
ramofotográficotambém 
abraça a bandeira da sus
tentabilidade. Iniciativas 

vão surgindo ainda que de maneira 
discreta, porém consistentes. 

A Moldurarte, em Braço do Norte 
(SC), a maior indústria de molduras 
da América Latina, desenvolve o seu 
projeto de sustentabilidade desde 
2000. Todas as madeiras adquiridas 
pela empresa são certificadas pelo 
Forest Steward Council (FSC), uma 
organização não governamental sem 
fins lucrativos que promove o mane
jo florestal de maneira ambientalmente 
adequada, socialmente benéfica e eco
nomicamente viável. Seus critérios são 
reconhecidos mundialmente. 

Paralelamente a esse fornecimen
to de madeira de cultivo, ou seja, não 
nativa, a Moldurarte tem seis fazendas 
destinadas ao cultivo de madeira, numa 
área de que soma mais de quatro mil 
hectares. Num futuro breve, a empresa 
vai passar a consumir essa madeira. 

Hoje a Moldurarte é a única no seu 
segmento no Brasil a ter certificação 
pelo FSC e sistema de gestão ambiental 
de seus resíduos. Resíduos de madeira, 
por exemplo, se transformam em porta-
retrato feito por meio de colagem ou 
briquete da serragem. A empresa tem 
ainda sistema de tratamento de seus 
efluentes líquidos, reduzindo ao máxi
mo a emissão de gases que provocam o 
aquecimento global. 

10 POR 15 VERDINHA - A Digipix, no 
primeiro semestre, anunciou o seu siste
ma de fotografias Ecopix, que dispensa o 
uso de metais pesados, não produz deje
tos líquidos, reduz o consumo de energia 
e otimiza o uso de óleo e papel por im
pressão. O papel utilizado também pos
sui certificação FSC e foi desenvolvido 
para impressão digital. Por enquanto o 
sistema produz fotos no formato 10 por 
15 cm e apenas em cores. Conforme a 
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empresa informa, "o processo Ecopix 
foi desenvolvido no Brasil, pela Digipix, 
com apoio de diversas empresas interna
cionais especializadas em imagem. Ao 
longo do tempo, é provável e desejável 
que outras empresas também desenvol
vam processos ambientalmente corretos 
de impressão fotográfica, disponíveis em 
grande escala para os consumidores. No 
momento, a iniciativa mais próxima ao 
processo Ecopix acontece na Noruega, 
país referência em respeito ambiental, 
mas pelo menos por enquanto ele é res
trito ao segmento escolar da fotografia 
digital profissional". 

INSUMOS E EQUIPAMENTOS - Na impres
são, a Fujifilm foi a primeira a adotar a 
tecnologia de dispersão aquosa nos papéis 
para impressoras Dyesub, o Quality Ther-
mal Photo Paper, em que virtualmente não 
há nenhum solvente orgânico poluente. 

Na linha dry lab da marca, os equi
pamentos utilizam tinta à base de água 
e consomem menos energia em compa
ração a minilabs convencionais. 

Para grandes formatos, a Acuity LED 
1600 utiliza tecnologia UV, que reage 
quimicamente e seca de forma instantâ
nea. Pode utilizar mídias mais ecoamigá-
veis, livres de PVC, tem baixo consumo 
de energia e os seus cartuchos plásticos 
são reutilizáveis. As tintas WUA são à 
base de solvente com baixíssimo odor e 
emissão reduzida de VOCs. 

Outro sistema alinhado com as preo

cupações ecológicas é o Apex, da Ko
dak, com redução substancial no consu
mo de energia elétrica. 

Na Mitsubishi, todas as fábricas, inclu
sive a de Manaus, têm processos sustentá
veis e carregam o selo Eco Changes. Em
balagens dos produtos, ribbon do quiosque, 
por exemplo, são feitos para serem reapro
veitáveis sem agredir o meio ambiente. 

Importante lembrar que aqueles que 
se utilizam de minilabs molhados ado
taram em suas rotinas recolhimento dos 
resíduos para reciclagem da prata, evi
tando assim o descarte simplesmente. 

VERDE GLOBAL - Recentemente a Ca
non foi reconhecida como uma das 50 
melhores marcas verdes globais, confor
me levantamento da Interbrand. Segun
do Goreti Pedrosa, da Canon Portugal, a 
empresa ocupa a 29ã posição da lista total 
das marcas globais e o oitavo lugar na lis
ta de empresas sediadas na Ásia. 

Também a Nikon envolve-se em pro
jetos ecológicos em suas unidades fabris, 
contribuindo para o meio ambiente, por 
meio de melhor eficiência energética, 
utilização de materiais livres de arsênio 
na fabricação de lentes e sistemas ópti
cos e reaproveitamento de materiais em 
todo o ciclo de produção. 

ÁLBUNS - Em agosto a Photoalbum 
Universal lançou a linha Eco Formatura 
em que a lateral do álbum é revestida com 
material oriundo de garrafa pet. Confor
me informações da empresa, cada grupo 
de 15 garrafinhas gera uma lateral. 

Em Campina Grande (PB), a Mega 
Encadernações Fotográficas tem linha de 
álbum ecológico. O material utilizado na 
capa é algodão e as folhas são fixadas com 
cola ecológica. Para a encadernadora é um 
diferencial em relação à maioria dos con
correntes que ainda recorrem a métodos 
tradicionais na produção de um álbum. 
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Text Box
Fonte: Revista Fhox, São Paulo, ano 23, n. 155, p. 92-93, out. 2012. 




