seja, a adoção do controle ambiental às práticas e processos industriais. Somente
mais recentemente, como resultado da crescente formação de barreiras comerciais,
a adoção da gestão ambiental passou a ser incorporada nas ações estratégicas
empresariais.
Além desta questão, observa-se ainda a existência de uma legislação
ambiental muito bem estruturada, porém, pouco aplicada em termos de orientação
ao empresariado. Dados mensais divulgados no site oficial da CETESB destacam
que mais de oitocentas empresas são autuadas mensalmente em virtude de
deficiências ou mesmo inexistência de uma sistemática para o gerenciamento
ambiental de suas externalidades.
Diversas são as técnicas de gestão existentes porém, são pouco conhecidas
e exploradas pelo empresariado. Nota-se desta maneira que as empresas de
pequeno porte podem apresentar impactos ambientais significativos em função do
grande número de estabelecimentos, em especial se persistirem com o mito do alto
custo da implementação da gestão ambiental.
Outro fator relevante corresponde a abrangência das sistemáticas de
gerenciamento ambiental, no geral concebidas para implementação durante a etapa
de funcionamento dos empreendimentos. Diante desta condição, o presente trabalho
buscou apresentar as variáveis presentes na gestão ambiental aplicáveis às demais
fases de um empreendimento.

83
Ao

analisar-se

por

exemplo

o

planejamento

preliminar

de

um

empreendimento, não só o meio ambiente será beneficiado, como a economia da
empresa dentro de um contexto macro de gestão.
Por meio da integração de instrumentos como auditorias ambientais,
processos de licenciamento, diretrizes estabelecidas pela NBR ISO 14001, dentre
outras, é possível desenvolver as atividades do empreendimento considerando-se a
gestão racional de matérias primas e insumos, reduzindo assim os custos de
produção e otimizando o processo produtivo de forma a garantir produtos com maior
competitividade no mercado e menor risco de autuações por parte dos organismos
governamentais.
Implementado um gerenciamento ambiental adequado, com o envolvimento
de toda equipe da empresa, as ações relativas a eventual desativação do
empreendimento, seja por mudança de endereço da planta industrial, seja pelo
encerramento das atividades, será conduzida de forma facilitada, uma vez que a
gestão proativa propiciará a inexistência de passivos ambientais no imóvel.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Pela análise do crescimento frequente das preocupações ambientais

decorrentes principalmente da variável econômica, seja pela pressão de clientes,
seja pela autuação por parte dos órgãos governamentais ou mesmo pela perda de
competitividade no mercado, observa-se a necessidade de adoção de campanhas
orientativas ao empresariado como forma de incentivo à adoção de práticas
ambientais de gerenciamento.
Com a presente pesquisa pôde-se alcançar as seguintes conclusões:
a) O conhecimento dos aspectos e impactos ambientais do empreendimento
possibilitou a adoção de medidas relativas aos investimentos necessários
para adequação de seu parque industrial objetivando a melhoria de seu
desempenho ambiental;
b) A avaliação da importância do investimento em qualificação de sua
equipe interna como forma de redução dos impactos causados pela
atividade.
c) A definição de ações prioritárias no tocante aos aspectos ambientais
identificados possibilitando a estruturação de um cronograma com ações
de curto, médio e longo prazo;
Por meio da atuação pro-ativa, observou ser possível:
a) Reduzir os riscos de autuações por parte dos órgãos governamentais;
b) Utilizar racionalmente as matérias-primas e insumos de processo;
c) Reduzir o custo de produção em virtude da otimização do consumo de
matérias primas;
d) Melhorar o desempenho da equipe de colaboradores por meio do resgate
de sua auto-estima;
e) Aumentar a competitividade possibilitando a conquista de novos
mercados;
f) Disseminar a responsabilidade ambiental entre todos os colaboradores.
No que tange a análise crítica da metodologia adotada para o levantamento
de aspectos e impactos ambientais, destaca-se:
a) Detalhamento exaustivo dos processos desenvolvidos pela empresa;
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b) Necessidade de conhecimento sobre os processos desenvolvidos, de
forma a obter-se a maior abrangência possível durante o levantamento de
informações;
c) Identificação de pontos críticos em relação ao gerenciamento ambiental
para a adoção de um plano de ação ao longo do tempo.
Desta maneira, a presente pesquisa possibilitou ainda o alcance das
seguintes conclusões:
a) Diagnóstico aprofundado do empreendimento para a adoção de ações
corretivas e preventivas;
b) A análise qualitativa e quantitativa dos aspectos ambientais identificados
possibilita a elaboração de um Plano de Gerenciamento visando a
redução de riscos à empresa e ao meio ambiente.
Por fim, é possível observar que há evolução gradativa do gerenciamento
ambiental pelas empresas porém, em virtude da velocidade dos impactos que hoje
se consolidam no meio ambiente, há necessidade da adoção de ações de maior
escala, integrando não só o grande empresariado, mas também as pequenas e
médias empresas, nos mais diversos segmentos.
Recomenda-se ainda, que, para que a metodologia tenha efetiva validade e
permita a adoção de ações preventivas e corretivas pelas empresas, ela possa ser
constantemente aprimorada e avaliada em relação aos diferentes processos
desenvolvidos, tanto no setor gráfico como em outros segmentos produtivos.
Em virtude da principal dificuldade encontrada tratar-se da incorporação da
visão ambiental preventiva pelos empreendedores, recomenda-se o aprofundamento
das discussões envolvendo as instituições de ensino e o empresariado. Somente
assim será possível concretizar o disposto na Constituição Federal Brasileira em
relação ao desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente.
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Anexo I
Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais
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Anexo II
Modelo Exemplificativo de Avaliação da Legislação Ambiental aplicável ao
empreendimento.

