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RESUMO EXPANDIDO

No final da década de 1960, surgiram no Brasil e no mundo, as primeiras
preocupações com o impacto ambiental causado pela indústria têxtil, com foco,
principalmente no setor de acabamento, tinturaria e estamparia.
Nas últimas décadas a região de Divinópolis/MG tem se tornado um
importante polo têxtil, produto de um crescimento acelerado do setor, tanto por
parte das indústrias de confecção do vestuário e das demais empresas da
cadeia têxtil, dentre essas, as indústrias de estamparia a quadro manual/plano1
(Screen printing).
Segundo dados do relatório anual divulgado pela Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), a cidade de Divinópolis é o
principal polo confeccionista do estado, ficando à frente da capital do estado,
Belo Horizonte, que ocupa a segunda colocação e da cidade de Juiz de Fora,
que vem em terceira. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), afirmam que o município possui 226.345 habitantes e 786 empresas no
setor confeccionista, dentre elas, 52 estamparias, que são responsáveis por
21,4% de toda a produção do estado (IBGE, 2013). Quando avaliado apenas o
vestuário, a participação sobe para 24,9%. A cidade também é responsável por
17,7% dos postos de trabalho, com 26.501 funcionários.
Atualmente, a expansão da produção industrial tem como consequência
direta à geração de grande volume de resíduos, o que evidencia a
preocupação com a degradação do meio ambiente tanto pela geração quanto
pelo descarte inadequado desses resíduos.
Em relação aos resíduos sólidos provenientes das estamparias a quadro
manual podem, ilustrativamente, serem citados principalmente os retalhos
contaminados com tintas e as sobras de pastas de estampar descartados
inadequadamente na natureza, principal questão ambiental a ser aqui tratada.

1

Consiste na aplicação de um padrão ou desenho em um tecido por passagem da pasta de
estampar através de orifícios de uma tela.

Segundo o Guia Técnico Ambiental de Tintas e Vernizes - série P+L2
(2008), os principais impactos ambientais do setor de estamparia têxtil podem
estar associados tanto à geração de efluentes como ao processo produtivo, ao
próprio uso dos produtos ou mesmo à geração de resíduos de embalagens
pós-uso, gerando impacto negativo sobre o meio ambiente, cada vez mais
degradados por tais processos.
As medidas de P+L na indústria têxtil se aplicam na redução de
consumo dos insumos principais, de emissões atmosféricas, sobras de tecidos,
desperdícios de corantes e pigmentos da estamparia, perdas nos passadores e
vários outros pontos que devem ser monitorados.
Rocca (1993) afirma que:
Os resíduos industriais correspondem a aproximadamente 65 a 75%
do total de resíduos gerados em regiões mais industrializadas, sendo
que a responsabilidade pelo manejo e destinação destes resíduos é
sempre da empresa geradora (ROCCA et al., 1993).

Já a PNRS, em seu artigo 3º, inciso XVII estabelece que a
responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos é compartilhada nos seguintes
termos:
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos:
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental
decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei.

Assim, uma nova concepção de responsabilidade ambiental surgiu de
forma a ampliar o rol de prováveis responsáveis. Pode-se dizer, dessa forma,
que a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, incluindo os prováveis
danos ambientais, deixa de ser unicamente do produtor e passa agora a ser de
todos que compõem a cadeia produtiva.
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P + L significa Produção mais Limpa.

A palavra sustentabilidade faz-se protagonista neste cenário, devido à
necessidade de uma produção viável, ou seja, que satisfaça as necessidades
desta geração sem comprometer as futuras.
Desta forma, legislações como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos PNRS (Lei nº 12.305/2010) são consideradas marcos ao tornar obrigatória a
elaboração de planos de resíduos sólidos nos municípios e de projetos
voltados ao reaproveitamento dos resíduos industriais, bem como, alertar sobre
a necessidade de uma educação ambiental para o cidadão.
A PNRS apresenta o conceito de gestão integrada de resíduos sólidos
sendo “um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica,
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010).
A Associação Brasileira de Normas Técnicas define os resíduos sólidos
como:
resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou
exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em
face à melhor tecnologia disponível (NBR 10004, 2004).

Com a dificuldade atual de se encontrar soluções que resultem na não
geração de resíduos sólidos, percebemos a necessidade da máxima redução
da sua quantidade ainda na fonte geradora. Quando esta redução não puder
ser obtida, os resíduos deverão ser reutilizados ou mesmo reciclados, de forma
que a disposição final seja a mínima possível e feita de forma ambientalmente
correta.
Através da caracterização do processo de produção e dos resíduos
sólidos gerados no processo de serigrafia da indústria de estamparia têxtil a
quadro manual, pretende-se colaborar com a apresentação de uma proposta
de gestão dos resíduos sólidos através das estratégias de minimização,

potencialização da não geração, reutilização, reciclagem e alternativas de
destinação final adequadas.
Dessa forma, espera-se, com essa proposta, promover a redução de
custos para as empresas, além de desenvolver tecnologias limpas contribuindo
com a minimização dos impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos,
compatibilizando, esse segmento produtivo com o equilíbrio ecológico e
promovendo, assim, a sustentabilidade.
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