
Demonstrações de
sustentabilidade

niciativa da Abigraf Nacional, o Prê-
mio Abigraf de Responsabilidade So-
cioambiental é uma resposta da enti-
dade ao desafio da sustentabilidade,

e tem o objetivo de estimular práticas
corretas nas áreas social e ambiental.
Abrindo uma série de reportagens sobre
os projetos inscritos na primeira edição
do prêmio, a Revista Abigraf destaca os
cases de cinco empresas: ABNote, Dinâ-
mica Gráfica e Editora, Ediouro e Editora
Abril, com trabalhos na área Ambiental,
e a Antilhas Soluções para Embalagens,
com projetos em ambas as categorias.

Estes trabalhos concorreram em
duas categorias, da qual sagraram-se
vencedoras a ABNote, com o Troféu Abi-
graf de Responsabilidade Social "Has-
so Weiszflog" e a Indústria Serigráfica
Tekne, que conquistou o Troféu Abi-
graf de Responsabilidade Ambiental
"Orlando Villas-Boas".

Os cases aqui apresentados, e tam-
bém os das próximas edições da revista,
foram inscritos por gráficas de diferen-
tes portes, demonstrando que a cons-
ciência acerca das questões de sustenta-
bilidade vem ganhando um espaço cada
vez maior no nosso setor. São iniciativas
de grande ou pequena complexidade,
mas que, em todos os casos, trouxeram
resultados efetivos. São, portanto, exem-
plos que podem ser seguidos por todas
as empresas gráficas do País.

ABNOTE

Com trabalhos inscritos nas duas ca-
tegorias da premiação, a ABNote, em-
presa sediada no Rio de Janeiro, com
nove unidades fabris no País, participou
da categoria "Ambiental" com o proje-
to "Programas Socioambientais 2009"
que integra seu programa de gestão
socioambiental. As ações adotadas in-
cluíram diferentes processos, como tra-

tamento de efluentes industriais em
laboratório próprio (ETDI); processos
de Produção Mais Limpa (P+L); desen-
volvimento de um sistema de geren-
ciamento de resíduos sólidos; moni-
toramento de emissões atmosféricas;
programa de compostagem; mecanis-
mos para retíso de água; uso de lâmpa-
das fluorescentes; estímulo à utilização
de papel reciclado, entre outros.

Destaca-se, porém, a implantação de
sistema de circulação de ar adotado na
expansão da fábrica de Sorocaba (SP) e o
Projeto Líquido Refrigerante, desenvolvi-
do pelos profissionais de manutenção da
planta de São Bernardo do Campo (SP).
Os resultados se mostraram de maneira
global, mas sobressai a recuperação de
um trecho da mata ciliar do Rio Sorocaba,
com o plantio de 2.000 mudas de 45 espé-
cies nativas da Mata Atlântica, num total
de 11.600 metros quadrados, com manu-
tenção supervisionada durante dois anos
- o que contribui para a busca da
Certificação do Forest Steward-
ship Council (FSC / Conse-
lho Brasileiro de Manejo
Florestal) pela empresa. As
unidades de Barueri e Soroca-
ba receberam a certificação FSC
pela certificadora Imaflora. A unida-

de São Bernardo do Campo
recebeu a recomendação
e aguarda a certificação.

ANTILHAS

A Antilhas Soluções Inte-
gradas para Embalagens,
empresa localizada em
Santana de Parnaíba (SP),
foi procurada pela cadeia
supermercadista Pão de
Açúcar com uma propos-
ta desafiadora: desenvol-
ver uma embalagem para

acondicionamento de carne da marca
própria (Taeq) com o selo ambiental-
mente correto "Melhor Natureza". O ob-
jetivo era substituir as bandejas de po-
liestireno por uma embalagem "verde",
mas sem perder as características de
proteção do produto e a boa exposição
no ponto de venda.

Para desenvolver o case inscrito,
"Bandeja para Carne Taeq - Pão de Açú-
car", a Antilhas considerou os aspectos
sustentáveis em toda a cadeia produti-
va. O resultado foi uma embalagem em
papel-cartão, matéria-prima de fonte re-
novável — portanto, passível de ser des-
cartada em ambiente compostável, tor-
nando-se biodegradável —, certificada
para contato direto com alimentos pelo
Isega (instituto de certificação ambiental
da Alemanha) e pelo FSC.
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DINÂMICA GRÁFICA E EDITORA
Com o case "Plante a Primavera", ela-
borado a partir de 2003, a Dinâmica
Gráfica e Editora, da capital paulis-
ta, desenvolveu para o Banco Itaú um
kit ecológico para ser distribuído aos
clientes, com a finalidade de estimular
o consumo consciente e a preservação
ambiental. Inicialmente, foram criados
tubos de ensaio de garrafas Pet, conten-
do sementes sob algodão. Alguns ajustes
foram feitos nos anos seguintes, como a
substituição do tubo por um re-
cipiente de material biodegra-
dável, neste caso fibra de coco
verde, recolhido das praias ca-
riocas pela ONG Projeto Coco
Verde, que se tornou parcei-
ra do projeto. O kit, entregue
em uma caixa de papel reciclá-
vel, contém informações para o
correto plantio das sementes,
que foram selecionadas para se-
rem distribuídas de acordo com
o melhor período de germina-
ção. Prevaleceram dois tipos:
árvores ideais para espaços ur-
banos e para reflorestamento
de áreas degradadas.

Este projeto do Banco Itaú
recebeu forte adesão, resultan-
do em 700 agências participan-
tes e na distribuição de mais de
130 mil kits anuais. A ação esti-
mulou, ainda, a integração da
comunidade, ao atingir as re-
des de ensino público, acom-

panhado do guia
"Árvore do Con-
sumo Conscien-
te", destinado
aos p ro fe s so -
res, que aborda
temas como re-
ciclagem, des-
matamento e
preservação.

GRUPO ABRIL
O case "Melho-
ria da Eficiên-
cia Energética
da Caldeira", im-
plantado na grá-

fica do grupo Abril, na zona Oeste da
capital paulista, surgiu de um grupo de
funcionários preocupados com ques-
tões ambientais, em especial com o ca-
lor desperdiçado pela chaminé da cal-
deira e pelo sistema de resfriamento
dos compressores. Em busca de uma
solução foram adotadas diferentes me-
didas, como um sistema de preaque-
cimento da água de alimentação, que
também passou a receber o calor pro-
veniente do resfriamento dos compres-

sores. O projeto resultou na redução da
emissão de aproximadamente 669,56 to-
neladas de CO2 eq./ ano e da temperatu-
ra de lançamento dos gases da chaminé
da caldeira, de 340°C para 180°C. Tam-
bém foi minimizada a emissão de calor
pelo sistema de resfriamento dos com-
pressores. Em termos financeiros ocor-
reu uma economia de R$21.441,48/mês
(número de setembro de 2003), como
efeito da redução de 27.921,50 metros
cúbicos no consumo de gás natural.

A Abril também participou da cate-
goria "Social" com o projeto "Coleta Se-
letiva de Lixo", que consiste na instala-
ção de coletores individuais de resíduos
em toda a área industrial. Os materiais
são vendidos às cooperativas de recicla-
gem e a receita resultante é distribuída
a 13 entidades assistenciais, escolhidas
pelos próprios funcionários que atuam
no programa de trabalho voluntário
Mãos à Obra, do Grupo Abril.

Além de reduzir a geração de re-
síduos — menos 86.400 kg de papel e
42.920 kg de plástico, em 2008 -, o
projeto arrecada uma verba anual de
aproximadamente R$129 mil para as
instituições beneficiadas.

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA
O projeto "Destruição de Compostos Or-
gânicos Voláteis Gerados por Secagem de
Tintas no Processo Gráfico", da Ediou-
ro Gráfica e Editora, do Rio de Janeiro,
teve o objetivo de reduzir ao mínimo
possível os gases tóxicos gerados nesta
operação industrial.

Para colocá-lo em prática, a empre-
sa analisou soluções que, ao lado da me-
lhor performance, oferecessem mais
eficiência, com menor consumo de com-
bustível. Após um minucioso estudo,
o Processo Térmico Regenerativo (Re-
generative Themal Oxidation) foi o
que apresentou a melhor relação custo-
benefício, com eficiência de eliminação
de COV's superior a 98%.

Assim, a Ediouro optou pela aqui-
sição e instalação de um equipamen-
to com capacidade para fluxo de 6.000
SCFM, e capacidade para absorver e eli-
minar estes compostos emitidos por duas
de suas rotativas.
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