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Resumo: Este trabalho propõe um levantamento das informações atualmente disponíveis 
sobre a questão ambiental no setor gráfico – especificamente na flexografia. Observou-se a 
utilização das tintas e solventes nas indústrias flexográficas de Bauru – SP como principais 
requisitos ambientais no processo produtivo. A metodologia se deu através da aplicação de 
questionários e observação in loco. Com isso, pôde-se concluir que este setor carece, de uma 
maneira geral, de implementações de gestão ambiental na forma de conscientização interna e 
preparação técnica dos funcionários. Pode-se afirmar também que a área gráfica exige dos 
usuários alto grau de conhecimento dos seus insumos químicos e da sua periculosidade. 
Palavras-chave: Flexografia; Resíduos; Efluentes Líquidos; Gestão ambiental. 

1. Introdução 

As questões ambientais no setor industrial vêm sendo bastante tratadas, uma vez que 
os problemas relativos ao meio ambiente estão se tornando cada vez mais críticos, 
cumulativos e com reflexos significativos nos setores de produção.  
  Na área gráfica, o crescente aumento na formulação e implementação de políticas, leis, 
regulamentos, normas e procedimentos indicam a crescente preocupação e aumento da 
conscientização da sociedade com o meio ambiente. Em contrapartida, a elaboração dos 
produtos químicos utilizados como insumos na área gráfica se tornam cada vez mais 
complexos e com alto grau de intoxicação e insalubridade. 

A busca de soluções e alternativas que causem menores riscos e impactos ambientais 
envolve efetivamente a aplicação de melhores práticas de gerenciamento, o uso correto de 
recursos através da redução na fonte, eficiência no uso de energia, reaproveitamento dos 
materiais que entram no sistema durante a produção e consumo reduzido de água. Para 
atender a esses requisitos as empresas devem adotar ações pró-ativas, juntamente com as 
entidades reguladoras. Essas práticas podem promover a redução da quantidade e/ou 
toxicidade dos despejos da produção e dos produtos finais durante seu ciclo de vida. Ainda, 
eliminam ou minimizam os custos com o mau uso dos insumos e com o descarte incorreto dos 
resíduos.  

As empresas ou instituições que operam e implementam um programa de prevenção 
da poluição, através de um sistema de gestão ambiental, são aquelas que geram custos mais 
baixos e obtém maiores benefícios. O custo por unidade diminui na medida em que as práticas 
de prevenção da poluição diminuam o risco de processos e penalidades legais. Quando esses 
programas são implementados de maneira ativa, eles trazem vantagem significativa em 
termos de competitividade. O planejamento e organização requerem o compromisso para com 
o programa de redução de resíduos, fixando objetivos claros e organização. Considerando a 
diversidade de especializações que há na área gráfica, cada empresa deve se avaliar 
detalhadamente e adotar o sistema que melhor atenda às suas necessidades. 

Portanto, ao abordar a questão da redução de impacto ambiental, estaremos 
mencionando a necessidade de mudanças no produto e no processo. Todas essas novas ações 
levam a reflexos positivos economicamente: seja na prevenção de problemas associados à 
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poluição ou às conseqüências dele decorrentes: acidentes de trabalho, incêndios, pacivo 
ambiental, etc. 

 

2. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é investigar os problemas de ordem ambiental no setor 
flexográfico de Bauru – SP, especificamente os relacionados à utilização das tintas e 
solventes. Propõe-se, com o resultado da pesquisa, apontar aos empresários e funcionários do 
setor qual a maneira correta de suprir tais necessidades. 

 

3. Revisão bibliográfica 

3.1 A indústria gráfica sob o ponto de vista ambiental 

Segundo Aléssio, R. G. e Ribeiro, F. M. (2003), a indústria gráfica é muito 
diversificada, pois atende a todos os setores da economia incluindo serviços públicos, serviços 
financeiros, publicitários, editoriais, prestadores de serviços e a indústria de manufatura como 
um todo. Para atender a demandas tão diferenciadas possui diferentes processos de produção e 
serviços específicos.  

A flexografia é um desses segmentos gráficos e se desenvolveu bastante nos últimos 
anos. Apresenta um tipo de impressão utilizado geralmente em embalagens plásticas e rótulos 
por apresentar secagem rápida e resistência às mais diversas variações de temperatura 
(SENAI, 2005). 

O uso dos recursos naturais, a produção de papeis, a fabricação de tintas e solventes e 
todos os outros materiais geram poluição e resíduos pós-consumo. Sob esse aspecto faz-se 
necessário a atenção do setor para que o impacto seja reduzido ou até eliminado. Claro que, 
para tanto é preciso remanejar esforços que direcionem a redução do impacto das empresas 
gráficas no meio ambiente. 

Segundo o Guia Técnico Ambiental da Indústria Gráfica (ALÉSSIO, R. G.; RIBEIRO, 
2003), a atividade industrial gráfica pode ser desempenhada de modo seguro e saudável, tanto 
do ponto de vista de saúde humana quanto da proteção ambiental, desde que sejam conhecidas 
e corretamente controladas as emissões de efluentes líquidos industriais, resíduos sólidos, 
emissões atmosféricas, ruídos, vibração e radiação. 

Um empresário em sua gráfica pode achar que não há problemas, por exemplo, em 
jogar trapos e estopas sujos de solvente no lixo doméstico. Ocorre que a geração diária desses 
materiais, multiplicado pelo número de gráficas existentes, somado a varias outras atividades, 
sejam estas de origem industrial, do comércio, dos hospitais ou domicílios existentes, levam a 
um volume considerável de resíduos passíveis de causar problemas ambientais. A água da 
chuva percolando através da massa de lixo arrasta, por exemplo, os contaminantes presentes 
na estopa e outros materiais, que atingem o solo e podem chegar até as águas subterrâneas 
causando poluição, sendo estas águas muitas vezes utilizadas para abastecimento público.  
Tais problemas de degradação atingem seriamente a população, podendo provocar incômodos 
e doenças; daí a importância de se evitar que eles ocorram, significando não apenas uma 
obrigação legal, mas principalmente um exercício de cidadania. 

Antes de conduzir a uma identificação dos aspectos ambientais, é importante conhecer 
o conceito de impacto ambiental. Impacto ambiental é qualquer modificação no meio 
ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou 
serviços de uma organização (ABNT, apud ALÉSSIO, R. G.; RIBEIRO, 2003). 

É possível visualizar esse conceito imaginando o lançamento de um grande volume de 
efluente industrial e esgoto doméstico em um pequeno curso d’água. Os possíveis efeitos 
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resultantes deste lançamento, como mortandade de peixes e odor desagradável, são os 
impactos ambientais. Para evitar a ocorrência deste impacto negativo deve-se evitar ou 
minimizar a geração de poluentes na fonte geradora, por meio de técnica de produção mais 
limpa, ou seja: redução do consumo de água e energia, substituição de matérias-primas 
tóxicas por atóxicas ou de menor toxicidade, reutilizar e reciclar resíduos, entre outras; pode-
se também utilizar técnicas de fim de tubo para o tratamento e disposição final dos resíduos 
gerados. Este é um sistema de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, efluentes 
líquidos e gasosos, gerados em uma unidade industrial, antes do seu lançamento nos meios: 
ar, água e solo, às exigências previstas na legislação. 

A indústria gráfica utiliza diversos insumos no processo produtivo e gera uma grande 
variedade de insumos: resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, vibrações e 
ruídos. Segundo Aléssio, R. G. e Ribeiro (2003), são vários os problemas ambientais e à 
saúde humana que estes materiais residuais podem causar: 

• Restos, borras e embalagens usadas de tintas: grande parte das tintas usadas na 
industria gráfica possuem, em sua composição, alguns elementos denominados metais 
pesados, como por exemplo: cromo, chumbo, cádmio, entre outros. Esses metais, além 
de serem bastante tóxicos, acumulam-se em nosso organismo. Em pequenas 
quantidades não são considerados nocivos, porém, sua sucessiva absorção pode atingir 
concentrações tóxicas, desenvolvendo danos ao sistema nervoso, deformações em 
fetos e, em casos extremos, até provocar a morte. Este efeito cumulativo pode ocorrer 
se lançado no meio ambiente por meio de efluentes líquidos, gasosos ou resíduos 
sólidos. Podem, portanto, atingir direta ou indiretamente homens e animais; 

• Solventes e estopas, trapos e embalagens contendo restos de solventes: os solventes 
usados na indústria gráfica para diluição de tintas e procedimentos de limpeza são, em 
sua maioria, compostos derivados do petróleo: tolueno, xileno, nafta, gasolina, 
querosene, entre outros. Esses compostos, quando lançados indiscriminadamente no 
meio ambiente – quer seja impregnado em estopa ou na forma de solvente sujo – 
podem causar problemas de contaminação ambiental no solo e nas águas (tanto 
superficiais como subterrâneas) e problemas de ordem ocupacional: pela aspiração dos 
vapores de evaporação de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) e por sua absorção 
cutânea. Em geral, os solventes são incorporados à corrente sangüínea e distribuídos 
pelos tecidos gordurosos do corpo, incluindo o cérebro, medula óssea, fígado, rins e 
sistema nervoso. Dependendo da concentração e do tempo de exposição, podem 
provocar desde uma leve sonolência ate danos ao fígado, rins, pulmões, causando 
sérios danos ao sistema nervoso central e podendo levar até a morte, quando em 
dosagens muito elevadas; 

• Efluente de água com revelador e/ou fixador: o primeiro problema associado a este 
resíduo diz respeito à prata existente nos banhos, que deve ser removida por processos 
físico-químicos, não apenas por ter potencial contaminante, mas também em função 
do seu valor econômico e de possibilidade de reciclagem. Outro problema está ligado 
ao conteúdo de matéria orgânica presente: quando atingem corpos de água, as 
moléculas orgânicas são decompostas por bactérias, que, para sobreviver, consomem 
oxigênio da água. Havendo excesso de matéria orgânica estas bactérias se 
multiplicam, consumindo grandes quantidades de oxigênio que, reduzido na água, 
causa impactos como a mortalidade de peixes. O parâmetro que avalia o potencial de 
impacto é a DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e corresponde à quantidade de 
oxigênio consumida para degradar biologicamente a matéria orgânica presente no 
efluente. Ou seja: quanto maior o valor da DBO, maior o impacto nas águas.  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

 4 

Como é possível perceber, o lançamento indiscriminado no meio ambiente dos 
resíduos da indústria gráfica pode ter sérias conseqüências, tanto para o ecossistema como 
para o ser humano. Em regiões onde a concentração destas empresas é significativa, os 
problemas ambientais podem assumir proporções bastante preocupantes. 
 Percebe-se que a gravidade do problema está diretamente relacionada com a 
disposição dos produtos finais – especificamente dos efluentes líquidos. Ocorre que a relação 
de entrada e saída no fluxo produtivo é desproporcional. Fica evidente o aumento de volume 
dos materiais finais. 

Além disto, também há o sério problema dos resíduos gerados pós-consumo 
(FAZENDA, J. M. F. et al.): são as borras, embalagens contaminadas e materiais 
contaminados com tinta ou solvente. Todos estes são considerados resíduos perigosos. Destes, 
as borras podem ser reaproveitadas virando novamente tintas – de aplicação menos nobres. Os 
materiais e embalagens podem ser reaproveitados desde que limpos da maneira correta. 
Geralmente isto não ocorre e, quando capturados para reciclagem, correm o risco de ainda 
estarem contaminados.  
 As tintas e solventes apresentam características técnicas de periculosidade para: 
manipulação, toxidade, inflamabilidade e armazenamento específico; podendo ainda ser 
incompatível com outros produtos (LUMINAR, 2002). Por apresentar todas estas 
características, faz-se necessário o monitoramento dentro do processo (FAZENDA, et al., 
2005). Deve-se também prezar pela saúde do trabalhador, respeitando as recomendações de 
limite de exposição destes produtos ao organismo humano (BRASIL, 2001). 
 Por tudo isto, pode-se concluir que a indústria gráfica é bastante poluidora e se utiliza 
de uma vasta gama de produtos químicos durante o fluxo produtivo.  Necessita, portanto, 
conhecer os devidos métodos de captação e tratamento dos efluentes líquidos. Para a gestão 
ambiental e a observância às normas e leis vigentes relacionadas ao meio-ambiente, pode-se 
contar com a acessória de vários órgãos institucionais e governamentais.  

 

 3.2 Regulamentação ambiental 

Para explanar de forma bem objetiva as normas, leis e regulamentações sobre a 
questão do meio ambiente, serão citadas aqui de maneira sucinta as regulamentações da ISO 
14000 (2004), as normas da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB 
(2006) e as Normas Municipais de Bauru (1990).  

A Norma Regulamentadora ISO 14000 (2004) especifica os requisitos relativos a um 
sistema da gestão ambiental, permitindo a uma organização desenvolver e implementar uma 
política e objetivos que levem em conta os requisitos legais e outros requisitos por ela 
subscritos e informações referentes aos aspectos ambientais significativos. Aplica-se aos 
aspectos ambientais (que a organização identifica) como aqueles que possam controlar e 
aqueles que possam influenciar. Em si, esta Norma não estabelece critérios específicos de 
desempenho ambiental. Pretende-se que se apliquem a todos os tipos e portes de organizações 
e para adequar-se a diferentes condições geográficas, culturais e sociais. Um sistema deste 
tipo permite a uma organização desenvolver uma política ambiental, estabelecer objetivos e 
processos para atingir os comprometimentos da política, agir, conforme necessário, para 
melhorar seu desempenho e demonstrar a conformidade do sistema com os requisitos desta 
Norma. A finalidade geral é equilibrar a proteção ambiental e a prevenção de poluição com as 
necessidades socioeconômicas. Deve-se notar que muitos desses requisitos podem ser 
abordados simultaneamente ou reapreciados a qualquer momento. 

A CETESB (2006) é a agência do Governo do Estado de São Paulo responsável pelo 
controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, 
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com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do 
solo. 

Para alcançar esses objetivos, a CETESB mantém as seguintes atividades, em caráter 
permanente: licenciamento e fiscalização de fontes fixas; fiscalização de fontes móveis e 
monitoramento da qualidade do ar, das águas superficiais interiores, das águas subterrâneas e 
da balneabilidade das praias, inclusive as interiores. 
 A CETESB dispõem de material técnico descritivo das formas permitidas para a 
disposição final dos efluentes líquidos (por categoria) e também desempenha acessoria para 
esclarecimentos e treinamentos. Além dela, também existem outras instituições que prestam 
apoio aos requisitos legais e ambientais às empresas, como o Centro de Tecnologia de 
Saneamento e Meio Ambiente – CETSAM e o Departamento de Meio Ambiente da Fiesp – 
DMA.  
 Em Bauru – SP existe o Código Ambiental do Município (LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL MUNICIPAL DE BAURU, 2006). Para empresários gráficos da cidade está 
disponível critérios para a emissão dos efluentes líquidos, normas de licenciamento e 
monitoramento, além de um certificado de qualidade ambiental: o “Selo verde municipal”. 
 Portanto, os critérios ambientais legais e regulamentados estão cada vez mais 
acessíveis e com critérios rígidos. Cabe ao empresário se informar e implementar um sistema 
de gestão ambiental coerente com o seu estabelecimento e com a produção. O atendimento 
aos requisitos ambientais se tornam um diferencial empresarial. Novas técnicas e 
procedimentos podem ser adotados de maneira multidisciplinar oferecendo ganhos 
estratégicos – como o “Selo verde municipal”, citado acima.  

 

3.3 Como administrar resíduos industriais 

 Segundo Aléssio, R. G. e Ribeiro, para administrar os resíduos gerados durante a 
produção a empresa deve adotar ações sistemáticas, por meio de instrumentos técnicos. É 
preciso conhecer alguns conceitos básicos, citados a seguir. 

Os resíduos (resultado sólido ou semi-sólido de atividade de origem industrial, 
doméstica, hospitalar, e outros) tornam-se inviáveis para lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpos de água. Eles devem ser identificados e caracterizados, o que pode ser feito 
com a ajuda de consultores capacitados. Posteriormente, deve ser efetuada uma avaliação 
técnica e econômica que definirá os objetivos e as oportunidades de redução de . E a última 
fase é a análise de viabilidade, onde qualquer mudança proposta deve ser testada quanto a sua 
aceitação dentro da empresa. 

O Controle Ambiental é o conjunto de ações legais, aplicadas como ferramenta de 
gestão e utilizadas por empresas e pelo órgão competente visando a melhoria da qualidade 
ambiental. Significa licenciar, fiscalizar e monitorar as ações relativas à utilização dos 
recursos ambientais, de acordo com diretrizes técnicas administrativas e leis específicas. O 
controle ambiental pode ser feito por meio de ações preventivas ou corretivas. O mais 
conhecido é o controle corretivo, que é um conjunto de técnicas utilizadas no chamado fim de 
tubo para o tratamento e a disposição final dos poluentes gerados em uma atividade produtiva, 
visando a enquadrá-los nos limites estabelecidos pela legislação ambiental. 
Também é preciso conhecer as fontes geradoras dos resíduos. Na área gráfica significa 
detalhar quais os componentes tóxicos dos produtos / insumos, como: o chumbo, o cromo, o 
cádmio e o tolueno; que são classificados como perigosos e os lodos gerados das tintas que 
possuem: cromo hexavalente, chumbo e cianeto. Além destes pode-se citar a água residual 
contendo cloreto de metila, entre outros. Todos classificados como perigosos. É possível 
eliminar ou minimizar esses resíduos com tecnologias específicas. Para cada tipo de resíduo é 
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recomendado um tipo diferente de processo: o físico, o físico-químico, o químico ou o 
biológico.  

Sobre a necessidade de se ter procedimentos mais conscientes quanto ao uso de 
produtos químicos, podemos citar alguns exemplos de prevenção da poluição que diminuem a 
quantidade de resíduos gerados durante a produção: modificações estruturais no sistema e na 
produção / tecnologia; nos materiais utilizados, nas práticas operacionais, bem como o 
manuseio dos insumos e a substituição dos mesmos pelos trabalhadores e melhorar as práticas 
de gerenciamento (através da informação e treinamento constantes). 
 No setor gráfico (CASPARY, 2006) se observa um desperdício muito grande no setor 
produtivo. A falta de conhecimento técnico também é muito grande. Deixa-se de reaproveitar 
e reciclar muitos materiais que poderiam retornar ao processo na fabricação de insumos. 
Existem hoje muitas empresas terceirizadas que coletam os resíduos e transformam em novas 
matérias-primas e energia (TECNOLOGIA GRÁFICA, 2005; RÖSNER, H. et al., 2000).  

 

4. Metodologia e Resultados 

 Após levantar todo o panorama dos requisitos ambientais na área gráfica, realizou-se 
uma pesquisa empírica para avaliar o grau e conhecimento do assunto dos empresários e 
funcionários das gráficas flexográficas da cidade de Bauru – SP, bem como observar no local 
da produção o descarte dos resíduos líquidos destas empresas (pesquisa de campo).  
 Optou-se pelo tipo de impressão flexográfica por estar em fase de expansão no Brasil e 
por ser altamente poluidora (utilizando-se de tintas voláteis e facilmente miscíveis em água). 
Delimitou-se a pesquisa à cidade de Bauru – SP e realizou-se visita técnica nos 
estabelecimentos que aceitaram participar deste levantamento (o que somou aproximadamente 
metade das gráficas flexográficas de Bauru – SP).   

O total de estabelecimentos visitados foram 07 (sete). 
A avaliação da pesquisa nos estabelecimentos compreendeu a documentação de dois 

formulários: uma declaração de consentimento e um questionário padronizado. Além destes, 
também houve o registro documentado da observação em campo (quando nos foi permitido 
observar os fatos no ambiente normal onde eles ocorrem). Foram selecionados tópicos para 
observação que mostram se na rotina das gráficas estão presentes alternativas sustentáveis e 
eco-eficientes. O enfoque foi dado para a produção e, especificamente, a manipulação com 
tintas e diluentes. 

O questionário se dividiu em três partes, abordando: 

• O processo; 
• A utilização de tintas e solventes e 
• A disposição final dos resíduos líquidos e a visão ambiental da empresa. 

 Após a aplicação dos questionários, realizou-se a “elaboração dos dados” (seleção, 
categorização e tabulação). Em conseqüência desta etapa, os resultados da pesquisa foram: 

• Quanto ao processo: 
A maioria das empresas (57,14%) operam no setor de embalagens e, portanto, utilizam 

material menos tóxico nos insumos. 
A maioria das empresas não realizaram nenhuma adaptação tecnológica para 

minimizar os problemas com resíduos. 
Algumas etapas do processo de impressão são terceirizadas e não se conhece ao certo 

os procedimentos de confecção dos produtos. 
— Relatou-se uma grande variedade de produtos químicos utilizados para limpeza das 
máquinas e solventes de tintas. Cita-se: agentes químicos ácidos, agentes químicos básicos, 
bicarbonato de sódio e outros. A variação de produtos na limpeza depende diretamente da 
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relação equipamento / tipo de tinta. Os funcionários tiveram grande dificuldade de definir os 
tipos de produtos, funções e descrição técnica deles. 

• Quanto às tintas e diluentes: 
As tintas e diluentes são à base de água ou solvente. Em alguns casos existe a 

utilização de tintas à base U.V. (de secagem ultravioleta) presentes no processo. 
Houve relatos de falta de conhecimento para manipulação de tintas e solventes, 

problemas de armazenamento destes produtos e problemas de inalação constante dos produtos 
voláteis. 

O critério de escolha utilizado na compra de tintas e diluentes foi, respectivamente: 
compatibilidade com as máquinas e produção, preço e, por último, opção de produtos eco-
eficientes.  

Sabe-se que as fichas técnicas dos produtos químicos são fornecidas pelos fabricantes, 
entretanto houve uma afirmação de gráfica com ausência de qualquer tipo de suporte técnico, 
ou seja, nem mesmo as das fichas dos produtos, contando apenas com as informações dos 
rótulos da embalagem, situação totalmente irregular de informação dos produtos. 

• Quanto à disposição final dos resíduos líquidos e a visão ambiental da empresa: 
A maioria dos entrevistados (57,14%) disseram não tratar os resíduos finais e 42,85% 

dos entrevistados (3 deles) confirmaram que tratam. Destes últimos: um é através de terceiros 
(14,28%), outros dois (28,57%) é no próprio estabelecimento (técnica de fim de tubo e 
decomposição térmica). 

O destino dos outros resíduos de chão de fábrica foi categorizado como: estocado, 
eliminado para o aterro sanitário ou remanejado. 

A reutilização ou reaproveitamento de algum material durante o processo produtivo 
foi assinalada por 4 entrevistados (57%). Um não respondeu e outros dois confirmaram não 
reaproveitar nenhum material. Consta o reaproveitamento de panos, água e papéis. Em um 
caso registrou-se o reaproveitamento de materiais plásticos. 

Os resultados sobre as empresas que já optaram por um controle ambiental preventivo 
visando à melhoria do processo foi: 3 afirmações, 2 negações e 1 entrevistado não respondeu. 
Das empresas que afirmaram, o controle foi definido como modificações estruturais no 
processo e redução de energia e matéria-prima. 

Quanto à necessidade de ter tido que realizar um controle ambiental corretivo, 6 
empresas disseram não precisar e 1 confirmaram já ter precisado. 

O resultado da quantidade de produtos químicos (tintas e solventes) utilizados por 
mês, coletado, teve a variação de 2 Kg a 150 Kg de tinta e de até 200L de solvente. Três 
gráficas não souberam responder. 

As empresas que souberam registrar o volume final dos efluentes líquidos gerados em 
um mês foram apenas duas (que possuem controle ambiental). Teve-se os números: 150 litros 
em um mês e 3000 litros em um mês. Portanto, 71,5% dos entrevistados não sabem ao certo 
qual é o volume final dos efluentes líquidos gerados na sua empresa e, somente 28,5% tem 
esta referência. 
  Baseando-se nos dados coletados, criou-se a estimativa de quanto é o volume dos 
efluentes gerados para as gráficas que forneceram os valores dos insumos utilizados: 

 

TABELA 01 – Valores estimados de volume de efluentes líquidos gerados em um mês 

Faixas de empresas Faixa em litros, valores de (litros) 
01 – pequeno porte 2,5 
02 – médio porte 387,5 
03 – porte maior Até 3000 
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5. Conclusão 

 Disto tudo pôde-se concluir que a área gráfica e, especificamente a área flexográfica, 
possui uma variedade muito grande de insumos complexos – que exigem do usuário alto grau 
de conhecimento dos seus compostos e da sua periculosidade.  

A falta de controle dos produtos miscíveis em água tornam as gráficas altamente 
poluidoras, e, como conseqüência, as águas da cidade se contaminam.  

A população parece não se dar conta do grau de toxidade que estes produtos oferecem, 
ainda mais quando misturados reagindo entre si.  

A displicência também é grande para pequenos hábitos, como: 

- Limpar o ambiente com produtos industriais destinados às máquinas; 
- Lavar panos sujos deixando a água escoar para a tubulação de esgoto; 
- Misturar lixos contaminados de tinta com lixos não contaminados; 
- Dispensar materiais que podem ser reaproveitados; 
- Não armazenar corretamente os líquidos voláteis; 
- Não optar por uma linha de produtos eco-eficientes (ou desconhecê-los); 
- Entre outros. 

 Portanto, os resultados do questionário apontam que há pouco conhecimento e pouca 
organização quando se trata de insumos e procedimentos dentro do processo de produção.  

As indústrias não conhecem seus materiais, tampouco os riscos que os mesmos 
oferecem aos seus funcionários e ao meio ambiente. E ainda pode-se afirmar que não existe 
preocupação efetiva com a destinação final de seus resíduos e, portanto, com o resultado final 
de seu trabalho.   

As pequenas empresas demonstraram pouco ou nenhum interesse em modificar sua 
produção dentro de uma visão ambiental. Elas poderiam, ainda, se organizar em cooperativas 
e assim negociar seus lixos industriais; transformando um problema em uma nova fonte de 
recursos para a empresa. Apenas nas empresas maiores foi possível encontrar algum tipo de 
gerenciamento ambiental e monitoramento.  

Muito ainda deve ser feito: tanto no investimento de informação quanto no 
gerenciamento da produção. Espera-se que os centros acadêmicos contribuam na diminuição 
desta estatística contribuindo com o conhecimento e espera-se que os empresários ampliem o 
seu repertório e implementem projetos multidisciplinares e com consciência ambiental. 
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