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para os fabrican s de papel
Com o surgimento de novas tecnologias como a

impressao digital a necessidade de conciliar as

demandas das graficas a os desenvolvimentos do

setor papeleiro tornase ainda mais evidente

Por Marina Faleiros



uem nunca ouviu teorias

sobre a ascensao dos com

putadores e o fim da utiliza

ao em largo escala de papeis Essas

provisoes porem nao contavam cam

o crescimento da demanda de impres
soras resicienciais e novidacies coma

a impressao digital quo permitelu
ulna personalizaaade conteildos

Como nuncase vin antes Alem disso
os velhas e bons livros continuam

sonde apreclados em papel asslm

como ainda se campralll revistas

quo podem ate mesmo ser impressas
em Casa Por esses lnotivos a relaao
ck palel corn a impressao continua

forte o quo obriga as papeleiras a in

vestir em lanamentos facades Hesse

mercado moderno e coneetado corn

a informatics quo exige qualidade e

te7loloiasdiferenciadas

Na grafica RWA por exemplo
diversos clientes ja fazem pedidos

especiais baseados na impressao
digital cornequipamentos quo uhli

zamapenas arquivos de computador
lla0 Chalas llletahcas OU 1natTlZeS

fisicas para a transferencia de ima

gem Retebemos um pedida de

caps personalizada da revista I ja

para a goal produzimos testa de 700

mil exemplares todos impresses em

maquina dlltal corn papel brasllei

ro conta Reinaldo Espinosa scicio

diretor da empress e presidents da

Assacia4aa Brasileira de Tecnalagia
Grafica ABTG

De acordo corn o estudo Tertdereicrs

errs tecnokgiasdeirapresccro digital e

seuc irrlpactos ro papel deirrprirlrrr
eeccrc1elconduzido polo ABTCP e

o Institute de Pesquisas Tecnolbgicas
IPT pedidos como o feito a grafica
RWA devem colltinuar em alto Mais

ha a expectativa de quo else mercado

cresa330 na periodo de 2000 a

2015 Vai chegar utn memento em

quo as curvas de preosdas processes

offset e digital senio equiparadas mas

hoje a impressao digital ainda e nntito

111a1S Cara pala tlraellS 111alOTeS

aponta A4aria Luiza toreDhueida

pesqulsadorl do IPT e membro da

equipe tecnica do estudo

s fabricalltes de papeis brasi

leiros ainda nao possuem produtos
especificos para essa nova utilizaao
e segtuxlo 1VIaria Luiza trabalham

corn corsrodities na espera de uma

demanda maior de mercado para in

vestir em produtos especiais Por en

quanto quern goer papel diferenciado

ainda depende das ilnportaoes
Do lade das graficas Espinosa

diz clue o crescimento da tecnologia

de impressao digital r1 e born notado

Nao tenho ditvida de quo o seglnen

to vai crescer a taxas muito mais

largos Hoje ja estaem 60i ao ono

eneluanto os metoclos trailicionais

ficam entre 6 e 7Na entanto

ele afirmaquo nao ha perspectivas de

as impresses digitais substituirem

por complete os grandes mercados

como o do offset jri due atendem a

exigencias mais especificas como 0

mercado promotional e o chamado

bilhr7g impressao de dodos de fa

turas e extratos personalizados para

coda chente

Na opiniao de Sergio Rossi consul

tor daarea de impressao e autos do livro

1Irnrrirlparer a solrrydo de problernirs
ern inl7necccro offset a impressao digi
tal se desenvolve born ern projetos de

pequenas tiragens ou persoualizados
compcontas e couvites mas ainda conl

pequella parcela do mercado glosso

das mpressoes e de livros revistas e

embalagens quo representam aproxi
madatnente 5domercado E verdade

quo a impressao digital tom ga11lado
corpo mas nao impacta a indiistria

grafica como uln todo par ainda serum

processo lento e care apontl

1Iaria Luiza camenta a expec

tativa de quo os doffs mercadas con

vivam muito born inclusive paste

do lnaterlal pole ser impresso em

offset logotipos e informaiies da

empress enqualrto apenas os dodos

heP5il11al1Zailis COlllilillte e e1lClere

a do cliente ficarialn na impressao

digitalTrma tecnlca nao acaba corn

a outra finaliza

0 PAPEL NA ERA DIGITAL

1s fabncantes brasileiros depapeis
segundo Espinosa da ABTG e Maria

Luiza do IYT anxla estao focados em

papeiscrnrrrrrodih ou seta quo Zten

O mercado de impressao digital dove crescer 330 entre os ones 2000 a 2015



dam a diversos mercadas ao mesmo

tenrpa nao apresentanda formulaoes
cliferenciadas Para a tecnologia digltal

Quando comparado cola o papel que

vem de Para o daqui ainda deixa a de

sejar na qualidade porque e feito para

servir tanto em uma impressara a jato
de tintiquarto em ulna a loser apesar

de terem especifica8esdiferentes diz

a peShcllSadOra
S t1p05 llla1SCi1nL1115 de llnpreS

saras digitais sao as jata de tinta irk

jer e as eletrofotograficas que fazem

copies e utilizalntnoers de tinta empo
Os papeis fabricados na Brasi I atendem

bem aos doffs segnlentos cliz 1vIaria

Lulza porem serf caracteristicas espe

ciais para cede tipa de utilizaaa4s

fabrioantes fazem um papel medio que

serve para as dues tecnalagias mas se

o cliente desejar um desempenho me

lhornao ealcontra produto ecomp tau

cars popular 10que funciona bern e

r

1

Fabricantes de papeis apostam nas commodities que tem mais mercado

consumidor

toclos poclenl user leas nao e comptau

20campara

Para a imlressao digital o pahel
deve ter caracteristicas aprapriaclas

w

camp aspereza resistencia as arran

calnento e capacidade de fixer a tinta

umidade do papel e sue uniformi

dade talnbeln afetaln a qualldade da

a4r lrta51a61l5S saalrtasadaaAznaplrslacrrelpsrei aara rirrntaalEB tr1a As

vn6dgns c1i3 earanrla kfaxfa3skdcy na rfonrrEsjatiSUailrnatirar tlanG alerri C1kvlilra rnlgrao resrbxcnr tsr

C7R adiWr3parA thtlr GiralrdS4kxbatd41tl749 A li1aS la5tbJSrY5xtlaltlalert eniUall Q1
cJolrncia aascrrrtuditila iclntifGar3s Ialazasr1err7aia@a

tls patalefrrnlhrrCr a
I

tesa oluos em fifes adesiuas ha rrIis de X25 anos

Fsi



impressao Nas impressoes a jato de

tinta por exemplo o papel precisa
estar pronto parareceber tinta liqurda
com uma absoraocorreta da agua e

fixacao adequada do corante senao

apresentara proUlemas de definiao
iliz Maria Luiza No caso das eletrofo

tograficas precisam de urn papel que

ofereaboa qualidade de fusao do po

tinta com a superficie que deve ter

menor aspereza

Para a consultor Rossi neln sempre

a ll1C111Strk1lIlallteln Llllla lxa CO1nL1111Ca

gaocom omercado a ponto de algumas

condigoes tecnicas do papel terem se

tornado ate piores com o passar do tem

po Ele vita Como exemplo a resistencia

superficial que nao tern acompanhado
o crescente arunento de velocidade das

maquinas Ao inves de melhorar nesse

quesito a resistencia caiu de l50 para90

igt nos iiltunos anon na media dos pa

peis disponiveis no mercado aponta

valor e teor de unlidade controlado e

nao ha nada dispanivel hoje Para isso

A rinica inovagao que apareceu foi o

Color Lok Para inl jet da Suzano

alnda uniito pouco se oculsiderarmos

o atual grau de desenvolvimento de

tecnologia afirma Rossi

Para Espinosa os fabricantes su

11Ie111 belll O 1nelCadO lllter110 hOrelll

ha uma baixa oferta de algumas gra

maturas Segulxlo ele os fabricalltes

nacionais ja poderiam oferecer Luna

grande vantagem papeis nos formatos

A4 ou A3 enl diversas granlaturas
facilitandi1 o trlbalho das raficas

que utilizam impressao digital Hoje

recebenlos tudo em resnlas e opapeh
se ja chegasse cortado permitiria

grande awnento de prodtltividade
evitando manuseio e perdas que po

dem chegar a 15opela farmaaode

vincos ou rasgos na hora de se adequar
u tanlanho

1ftiffTL naemrsatvni aseceriMnri nn fcnnecimentn d

aitriIiIfnsfrrwiirnGastlkaslttrrireqmr dt Gtxr

Trrlanerilrlx4arrrirlanrcirtoI111rcearlcsItluido eisns

fssifraaJut
iklrrllrlioneursrsrwrinnrt ir11rrrurinrl a1lIL mnFa r3in

ctsixrstmcunerrlrririitarlon irnurtnlecrrlprcsas do

setRar deIxl a Ccfuhx

iwntltade puma quefcyxrrriun as nKlhoces c Isctent

eluien5ln nl drr mein lianEerr6i

tItii411rflf4tFlrIaffIll1If4htlffftiI 11t1T1flyh1fyfflt141Ifl11IItiGffllITF rf1211citilnfftIdt4111xr

Quando se pensa na relaao do

papel oom a nlaquina de impressio
diz Rossi e preciso considerar doffs

conjuntos de propriedadesamaqui
nabilidade ou seja a maneira como

o papel vai se comportar no processo
e sua qualidade ausencia de rasgos

por exemplo e a printabilidade
isto e sua relaaocom a impressao
Se a tinta arrancar particular da

superficie do papel elas se acunnllam

na blancltleta da offset cleteriorando

a qualidade do impresso que fica

com aparencia arenosa e grosseira

exernplifica
Ele tambem afirma que faltam

papeis especiais para atendes ao

mercado interno compos cuches do

tipo triplo coating Entretanto ern sua

opiniao isso nao significa que o Bra

sil esteja atrasado leas que somente

la0 ha 111tereSSe 11C r11ZrtaClo1Lll15

processos envolvem carga eletrica

Q ENFiL
1kiri3dCirnEaia frnlaItl lc asJu0111riixi ac Paul wl Irasil Icl 1 ptrw41I E yd5vftrailcrfienfrlcnnlbr



FABRICANTES SE MOUIMENTAM

Do lado dos fabricantes de papal a

relaao com as graficas continua muito

forte Seundo CTilberto Jiilio Piatto

gerentegeral do NegoGio Papal da VCP

a empresa destine 70de sue produaa
diretamente Para as graficas Ele en xerga

dais mercados distintos da impressao
um que incluicnlanlncitieccomp o

papal de imprirnirescrever e o cuche e

outgo de produtas especializados colno

o autocopiativo e termico Dents das

COO7710111CS IlilO taze111oS llklda Cltle 1110

Seta CO11Ve11G10nal apenas melllaramas

nossos indices de eGOeficienGia o que os

clientes tern valorizado muito diz

De acordo com ale no illtimo ono

a formulaaodo papal conventional

nao passou por nenhuina mudana

para melhoria de impressao Quando

pnrem se trata de papels ternlioos

o cenirio e difesente credito que

estarnos na vanguarda Haste segmenta

no goal tada die aparecem novidades
camo as impressoes de duns cores e as

revistas a embalagens

de seguranaGanta Para ter suparte

nos irlavares a empresa e parceira cla

fabricante japonesa ji Paper
Para alguns desses novas pradutos

nem ha produaocontinua coma no

caso de papels usados ilentro das uruas

eietriinicas na Brasil a cada doffs anos

Tambem somos onlrlior tornecedorde

impressao digital para cbdigo de bar

ns etiquetas e autoadesivos e para

cada tipo de aplicaaoe pretisa fazer

as devidas correroes A VCP afirma

possuir tecnologia para prochlzir papels

especiais para impressiodiital em

inlvjet e lacer porem o mercado ainci

e nnlito pequeno Quando faziamos

Algumas caracteristicas importantes do papal na hora da impressao

Aspereza au lisura principalmente quando a transferencia da tinta para a papal se da por contato fisico coma nos processos tradicionais e

importanta uma unifarmidade superficial pois se existir alyuma irregularidade nao haven transferincia de tinta no contato do papal com a matriz

de impressao
Campressibilidade refersse a qualidatle de maciez do papal que permits a absorrao de impactos sem deformagao Bastante importante

na rotogravure

Fricgao RA a RY tratam do nivel de rugosidatle media e maxima do papal
Alvura fator de reflectancia de papels broncos ou goose broncos medidos em uma onda de A57 nanometros A alvura indite a quantidade de

azul no papal que se muita elevatla interfere negativamente no desenvolvimento tle cores quentes
Resistividade de volume a resistividade eletrica e uma grandeza relacionada a um impedinlento sofiido pelos portadores tle cargo e esta

ligada aos processos novos de impressao digital que intluzem uma cargo eletrostatica na hora da impressao
Parosidade razao antra o volume de poros do papal e seu volume total incluindo alem de espagos vazios os poros da parade das fibras e os

espagos do lumen nao calapsados Certas proprietlatles do papal dependem do arranja da quantidade da dimensao e da forma de sews poros Sao
ales que definem a maneira Como a tinta vai penetrar no papal

Gramatura masse par unidade da area do papal variagaes de gramatura potlem alterar a real quantidade de papal Homo resma ou bobina

Farmaaaarranjo relativo das fibras e outros camponentes na folha A penetraraoda tinta depends do tamanhe correto tlo profundidade
da fonlla e tlo tlistrilluipao dos espagos vazios Tem papal fundamental no fluxo de tinta e fixarao do tonerdorretido na superffcie tlo papal Se a

formagao nao for uniforms a impressao pods ficar com aspecto marmorizado e baixa qualidatle

Absaraoeste quesito tam coma fatores importantes avelocidade e a capacidade Na impressao a cores cada tom e impresso nom momento

diferente e uma cog e aplicada sobre a outs 5e a primeiratinta nao tiversido absorvida de maneira correto a segunda pale ser rejeitada Por outgo

lado se o papal absorver muito a tinta a impressao podera ser vista no verso da folha

Opacidade define a propriedade de esconder qualquer outgo material colocado atras do papal Em papels de gramaturas abaixa de 10D gm
e fundanlontal para que nao se veja o que esta impresso do outgo lado Quanto menos apaco far o papal pior o efeito da transparencia

Brilha o contrasts que acontece antra a tinta colocada no papal e o papal determine um impacto visual que pods ser prejutlicado se nao louver

um brilho uniforms

Apesar daexpansao digital carte de85dasimpressoes ainda sao de livros



um Tote as vezes demorava o ano todo

Para ser consunlido por issa paramos

aiTtl i i1letCftllO iillpirtS
Segundo ele o que a empresa

mail faz na Porte de comroditics

e atender justarllente a necessidade

apantada por Espinosa fornecendo

cortex difereuciados para calla tipo
de cliente Nossa area de conversaa

tem uma flexibilidade muito forte e

tambemtraballlamos com grander di

zuuetros de bobinas o que passibillta
as graficas rotativas realizar o tnenor

nlimero passive de trocas acupanda
melllor o tempo da nriquina

Outs emprasa estide ollli no

mercado de impressao digital a

Suzana A empresa lanou o Pape

Report cam a tecnologia Color Lok

que pmmete cores mass brilhautes

5elBiTelll CIt tilltl11115riplille 11111

Preto mass intenso na impressao ifl

jer caracteristlcas posslbilltalaspor

um aditivo especial na formulaFao

Carbinox
wwwcarbinoxcomUr

Matriz 1 1 47959000

Fi liar 62 32816191

DivisSo Inoxidaveis

Tubos Redondos com e rem costura

Quadrados a Retangulares Barras Redondos
Quadradas Sextavadas Chatas Cantoneiras

Chapas e Bobmas em Aco Inoxidavel

de gramaturas

Segundo coma William Correa da Sil

va consultor de Suparte ao Cliente da

Suzano Ele acrescenta que o Report
Color Lok pole ser tisadotarbem ern

impressoras de alto velocidade An

tes somente cam Pape fatografica se

tinha uma qualidade superior Hesse

tips de impressao afirma

DivisaoEletricaHidraulica

Eletrodutos ngdos e conexoes em

Aco Carbono Alurrnnio PVC e Aco
I nordove

Correa da Silva adianta que a

empresa esta pesquisandu teonolorrias

para a produao de outros papes fo

calosna unpressaodiitalinns ainda

nao Palle contar detalhes Preten

demos fazes um lanamento de algo

especifico para a mercado ate lneadas

do proximo ano diz

A Carbinox e uma empresa que atua ha mass de 20

endo solugoes em produtos para

Divisao Trading
Li gas Espenais e Super Li gas

ante dos industrial brasileiras Conta

uma equipe de vendas altamente

alificada amplo estoque e trans

porte agil e eficierteatraves de un

moderno sistema de logistics
Tudo isso para levar ate voce

a qualidade e a confiana

s

y
m

que faz da Carbinox uma

referencia nacional neste

competitivo mercado


