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Destinação correta
de resíduos:

social, ambiental
e economicamente

positiva.

NÃO jogue fora no lixo

V ou jogar fora no lixo, vou jogar fora no
lixo, jogar fora no li ih ih ih xo "... Os ver-
sos, famosos na voz da cantora Sandra
de Sá, estão totalmente fora de moda.

Não apenas porque a música é de 1987, mas, prin-
cipalmente, porque hoje podemos dizer que pra-
ticamente nada do que conhecemos por lixo é
passível de ser jogado fora.

"Lixo nuclear, veneno, remédio vencido. Dois,
três, no máximo 5% do total de lixo produzido
são difíceis de reciclar ou reutilizar. O resto pode-
ria ser aproveitado" afirma Sabetai Calderoni, dire-
tor-presidente do Instituto Brasil-Ambiente, empre-
sa de consultoria ambiental. O dado é altamente
relevante, uma vez que no Brasil cerca de 250 mil
toneladas de lixo são geradas por dia. Imaginem
aproveitar 95% de 250 mil toneladas. Estamos lon-
ge disso, como continua Calderoni, um dos gran-
des estudiosos da área e autor do livro Os Bilhões
Perdidos no Lixo. "Nós temos um aproveitamento
na ordem de 30% no Estado de São Paulo e, no Bra-
sil, pouco mais de 20%. Isso é muito pouco para o
momento de crise extrema dessa área de resíduos.

A vida útil dos aterros, por exemplo, está acaban-
do. Na cidade de São Paulo, já acabou"

OS CUSTOS DO LIXO GRÁFICO

Existem no Brasil cerca de 18.500 gráficas, sendo
que 33,5% — pouco mais de seis mil — concentram-
se em São Paulo. Quase quatro mil, só na capital
paulista. Não há números exatos sobre a produção
de toda essa indústria e nem sobre o volume de
resíduos gerados. Mas, Silvio Isola, diretor da Ge-
graf e presidente do Conselho Diretivo da ABTG,
arrisca um palpite. Ele afirma que, em geral, uma
empresa gráfica gera em resíduo algo em torno de
seis a 7% da sua produção e faz as contas. 'A in-
dústria gráfica nacional consome 70 mil toneladas
de papel por mês; 6% eqüivalem a 4.200 toneladas.
Concluo que, no mínimo, o setor produz mensal-
mente entre quatro e cinco mil toneladas de resí-
duos. Desse total, digo que dois terços vão direto
para o lixo comum, nossos esgotos e aterros, sem
nenhum tratamento"

Tomando por base a própria Gegraf, empresa de
médio porte, começamos a ter uma idéia do valor



de tudo isso. "Eu gero em resíduo algo em torno de
9 a 12 toneladas por ano, o que significa um gasto
de R$ 15 mil com a correta destinação"

Maurício Barbosa, consultor de negócios da grá-
fica Mácron, assim como a Gegraf voltada para o
segmento de embalagem, concorda que lixo é si-
nônimo de dinheiro. "Nosso volume médio é de
1,1 tonelada de resíduo sólido por mês e 4,3 tone-
ladas de resíduo líquido. O custo para destinação
é de R$ 5.500 ao mês, R$ 66 mil ao ano."

Para ambos, os custos são menores do que já fo-
ram. Isso porque, tanto a Gegraf quanto a Mácron,
possuem um amplo sistema de coleta de resíduos.
Sistema que, no início, inclui mais gastos — afinal
entram em cena contratos com empresas respon-
sáveis pelo gerenciamento correto do l i x o , porém
também traz ganhos. "Nós obtivemos 22% de eco-
nomia por meio de ações que proporcionaram re-
dução na utilização de recursos naturais e na gera-
ção de resíduos" conta Maurício Barbosa. "Depois
de adotar soluções nessa área, em quatro anos mi-
nha empresa conseguiu reduzir o volume de resí-
duos para 3,5% da produção. Antes, eram seis ou 7%.
Pense no que representa armazenar seis a 7% da sua
produção só com lixo. É
muito desperdício de es-
paço, tempo e dinheiro"
endossa Silvio Isola.

A COLETA CORRETA
Se você ainda não enten-
deu como essa econo-
mia acontece, aqui está
a explicação. "Enquanto
a pessoa não paga por
uma destinação correta,
acaba jogando tudo no
lixo. Muitas vezes acontece de ir para o lixo uma lata
que ainda tem quatro palmos de tinta. Como a pes-
soa não sente no bolso esse desperdício, não é visível.
A partir do momento que você faz a coleta seletiva,
tem um controle maior de todo o processo!'

A opinião é de Ricardo Granero, sócio-diretor
da Alternativa Ambiental, empresa especializada
na coleta de resíduos gráficos e hospitalares. 'A co-
leta de resíduo é muito similar à da reciclagem. Dei-
xamos no cliente um tambor para panos, um para
latas, um para plástico, um para líquidos. Trabalha-
mos por regiões, com coletas programadas. Tem
empresa onde passamos toda semana. Temos tam-
bém coletas de 15 em 15 dias, mensais, bimestrais
e até semestrais."

Há sete anos nesse mercado, Ricardo Granero
explica que a Alternativa pode recolher tudo o que

é gerado dentro da produção e impressão de uma
gráfica: embalagens plásticas e metálicas contami-
nadas, panos, estopas, blanquetas, reveladores, sol-
ventes etc. E mais do que fazer a coleta, a empresa
dá a correta destinação aos resíduos. "Todo resíduo
líquido retirado da gráfica entra na Alternativa. É re-

tirada uma amostra para
análise que, depois, vai
para a minha estação de
tratamento de efluentes.
Toda a impureza que so-
bra é decantada e filtra-
da. O material é envia-
do a uma empresa que
produz cimento"

Os resíduos sólidos
também passam por
descontaminação e para
cada tipo de material há

um destino diferente. "Das embalagens plásticas so-
bra apenas plástico limpo que vai direto para a in-
dústria de plástico. A parte metálica, de latas, tam-
bém passa pela descontaminação e é enviada para
a indústria metalúrgica. Os panos com tintas, sol-
ventes e óleos entram nas máquinas sujos e saem
limpos, diretos para reuso. São encaminhados para
uma indústria mecânica que não precisa de panos
de primeira qualidade"

Procedimento semelhante tem a Brasquip Am-
biental, que oferece aos clientes coleta, transporte,
tratamento e destinação dos eventuais resíduos
gerados durante o processo de tratamento. Há 15
anos no mercado, possui tecnologias de ponta para
o tratamento de efluentes líquidos industriais — ter-
mocompressão a vácuo — e pode recolher e tratar
soluções aquosas geradas na limpeza de fotolitos



e elementos gráficos. Patrício Julian, representan-
te técnico comercial da empresa, faz questão de
exaltar os resultados da operação. "Os processos
de tratamento geram água limpa que é descarta-
da na rede coletora da
Sabesp. Resíduos sóli-
dos são encaminhados
para coprocessamento,
sendo utilizados para
geração de energia nos
fornos de cimenteiras."

Para que todo esse
sistema seja o mais ren-
tável possível, Julian dá
uma dica importante.
"A conduta mais corre-
ta para os gráficos é a
segregação dos resíduos gerados. Muitas vezes, a
incompatibilidade química dos resíduos não é ob-
servada, o que pode dificultar o tratamento dos
efluentes líquidos gerados, aumentando o cus-
to desse serviço e o desperdício de materiais que
poderiam ser reciclados!'

LOGÍSTICA PARA OS PEQUENOS

O serviço das empresas de coleta demanda uma lo-
gística complexa, por isso quanto maior a quantidade

de resíduos gerados, menor o preço cobrado. "A lo-
gística para a pequena quantidade é complicada.
Você está usando funcionário, caminhão, tudo para
recolher uma quantidade menor. Acaba ficando mais

caro para os pequenos
gráficos" constata Ricar-
do Cranero, que esclare-
ce, porém, que é possível
atender a todo tamanho
de empresa. "Eu aten-
do desde gráficas que
geram por mês 200 li-
tros de resíduo líqui-
do e na faixa de 150 kg
de sólido até algumas
que geram 30 mil litros
e cinco toneladas"

Doendo mais no bolso dos pequenos, a correta
coleta acaba, muitas vezes, sendo deixada em se-
gundo plano, o que é preocupante, já que 90% das
gráficas no Brasil são de pequeno porte. Pensando
nisso, Silvio Isola apresentou à Abigraf, no primei-
ro semestre de 2009, um projeto de coleta de resí-
duos baseado em logística reversa e focado nos pe-
quenos gráficos. A base é formar um ciclo em que
os fornecedores peguem de volta embalagens que
foram entregues por eles mesmos. "O fornecedor
de tinta desse pequeno gráfico deve receber a lata
de tinta vazia de volta. Com um grande volume de
latas vazias, fica mais fácil para esse fornecedor re-
ciclar o material ou destinar à reciclagem" explica
ele, que ainda aponta mais opções, como a idéia
de reaproveitar a lata de tinta para repor produto
da mesma cor. "Nesse caso, o cliente terá um pro-
duto mais barato, afinal será de segunda mão, um
reuso, sem perda de qualidade"

Silvio Isola acredita na força de parcerias entre
gráficas, empresas de coleta e associações para que
o intitulado Pequenas Soluções Sustentáveis seja pos-
to em prática neste ano. "O primeiro passo é come-
çar a dialogar com todas as associações envolvidas
na cadeia de produção gráfica, não apenas contar
com a Abigraf Nacional e Regionais, mas também
com uma Abitim, por exemplo"

Outra idéia envolve os panos de limpeza usa-
dos nas máquinas. O que se faz com esse material



sujo e contaminado? "Uma associação pode ajudar
muito na negociação entre uma empresa de coleta
e um grupo de 10 gráficas de uma mesma região.
Uma gráfica pequena teria 120 panos sujos. Mas 10
juntas são 1.200. Vale a pena tanto para os gráficos,
quanto para quem faz a coleta" Algum custo? Sim,
claro. Porém, ele conclui: "Por meio de uma associa-
ção você viabiliza o processo socialmente, ao gerar
mais emprego, ambientalmente, produzindo me-
nos resíduo, e também economicamente, por não
pesar financeiramente para ninguém."

AGREGADORES

EM PEQUENAS

SOLUÇÕES

Silvio Isola lembra
ainda que, além da
coleta, o ideal se-
ria pensar na pro-
blemática do lixo
como uma ques-
tão de gestão e,
assim, refletir de
que forma dentro
de cada gráfica,
ao longo de toda
a cadeia, é possível reduzir o desperdício.

Reduzir a quantidade de embalagens é de suma
importância. A Overlake, fornecedora de vernizes
gráficos, já atua em conformidade com essas preo-
cupações otimizando a própria produção e a dos
clientes. "Em alguns casos, usamos embalagens mais
fáceis de serem recicladas, como o papelão. Em
outros, fornecemos as embalagens e mensalmen-
te retiramos as mesmas e encaminhamos para um
processo de higienização e recuperação. Essa em-
balagem pode ser usada cerca de oito a 10 vezes"
afirma Francisco Veloso, diretor da empresa. Ele
conta que há também, no caso de grandes com-
pradores, outro procedimento que gera ainda mais
economia: o sistema de realimentação automática.
"Não há embalagem. Eu chego com meu caminhão
e abasteço as máquinas do cliente de maneira dire-
ta. Isso facilita a logística, dá ganho de produtivida-
de e reduz a chance de haver sobras de produtos
na troca de uma embalagem para outra. A gráfica
reduz o desperdício em torno de 3 a 8%!".

MAIS BENEFÍCIOS

Há outros motivos que pesam favoravelmente no
lado da correta destinação dos resíduos. Primeiro, a
questão legal. Toda gráfica tem de ter um licencia-
mento ambiental para atuar no País. Para tanto, é
necessário destinar os resíduos de maneira adequa-

da, conforme orientação da Cetesb (veja
box sobre o assunto). "Entendemos que
as exigências legais, assim como a fiscali-
zação dos órgãos competentes estão se
intensificando a cada dia e uma empre-
sa que desenvolve suas atividades com
responsabilidade tende a evitar futuros
problemas, como multas, termo de ajus-
tamento de conduta etc." opina Patrício
Julian, da Brasquip. O diretor da Gegraf
continua: "Em uma concorrência é pre-
ciso apresentar o balanço sustentável da

empresa. Até para
pedir crédito em
banco é neces-
sário agora mos-
trar certificação
ambiental".

Maurício Bar-
bosa enfatiza o
diferencial com-
petitivo. "Nossos
clientes têm uma
percepção muito
forte sobre isso.
Grande parte de-

les é formada por multinacionais, que
dão prioridade na compra de produtos
de empresas certificadas. Se você não
tem certificação, perde cliente"

'Acredito que não só o gráfico tem a
ganhar com a correta destinação, mas a
sociedade como um todo. Hoje existe
uma demanda de mercado pelo com-
prometimento com o meio ambiente.
Esses fatores agregam um grande va-
lor à imagem das empresas" conclui
Patrício Julian.
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