
ão importante quanto adotar ações ope
racionais que minimizem o impacto am
biental na produção da gráfica é utilizar 

equipamentos, produtos e tecnologias que pos
sibilitem isso. Conheça nesta reportagem o que a 
Heidelberg, uma das empresas mais importantes 
do setor gráfico mundial, com cerca de 16 plantas 
industriais, em sete países (Alemanha, Eslová
quia, Suíça, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos 
e China) faz para que seus clientes imprimam de 
maneira ambientalmente correta. 

Gestão 
Com atividades baseadas no modelo de desen
volvimento sustentável e no princípio da melho
ria contínua, a empresa possui o compromisso 
de identificar e implementar com segurança 
operacional, econômica, ecológica e socialmen
te responsável, soluções sobre o ciclo de vida de 
todos os seus produtos, desde a produção até o 
descarte. "Pioneira no conceito de proteção ao 
meio ambiente na indústria gráfica, os aspectos 

ambientais e de segurança sempre foram uma 
parte integrante do processo de desenvolvimento 
de produtos e serviços da Heidelberg, que aten
dem às diretrizes do padrão internacional de ges
tão ambiental ISO 14001:2004. Desenvolvemos 
e lançamos constantemente novos produtos e 
sistemas que contribuem para a redução desse 
índice como os CtPs Suprasetter A52/A75/105; 
os sistemas periféricos da linha Star; a família 
Heidelberg Prinect; e os consumíveis da linha 
Saphira, como as chapas Chemfree e os vernizes 
base água" explica a gerente de marketing & Print 
Media Academy (PMA) da Heidelberg, Martina 
Ekert. Além disso, a empresa informou que atua 
de maneira preventiva e aposta na conscientiza
ção de seus funcionários, diminuindo os riscos de 
saúde e potencializando a conservação dos recur
sos do meio ambiente, com programas de reci
clagem e minimização da produção de resíduos. 

Para um futuro breve, a empresa pretende 
continuar investindo em inovações tecnológicas, 
com atenção especial aos mercados emergentes, 

onde enxerga oportunidades consideráveis de 
crescimento. Outro ponto destacado pela fabri
cante é a ampliação de sua participação de mer
cado na área de serviços e de consumíveis. 

Prêmio Heidelberg Eco Pr int ing A w a r d 
Uma das iniciativas mais importantes da fabri
cante alemã no aspecto ambiental, especialmen
te no que diz respeito ao relacionamento com o 
mercado, é o Prêmio Heidelberg Eco Printing 
Award. Criado em 2008, a premiação foca prá
ticas sustentáveis da indústria gráfica para pré-
impressão, impressão, acabamento, logística e 
cultura corporativa. "A primeira edição do Hei
delberg Eco Printing Award obteve resultados 
impressionantes sobre o engajamento sustentável 
das empresas, comprovando a real possibilidade 
de combinar processos ecologicamente corretos 
ao sucesso do negócio" diz Martina. A segunda 
edição do prêmio, com inscrições encerradas no 
último dia 28 de fevereiro, está dividido em duas 
categorias: "Empresas Sustentáveis" e "Soluções 
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de Futuro" "A Heidelberg visa incentivar e disse
minar práticas sustentáveis em gráficas de todo 
o planeta. As empresas e soluções vencedoras se
rão referência para toda a indústria gráfica e po
derão incentivar outras empresas a adotar essas 
soluções" completa a executiva. 

Tecnologia e produtos 
A Heidelberg acredita que o consumo de papel 
é um dos fatores de maior impacto ambiental 
no processo de impressão, dependendo de suas 
propriedades e de como é fabricado, o substra
to pode responder por até 90% da incidência de 
CO2 por trabalho. A empresa oferece soluções 
que atuam diretamente na redução do desper
dício de papel, reduzindo assim o impacto am
biental da impressão e gerando redução de cus
tos para seus clientes. Dentre as soluções, estão 
a linha Prinect, composta por ferramentas de 
integração do fluxo de trabalho da gráfica, com 
módulos que contribuem com mais eficiência 
da pré-impressão ao acabamento, permitindo 
a integração dos processos, aumentando a qua
lidade dos impressos e reduzindo desperdícios, 
garante a empresa. Entre os principais destaques 
para o controle contínuo do gerenciamento de 
cores e inspeção de folhas em linha, estão os 
sistemas espectrofotométricos Prinect Inpress 
Control e Prinect Inspection Control. Outra im
portante ferramenta para a redução do desper
dício de papel é a impressora Speedmaster SM 
52 Anicolor, que combina rolos anilox, o sistema 
de molha Alcolor e o uso de chapas convencio
nais. Com esse sistema de entintagem, segundo 
a empresa, é possível atingir a qualidade final es
perada já na 15a folha impressa, um avanço que 
representa uma redução de até 80% no volume 
de maculatura. Já o Sistema CutStar oferece os 
benefícios da alimentação de papel em bobina e 
a flexibilidade das impressoras offset planas. As 
trocas são rápidas e fáceis, com alta precisão de 
corte para todos os formatos possíveis, propor
cionando maior economia e menor desperdício 
de papel em cada trabalho. 

Outro ponto importante na produção é o 
consumo de energia, apontado pela empresa 
como o segundo maior impacto na emissão 
de C O 2 . Entre os equipamentos desenvolvi
dos pela Heidelberg visando a redução des
se índice, estão os CtPs Suprasetter A52/ 
A75 e os sistemas periféricos da linha Star, 
tais como o DryStar (sistema de secadores 
de alta tecnologia para tintas e vernizes), e o 
AirStar (armário central de sucção de ar). De 
acordo com a empresa, os dois podem pro

porcionar a redução do consumo de energia 
em até 70%, se comparado às tecnologias 
anteriores disponíveis no mercado. 

A empresa acredita também que a qualida
de do ambiente de trabalho e o bem-estar dos 
colaboradores são pontos essenciais para uma 
gráfica iniciar um processo de desenvolvimento 
sustentável. Assim, a fabricante oferece algumas 
opções de produtos para proteção ambiental e 
manutenção de um ambiente produtivo mais 
agradável, tais como o pulverizador PowderStar 
AP 500, para a distribuição de pó uniforme na 
folha; o FilterStar e FilterStar Compact, sistemas 
de filtragem que prolongam a vida útil da solu
ção de molha de duas para até doze semanas, 
dependendo da quantidade de álcool utilizada; o 
CleanStar e o WashStar, que ajudam na diminui-
ção das emissões de sujeira e VOCs (Compos
tos Orgânicos Voláteis), e o suprimento de tinta 
InkStar, que reduz o consumo de tinta e demais 
insumos químicos. Outro destaque é a linha de 
consumíveis Saphira, desenvolvida e criada pela 
empresa. Dentre os produtos ambientalmente 
corretos da linha estão: 

- Saphira Universal Bio, que consiste em 
uma série de tintas elaboradas à base de óleos ve
getais e produzidas com matérias-primas reno
váveis na natureza. As tintas, segundo a Heidel
berg, podem ser utilizadas para a impressão em 
qualquer tipo de papel e qualquer impressora, 
inclusive as dotadas de mecanismo de reversão; 

- Saphira Chemfree Thermal Plate, nova 
geração de chapas térmicas sem processa
mento químico, que requer uma simples e pe
quena estação de lavagem com goma Saphira; 

- Lavador para Rolos de Molha Saphira, 
é um agente de limpeza para todo o sistema 
Alcolor e tem como finalidade eliminar gor
dura e resíduos de tinta que se acumulam na 
superfície dos rolos, melhorando a umecta-
ção da chapa. O lavador tem secagem rápida 
e não contém substâncias tóxicas proibidas, 
como o Benseno, Tolueno e Xeleno (BTX); 

- Restaurador de Blanqueta Saphira, 
limpa a blanqueta profundamente e previne 
a vitrificação e o endurecimento da superfí
cie, eliminando todos os resíduos de tinta, 
impurezas e poeira de papel. Também não 
contém BTX; 

- Pó Antimaculante WL Saphira, de 
origem orgânica à base de amido, o pó an
timaculante pode ser usado na produção de 
embalagens de alimentos, brinquedos e pro
dutos farmacêuticos sem restrições.  
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