


Se existe um tema que tem sido um marco do início do século XXI,

este tema é a Ecologia.

As vozes têm sido uníssonas em afirmar que o planeta não suporta

mais o desgaste causado, há séculos, pela atuação destrutiva do

homem, acelerada sobretudo a partir do século XIX, com a Re-

volução Industrial e as técnicas de produção em massa, para a

qual se empregam recursos naturais para conversão em energia,

matéria-prima e outros subsídios.

Como uma das maiores indústrias do inundo, a Indústria Gráfica

também tem abraçado essa causa. O processo é recente, mas

os frutos já são notados em diferentes áreas. Desde a preocupa-

ção de gráficas com o descarte de seus detritos e resíduos, até o

esforço de grandes fabricantes mundiais de soluções, que têm

investido somas consideráveis de dinheiro no desenvolvimento de

tecnologias alternativas que permitam às gráficas manter seu grau

de eficiência e qualidade, com menor agressão ambiental.

O "verde" como competitividade
O respeito à questão ambiental não somente é uma necessidade

como também, devido à urgência que o assunto demanda, tem

representado uma forma de empresas reverterem seus investi-

mentos em formas ecológicas de produção em competitividade.

Se antes a tecnologia - que permitia produzir mais e com maior

qualidade - era o ponto-chave no processo de escolha por parte

dos gráficos, hoje somente tecnologia não define uma fabricante

como competitiva ou não. Fatores de respeito ao meio ambiente

também são considerados por boa parte das empresas no mo-

mento de optar por esta ou aquela solução.

É um processo em cadeia que desemboca na vigilância da opinião

pública e ONGs ambientais, e que passa pela conscientização de

gráficas que imprimem os trabalhos e, também, por empresas fa-

bricantes que se unem nessa parceria para desenvolver tecnolo-

gias ambientalmente menos agressivas.

Exemplos de mérito
Felizmente, são vários os exemplos de produtos ecologicamente

viáveis que podem ser encontrados no mundo. Parte considerável

da última Drupa (2008) foi dedicada a mostrar que é possível, sim,

criar um portifólio amplo de soluções gráficas que sejam amigáveis

ao planeta.

Se até o momento o nível de agressão "zero" ao meio ambien-

te é uma utopia, esse esforço já colabora para minimizar o im-

pacto que, direta ou indiretamente, máquinas impressoras,

processadoras, químicos e, até mesmo, o consumo desenfreado

de papel têm sobre os recursos naturais.

Partindo-se para os exemplos mais palpáveis, se, no passado, o

CtP eliminou o uso do filme (fotolito), hoje a preocupação gira em

torno de desenvolver equipamentos - e, como conseqüência, cha-

pas - que também permitam uma redução no uso de energia e

químicos, e que gerem um volume mínimo de detritos.

Um dos exemplos recentes é a linha de equipamentos Presstek

Dimensíon Excel; essa empresa relativamente pequena e enxuta

tem sido pioneira na criação de meios alternativos para o setor

gráfico, e sua linha Dimension é um deles.

No caso, têm-se CtP que gravam chapas totalmente sem proces-

samento o que, nesse determinado ponto da cadeia, elimina o uso

de químicos (processo chamado de chemistry-free).

Outro exemplo são as chapas Azura, lançadas oficialmente pela

Agfa no mercado em 2008. São chapas para sistemas térmicos

conhecidas como "chapas verdes" por eliminarem a necessidade

de processamento e queima e, dessa forma, reduzirem o consumo

energético e o uso de químicos (e o problema que acarretam) e de

álcool (utilizando soluções alternativas de fonte).

Chapa Agfa Azura: sem químicos

A Fuji, outra importante fabricante de chapas, oferece também

um modelo chemistry-free, a Brillia HD Pro-V, uma chapa violeta

fotopolímera que dispensa queima e permite uso de tinta conven-

cional e UV (ultravioleta).



Já a Kodak apresenta a Thermal Direct, que se inclui no conceito

das chamadas "chapas verdes" por dispensar qualquer tipo de

processo auxiliar de lavagem ou goma. Segundo a empresa e os

dados técnicos fornecidos, as características dessa chapa permi-

tem a eliminação total do consumo de revelador e produtos auxilia-

res, do consumo de água e de tratamento ambiental de resíduo e

os custos correspondentes. A chapa é exposta em um CtP térmico

e vai diretamente à impressora, onde o simples contato com o rolo

de água e depois com o de tinta, faz o processo conhecido como

DOP - Developíng On Press, sem a contaminação da solução de

fonte, tinta etc.

Kodak Thermal Direct

De vilão a herói
% -

Outro segmento que tem se mobilizado (e que, até pouco tempo,

era bastante criticado pelos fatores ambientais que acarretava) é o

de Serigrafia e Sinalização, sobretudo no que se refere às impres-

soras que utilizam solvente. Este, além de agressivo à mão-de-

obra (operadores), também é nocivo ao meio ambiente.

Nesse sentido, o caminho escolhido por alguns fabricantes e gran-

des players desse segmento, como HP, Epson, Océ e outros, é o

de desenvolver tecnologias de impressão que gerem um volume

mínimo ou inexistente de resíduos.

Recentemente, a HP apresentou a HP Látex, que, além de trazer

como inovação o uso de tintas látex, também acrescenta algumas

iniciativas interessantes em termos de meio ambiente, como o uso

de tinta inodora, não inflamável e que emite o mínimo de compo-

nentes orgânicos voláteis. Isso faz, ainda, com que seja desneces-

sário o uso de sistema especial de ventilação.

Para suas impressoras de grande formato à base de tinta solvente,

por exemplo, a HP ainda disponibiliza um kit adicional para redu-

ção máxima da emissão de odores e outras substâncias agressivas

ao meio ambiente e aos operadores.

Aliás, esse mercado de impressoras com tinta solvente (que repre-

senta cerca de 95% do mercado de grandes formatos, segundo

dados não-ofíciais) tem apostado fortemente nas chamadas tintas

Eco-solvente (e algumas variáveis). Hoje, é praticamente padrão

em todos os principais fabricantes e modelos de impressoras do

mercado, como HP, EFI Vutek, Roland, Ampla, TGI, Xerox etc., o

uso do Eco-solvente, que possui índices muito baixos de solvente

em sua composição e utiliza como matéria-prima produtos alter-

nativos e menos poluentes.

Entre os

exemplos,

pode-se citar

uma inicia-

tiva interes-

sante da EFI

Vutek com

sua tinta

BioVU para

impressoras

industriais da

linha Vutek -

as quais, no

caso, são fabricadas a partir do milho.

Na Drupa, a Océ apresentou sua impressora Océ ColorWave 600,

frisando diferenciais ecológicos como o baixo consumo de energia

e a tecnologia de impressão por meio do Océ CrystalPoint, uma

inovadora tecnologia de impressão que utiliza TonerPearls (gel só-

lido em forma de pérolas) que, por meio de aquecimento, ejeta

tinta diretamente sobre o papel com zero tempo de secagem e de

forma limpa, sem emissões de ozônio, odor ou pó. Além disso, o

resíduo produzido é depositado na Bandeja de Manutenção, que

é também a embalagem dos próprios cartuchos.

Vale destacar que, desde 1995, a empresa holandesa tem utili-

zado a ecologia como bandeira, criando o selo "Eco" para seus

produtos, o que resultou numa linha de produtos chamada de

"Ecoprints". Um dos carros-chefe e maior exemplo dessa postura

é a TDS450 com sistema Energy Star de controle e redução dos

níveis de consumo de energia elétrica (25% inferior, segundo a

empresa) e também o sistema Radiant Fusion, parte do engine

do equipamento e que permite que este "desperte" (saia do modo

hibernar) instantaneamente. Ao todo, dados fornecidos pela Océ

atestam que a TDS450 economiza, ao final do processo, cerca

de 50% de energia se comparada a outras soluções do gênero, A

própria "carcaça" da TDS450 é composta por materiais e peças

reutilizáveis (cerca de 95%).

A Océ também busca ampliar sua atuação ambientalmente res-

ponsável por meio de programas "verdes" lançados internacional-

mente, abrangendo as filiais da companhia em todo o mundo. Em

novembro, foi anunciado o Océ Premia Class, que visa ampliar

o reaproveítamento de peças e componentes para fabricação de

impressoras e dispositivos.



Trata-se do resultado de um projeto que se estende por décadas

e que já gerou vários relatórios vinculados a ações ambientais da

companhia - o primeiro deles, em 1990, mostrando que cerca

de 3 mil sistemas de impressão e cerca de 130 mil componentes

eletrônicos foram remanufaturados. Atualmente, o programa Océ

Premia Class envolve os modelos Océ 3165 Evo, Océ VarioPrint

2090/Océ VarioPrint 2100/Océ VarioPrint 2110, Océ CPS800 &

Océ CPS900 Eco e Océ TDS600.

Além disso, a Océ possui outros equipamentos ecologicamente

corretos, como o recém lançado Océ Arizona GT350, que cumpre

todas as diretrizes de segurança

e saúde incluindo CE, UL, CSA,

BG, CCC. Utiliza tintas UV sem

compostos orgânicos e voláteis

e ainda possui uma economia de

energia considerável.

A Océ promove ainda o Sustaina-

bility Fórum, que já traçou metas

que visam promover a otimização

da ação ambiental da empresa

em, basicamente, cinco frentes:

minimizar aspectos incorretos

ou desnecessários no uso de im-

pressoras; diminuir o consumo de energia; diminuir as emissões de

substâncias possivelmente agressivas; aumentar a reutilização de

materiais e componentes para, assim, diminuir o descarte de peças.

Tudo levando a um quinto item, que é o de utilizar essas ações

ambientais como ferramenta de marketing e parte da estratégia

de mercado para a Océ. Essas ações levaram a empresa a pos-

suir diversas certificações ambientais, tais como as ISO 14001 e

18001, concedidas para filiais da companhia em diversos países

da Europa e também para sua sede, em Venlo (Holanda).

"O debate sobre a preservação da natureza nos inspira a desenvol-

ver novas tecnologias que reduzam o impacto da ação humana na

natureza. Isso nos motiva a otimizar mais ainda nossos recursos

naturais e reduzir o volume de resíduo, e que, consequentemente,

nos ajude a atingir um crescimento sustentável no futuro. Mesmo

utilizando todas as alternativas, ainda não atingimos nossas me-

tas; contudo, aos poucos, estamos progredindo significativamen-

te. Acredito que o 'green business' se tornará um 'good business'

para nossos clientes, mercado e pessoas", diz Rokus van Iperen,

chairman Océ.

Pape! e reciclagem

Vide a supervalorizacão do uso do papel reciclado (até pouco tem-

po, visto como um elemento estranho ou "sujo") e a divulgação

de ações ecológicas dos maiores players desse setor no que tange

ao cultivo sustentável de matéria-prima (árvores) e outras ações,

como reciclagem, reaproveitamento de aparas e ações sociais

com comunidades circunvizinhas.

No ano passado, a International Paper anunciou oficialmente a

introdução do selo Cerflor em toda sua linha de produtos gráficos,

conhecida como Chambril.

"A conquista da certificação Cerflor atesta nossa atuação sustentá-

vel", afirmou, na ocasião, Nilson Cardoso, diretor comercial da IP

Brasil. No caso, o Cerflor atesta que todos os componentes usados

na fabricação do papel são rastreáveis (desde a madeira utilizada

até o produto final, o papel).

A Indústria de Papel é outro componente importante da "onda

verde" que segue ao encontro das soluções gráficas.

A multinacional também tem se esforçado no trabalho de marke-

ting e divulgação de suas ações ambientais, sobretudo nos proces-

sos de suas duas unidades de produção (em cidades do interior

de São Paulo e Mato Grosso do Sul) e no trato com suas reservas

- nas quais cerca de 24 mil hectares são de mata nativa intocada.

Outra importante linha de produtos da IP, Chamex, é fabricada a

partir de matéria-prima extraída de florestas 100% plantadas e re-

nováveis. "A International Paper tem orgulho de agir e mostrar que

é uma empresa amiga do meio ambiente", frisou Luís Fernando

Madella, diretor de relações institucionais e de sustentabílidade

da companhia.

Ainda dentro dos players da Indústria de Papel, tem-se a Papirus.

Desde 2003 essa empresa vem reestruturando-se internamente e

mostrando uma "nova cara" ao mercado. Em 2008, os frutos mais

amplos desse processo foram notados, com a estréia de um novo

logo e, o mais importante, a divulgação maciça de uma operação

que se encontra nas origens da companhia nacional: o uso de aparas

para produção de suas linhas de papel-cartão, que passaram a ser

comercializadas com novo nome - sempre levando o prefixo "Vita".

"A Papirus não tem florestas porque trabalha com aparas. An-

tes, isso era visto como um produto de menor categoria. Hoje, é

valorizado justamente porque tem um impacto positivo no meio

ambiente", destaca Eduardo Gianini, gerente de marketing da

Papirus. Atualmente, a empresa brasileira exporta seus produtos

para países da América Central, do Sul, Europa e Ásia.
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Soma-se a isso o trabalho social que a Papirus desenvolve junto a

comunidades de catadores de papel - que passam a fornecer de

forma organizada, estruturada e mais bem remunerada - aparas

para a produção.

Já a Suzano, líder no segmento no Brasil, destaca várias ações

de cunho ambiental. Em termos práticos, a empresa certificou-se

pelo selo FSC (Forest Stewardship Councii ou Conselho de Manejo

Florestal) que, recentemente, iniciou uma nova etapa para áreas

de floresta no sul da Bahia e que envolve o Programa de Forneci-

mento Florestal. Ao todo, 5 mil hectares estão sendo certificados.

Hoje, o Programa de Fomento Florestal abrange uma área de 77

mil hectares, e a madeira proveniente desses produtores passou

a representar cerca de 25% do consumo total da Suzano. Em São

Paulo. 811 proprietários participam do programa e, na Bahia e

no Espírito Santo, são 333 proprietários. O objetivo da empresa é

envolver todos os demais parceiros, de forma gradual, até 2012.

A Suzano é líder mundial em produção de eucalipto certificado pelo

FSC; possui hoje cerca de 246 mil hectares e unidades industriais

certificados. No ano passado, a empresa iniciou um projeto de fi-

nanciamento e orientação à indústria gráfica para que esta etapa

da cadeia produtiva também viesse a obter o selo FSC, estendendo

a iniciativa ao longo da cadeia de custódia. O projeto prevê a certi-

ficação de 35 gráficas ao todo, três distribuidoras e dois fabricantes

de caderno. Já estão certificadas vinte grandes gráficas e uma dis-

tribuidora, e os demais processos estão em andamento.

Entre os tópicos que a Suzano deve cumprir para receber o selo

estão o combate ao uso ilegal e predatório de madeira, a promoção

do comércio responsável e o manejo florestal sustentado, a prote-

ção de espécies ameaçadas de extinção, a eliminação do uso de

mão-de-obra infantil etc.

Offsets se movimentam
No segmento de impressão, que corresponde ao filão mais ape-

titoso da Indústria Gráfica, fabricantes que possuem atuação ou

distribuição no Brasil também se mobilizam.

Boa parte das novidades puderam ser conferidas na Drupa 2008 e

geram boas perspectivas quanto ao ingresso definitivo desse setor

na redução do impacto ambiental.

A japonesa Komori foi uma das que trouxeram o tema Ecologia

como bandeira no evento.

"A Komori deu uma ênfase muito grande à ecologia, mostrando

a impressão sem álcool e uma significativa diminuição do gasto

de papel para o acerto das máquinas", disse Klaus Tiedemann,

presidente da Gutenberg. "Ao eliminar o uso do álcool, há uma

diminuição do consumo do produto e a poluição que o solvente

provoca na atmosfera ao evaporar. Além disso, as impressoras da

Komori reduziram o consumo de uma média de 200 folhas por

acerto para apenas 20."

O resultado é que cada máquina Komori em operação com essa

tecnologia de acerto rápido (KHS-AI com Smart Sequence) eco-

nomiza várias árvores ao longo do um ano. Durante a Drupa, a

empresa editou um caderno em papel reciclado reafirmando sua

preocupação com a preservação do meio ambiente, não só na

operação de suas impressoras nos clientes, mas também durante

o processo de fabricação de suas impressoras.

Fábrica da Komori em Tsukuba, Japão:
conceito ecológico no fornecimento de energia elétrica

O Japão tem sido um dos países pioneiros na busca por formas

não ou menos agressivas ao meio ambiente - justamente por ser

um país com escassos recursos naturais. A matriz da Komori, na

cidade de Tsukuba, opera com energia solar, eólica e de combus-

tão de resíduos, tornando-a praticamente independente do forne-

cimento externo de energia elétrica.

Uma das maiores referências mundiais em offsets e detentora

de soluções para diversas aplicações gráficas, a Heidelberg tem

divulgado seu conceito "Hei Eco", baseado em pilares como dimi-

nuição de gastos com papel, energia e insumos.

"Medidas de sustentabilídade significam, na prática, também me-

nos gastos para a empresa", analisou Dieter Brandt, presidente

da Heidelberg na América do Sul. "'Pense econômico, imprima

ecológico'. Este lema é perfeito para o que queremos demonstrar:

essa preocupação, além de saudável à nossa vida, também é sau-

dável para o bolso do empresário gráfico", explicou.

Desde 2006, a Heidelberg disponibiliza no mercado a Speedmas-

ter com tecnologia Anicolor, que representa redução expressiva no

tempo de acerto e no gasto de papel. Além disso, lançou muitos

opcionais que reduzem o desperdício de energia, álcool etc., e

que também já estão no dia-a-dia de muitas gráficas, trazendo

grande economia. Além disso, um dos modelos mais requisitados

da empresa, a Speedmaster XL 105, ganhou certificado "Carbon

Neutral", além de prêmios ligados à Ecologia.

A empresa implementou ainda o ISO 14001, que garante práticas

amigáveis ao meio ambiente na produção de todas as impressoras

offset e nas instalações de desenvolvimento de produtos na Ale-

manha. O Print Media Center também recebeu o certificado da

FSC, instituição que dá suporte aos esforços para produzir papel

de maneira sustentável.



Também estão entre as medidas para diminuição do impacto am-

biental procedimentos tecnológicos que agilizam o fluxo de produ-

ção, como o permitido pelo Prinect PrePress Interface, que reduz

tempos de acerto de máquina e o desperdício de papel para acer-

to. Como o programa íntegra impressão e pré-impressão, os ajus-

tes de tinta, espessura e formato são feitos automaticamente pelo

Prinect Color Assistant, que otimiza o acerto dos valores de tinta

e faz ajustes contínuos com o mínimo de desperdício de papel, e

pelos Prinect Axis Control e Prinect Image Control, sistemas de

análise espectrofotométrica e densitométrica dos trabalhos. Com

a leitura da barra de controle de cor, no Axis Control, e a leitura da

densidade de cor da imagem, no Image Control, é possível garantir

estabilidade de cor durante toda a produção o que reduz o tempo

de acerto e o desperdício de papel.

A Heideiberg ainda coloca à disposição do mercado o aplicativo

Prinect Inspection Control, que realiza o controle de qualidade

durante a impressão, prevenindo erros que só seriam detectados

depois de grande parte do material já ter sido impresso, e o Paper

Stretch Compensation, um software que compensa o alongamen-

to de papel, mantendo um registro correto e reduzindo perda de

material já impresso.

Outro sucesso da Heideiberg é a tecnologia Anicolor, uma unidade

curta de tinta que, segundo a companhia, reduz o uso de papel

no acerto para 30 a 50 folhas, juntamente com o Intellistart, que

reduz em até 70% o número de toques de tela que o impressor

tem que fazer para acertar um trabalho. O sistema economiza,

ainda, tempos de acerto, influenciando diretamente no desperdí-

cio de matéria-prima e energia, pois chega ao resultado esperado

mais rápido.

Na área de consumo de energia, a Heideiberg anunciou que seus

CtP possuem consumo de 1 kW por hora em funcionamento, con-

tra 5 kW dos CtP disponíveis no mercado. Quando não está em

uso, o equipamento fica em "stand by", consumindo muito menos

energia. Já a tecnologia Drystar de secagem de tinta e verniz ofe-

rece operação mais veloz a uma distância bastante reduzida da

mídia (papel), ou seja, a temperatura na sala de impressão e a saí-

da da impressora são reduzidas devido à disposição da construção

da máquina, o que reduz o consumo de energia e traz benefícios

à qualidade de alguns impressos.

Outros sistemas que impactam de forma positiva sobre o meio

ambiente são as tecnologias de motores sincronizados - que, de

acordo com a empresa, reduzem perdas em até 30%, compara-

dos a um motor de impressora convencional - e as tecnologias

AirStar e ScrolIStar para gabinete de compressores de ar, que é

refrigerado por água, diminuindo de 50% a 80% o consumo de

energia; o sistema CombiStar Pro para controle de temperatura de

rolaria de tinta refrigerado, por água e que chega a economizar até

70% da energia usada para refrigeração do sistema; e tecnologia

Speedmaster SM 52 com sistema Anicolor

de impressão sem álcool (IPA FREE) graças também à nova unida-

de de molha Alcolor e ao novo sistema de filtragem das máquinas.

A Heideiberg ainda anunciou uma série de componentes adicio-

nais para sua linha de equipamentos, como a Powder Star AP 500,

que assegura uma distribuição de pó uniforme em ambos os lados

da folha, o CleanStar, que traz escovas e sistemas de sucção na

saída da impressora (o pó, os odores e sujeiras diversas, são leva-

dos a um filtro, o que diminui os níveis de poeira na área de 50%

a 80%), o WashStar, central de coleta de químicos de blanqueta

e cilindros de impressão usados na lavagem que reutiliza esses

líquidos para lavar os coletores de resíduos, e o InkStar, que per-

mite alimentação automática de tinta com cartuchos de dois quilos

em que quase toda a tinta dos cartuchos é usada, deixando ape-

nas 0.5%, o que representa uma economia comparado ao des-

perdício de mais ou menos 4% quando são usadas tintas em lata.

"Acredito que o gráfico brasileiro vai perceber, como muitos grá-

ficos ao redor do mundo já perceberam, que a preocupação com

a ecologia não traz custos, mas, sim, economia", frisou Jürgen

Rautert, membro da diretoria da Heideiberg Alemanha.

Enfim... - A Indústria Gráfica mundial parece realmente ter toma-

do consciência da importância de se encontrarem e divulgarem

meios não agressivos ao meio ambiente para se produzir com a

mesma eficácia e qualidade. Mesmo porque, de outra forma, não

se terá por muito tempo um planeta saudável que possa usufruir

dos benefícios da tecnologia.

Os exemplos citados nesta matéria mostram apenas algumas as

atitudes e soluções que se encontram hoje no mercado. Existem

outras (muitas outras)! O importante, no caso, é que companhias

líderes em seus segmentos criem e divulguem os benefícios am-

bientais que seus produtos podem trazer, fazendo com que isso

pese na decisão de compra e investimento de seus clientes. Afinal,

ser ecológica e socialmente responsável deixou, há muito, de ser

um "plus" nos negócios corporativos para se tornar uma ferra-

menta de marketing eficaz e uma exigência determinante de todo

o planeta.
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