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Canon Inc. construirá uma

fábrica para equipamentos

de fabricação de chips
Em resposta à crescente demanda global por chips,

a Canon Inc. construirá uma nova fábrica no leste do
Japão para expandir a produção atual de seu equipa-
mento de litografia usado na fabricação de chips. A em-
presa vai investir 50 bilhões de ienes, cerca de US$
345 milhões, incluindo custos de construção e insta-
lação de equipamentos de produção.

A planta inovadora permitirá a produção expandida
de equipamentos litográficos da Canon, ajudando a li-
dar com a escassez global de chips. A construção da
nova fábrica, localizada na cidade de Utsunomiya, na
província de Tochigi, terá início em 2023 e está previs-
ta para entrar em operação em 2025. Ela será construí-
da em um espaço de cerca de 70.000 metros quadra-
dos no terreno de uma fábrica que já existe.
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FAZER NEGÓCIOS JUNTOS
Ao longo de mais de duas décadas, o Encontro

ANUAL da APIGRAF tem sido o momento que marca o
calendário do setor em Portugal. Durante dois dias, em-
presários e decisores do setor da indústria gráfica e de
transformação do papel, reúnem-se para, num ambiente
informal, trocarem ideias, analisarem desafios, debate-
rem oportunidades e anteciparem decisões.

OBJETIVOS
Numa conjuntura instável como a que atravessamos,

nunca foi tão importante como agora estar junto de cole-
gas e membros da cadeia de valor que partilham as mes-
mas preocupações. São eles os profundos conhecedores
do mercado, com visões distintas, mas com objetivos co-
muns. Conhecimento e informação são a fonte de susten-
tabilidade da tomada de decisões futuras conscientes.
Participe!

HORÁRIO E CONTEÚDO 
(EM DESENVOLVIMENTO)

11 DE MARÇO | SÁBADO | DIA 1
10h00m - Reunião dos Associados da APIGRAF
Apresentação de contas e debate sobre Plano de Ação
11h00m - Pausa para café
12h00m - Fim
13h00m - Almoço
15h00m - Sessão de Trabalhos
16h30m - Pausa para Café
17h30m - Fim
20h00m - Jantar de Gala
23h00m - Fim do Primeiro Dia

12 DE MARÇO | DOMINGO | DIA 2
10h00m - Sessão de Trabalhos
12h30m - Almoço de Encerramento

Encontro

anual da

APIGRAF

Fujifilm anuncia um projeto

de desenvolvimento

conjunto com Barberán
Depois de intensas negociações que renderam frutos

após dois anos, a Fujifilm acertou as condições para o de-
senvolvimento conjunto com a Barberán, fabricante es-
panhola de impressoras industriais, de uma impressora
jato de tinta de alta velocidade e passagem única voltada
para o mercado de sinalização e displays.

Esta nova aliança combina a experiência de Barberán
como fabricante com o conhecimento da Fujifilm sobre a in-
tegração de tecnologias de jato de tinta, química de tintas e
sua ampla experiência no mercado de sinalização e dis-
play. A nova impressora imprimirá com os novos sistemas
personalizados de tinta e primer da Fujifilm desenvolvidos
em sua fábrica em Broadstairs, no Reino Unido, que são
perfeitos para impressão em uma ampla variedade de
substratos, incluindo plásticos e painéis de partículas.



1.
Sem a impressão você NÃO teria a coleção
de romances que guarda desde criança.
Uma linda lembrança de infância que se apa-
garia para sempre, também desapareceria o

cheiro característico de um livro recém-comprado.
Além disso, acabariam as
idas ao quiosque ou à liv-
raria que terminassem
com um ou dois exempla-
res da sua edição preferi-
da, a revista que compra
todos os domingos ou os
álbuns de figurinhas que
os mais pequenos cole-
cionam... Sem impressão,
os livros tão bom não exis-
tiría os momentos que nos
fazem passar, as aventu-
ras não ficariam para
sempre no papel. Neste
dia utópico, nossas biblio-
tecas estariam vazias
sem as grandes obras da
literatura universal.

2.
Sem imprimir,
você NÃO po-
deria colocar
um adesivo

Golden Gate na parede
da sua sala. Você não te-
ria escolha, seu quarto fi-
caria sem cor. Uma das
grandes tendências do
século XXI, decorar a sala, a sala ou a cozinha com
aquela paisagem ou monumento de que tanto gosta
não seria possível se não existisse a impressão. As pa-
redes da sua casa decoradas com papel colorido volta-
riam a ser brancas e sem graça.

3.
Sem a impressão NÃO haveria outdoors e as
marquises dos cinemas e teatros estariam
vazias. Sair pela porta de casa e não encon-
trar nenhum cartaz anunciando os últimos

lançamentos da semana ou a marquise, que anuncia o
show do seu cantor preferido, também ficaria vazio. Em
suma, as ruas das cidades seriam irreconhecíveis; sem
a impressão, perderiam a alegria e a cor.

4.
Sem imprimir você NÃO teria as melhores
notas da aula. Com o advento da tecnologia
é normal que as anotações se acumulem
nas pastas do computador. Porém, se não

existisse a impressão,
seria impossível estu-
dar com sublinhado
manual e, principal-
mente, guardar essas
informações de forma
física para acessá-las
novamente quando
sentirmos saudades
ou quisermos reler
anotações antigas.

5.
Sem impri-
mir você
NÃO pode-
ria ter seus

álbuns cheios de fotos
das pessoas que você
ama. Os bons mo-
mentos devem ser
sempre eternizados
com uma fotografia.
Imagine que por algu-
mas horas a foto da-
quele dia especial
com seus amigos ou
familiares desapare-
cesse de suas prate-
leiras. Imagine como

seria estranho não poder ver nenhuma foto de quando
você era criança novamente ou não ter nenhuma lem-
brança de seus antepassados. As fotografias funcio-
nam como uma caixa de memória, são essenciais pa-
ra preservar a nossa história de vida e sem a imprimir
não seria possível.

A Canon convidou-nos a refletir sobre a importân-
cia da impressão com estes exemplos, embora exis-
tam muitos mais detalhes e locais onde a encontra-
mos. Fotografias, livros ou papel de parede mostram
que a impressão está em todo lugar, mesmo onde me-
nos esperamos. Nosso dia a dia não pode ser enten-
dido sem impressão.
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Canon celebra o Dia Internacional da Impressão
A impressão faz parte do dia-a-dia de pessoas em

todo o mundo e, se desaparecesse apenas por algu-

mas horas, a rotina e a vida como a conhecemos ago-

ra seriam muito diferentes. Para realçar e relembrar a

sua importância, a Canon celebrou o Dia Internacio-

nal da Impressão com uma iniciativa que reflete como

seria um dia sem ela, apresentando alguns exemplos

que demonstram a sua relevância para a população.



A
velocidade do platesetter Kodak Magnus Q800
de alto desempenho foi aumentada mais uma
vez com T-speed Plus, oferecendo rendimento
de até 84 B1 ou 8 chapas por hora (pph). A Ko-
dak introduziu o T-speed, então o sistema CTP

8-up mais rápido do mundo, cerca de dois anos atrás. O
montador de chapas Magnus Q800 agora pode imprimir
uma chapa a cada 42,9 segundos. Isso marca a terceira
atualização de velocidade da Kodak para o Magnus
Q800 em quatro anos, com uma melhoria de velocidade
de mais de 40% em relação ao Z-Speed mais antigo de
2018. O platesetter Magnus Q800 também pode criar
imagens de chapas sem processamento Kodak Sonora
XTRA em sua nova velocidade máxima .

O dispositivo CTP atualizado ajuda as impressoras

offset planas e da web a maximizar ainda mais a produti-
vidade de seus fluxos de trabalho offset. Todas as
opções de automação disponíveis para o montador de
chapas Magnus Q800, incluindo Carregador de Palete
Único (SPL), Carregador de Palete Múltiplo (MPL) e Uni-
dade de Cassete Múltiplo (MCU), suportam a nova velo-
cidade. Tendo em vista a nova atualização de velocidade
do platesetter, é uma grande vantagem que o carregador
multipaletes possa armazenar até 3.200 pratos em até
quatro tamanhos de pratos diferentes: dois paletes de
1.500 pratos cada e dois cassetes de 100 pratos cada.
Também útil para tempos de execução longos sem inter-
venção manual é o aumento de 40% recentemente im-
plementado na capacidade do sistema de remoção de
folhas intermediárias para SPL/MPL.

A callas software, fornecedora de soluções automati-
zadas de arquivamento de PDF e controle de qualidade,
lançou uma grande atualização para sua principal linha
de produtos pdfToolbox. A atualização adiciona suporte
para processamento de documento personalizado
(VDP) mais rápido, várias melhorias nos mecanismos
JavaScript e Plano de processo no pdfToolbox para tor-
nar a automação avançada mais rápida e eficiente e um
mecanismo de relatório personalizado mais fácil.

A velocidade
de processamento é crítica em alguns ambientes.
Versões anteriores do pdfToolbox adicionaram tecnolo-
gias como Quick Check e Quick Fix, onde um mecanismo
altamente otimizado lida com arquivos PDF muito mais
rápido do que qualquer mecanismo de comprovação tra-
dicional para determinadas tarefas. No pdfToolbox 14, fo-
ram adicionados recursos para lidar com documentos
personalizados.
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A Kodak melhora a velocidade do

platesetter Kodak Magnus Q800

callas software lança pdfToolbox 14
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A HP anunciou novas soluções para ajudar os pro-

vedores de serviços de impressão (PSPs) a atender

altos níveis de demanda, agilizar processos de tra-

balho e expandir seus negócios por meio da capaci-

dade de executar

aplicativos inovado-

res.

As novas impres-

soras HP Latex 2700

de 3,2 m de largura

levam a eficiência de

produção a um novo

nível, fornecendo co-

res vivas a velocida-

des de até 89 m2/h

por meio de cabeço-

tes de impressão

simétricos duplos,

que vêm equipados com tecnologia de autolimpeza

dos cabeçotes. Os usuários podem realizar trabalhos

de alta margem com uma gama 30% maior em altas

velocidades, mantendo o brilho e a sensação da mí-

dia em diversas aplicações de sinalização e deco-

ração, incluindo filmes finos sensíveis ao calor, vinil e

papel.

Por sua vez, as impressoras HP Latex 2700W ofe-

recem a tinta branca mais branca do mercado com

velocidades de até 54 m2/h, permitindo que os PSPs

desenvolvam aplicações de alto

valor com materiais

pré-coloridos e trans-

parentes. A recircu-

lação automática de tinta

e as cabeças brancas po-

dem ser armazenadas em

uma câmara rotativa para

eliminar o desperdício em trabalhos

em branco.

Todos os dispositivos da série Latex 2700 funcio-

nam com tintas HP Latex de quarta geração com cer-

tificação UL ECOLOGO e atendem aos requisitos UL

GREENGUARD GOLD e Toy Safety. Isso permite

que os PSPs aceitem trabalhos até mesmo para os

ambientes mais exigentes e sensíveis.

A
Mimaki anunciou uma nova opção de supri-

mento externo de tinta de três litros para a

impressora a jato de tinta UV de plataforma

larga Mimaki JFX600-2513. Este novo siste-

ma foi projetado para clientes JFX600-2513

para aumentar ao máximo sua eficiência de

produção e melhorar a autonomia. Assim, suas ope-

rações de impressão serão mais otimizadas eprodutivo.

O sistema automático de circulação de tinta branca in-

cluído na unidade de tinta de três litros elimina a necessi-

dade de mistura manual. Além disso, os sensores de pe-

so permitem que os operadores meçam os níveis de tinta

restantes no JFX600-2513 com mais precisão, evitando o

desperdício desnecessário de tinta.

As impressoras JFX600-2513 também suportam o co-

mando MDL proprietário da Mimaki, que permite que os

clientes se comuniquem com seus sistemas de produção

ou dispositivos de ponta por meio de protocolos IoT. O

comando MDL permite automatizar os respetivos proces-

sos de impressão, como o transporte de suportes de im-

pressão (peças de

trabalho). Combina-

do com a nova opção

de tinta de três litros, o comando MDL

será capaz de suportar sessões de im-

pressão extensas, contínuas e automáticas.

Projetada para produção de impressão de alto volu-

me, a impressora a jato de tinta UV de plataforma de

grande formato Mimaki JFX600-2513 foi construída para

eficiência e produtividade ideais com seus 16 cabeçotes

de impressão e tamanho máximo de impressão. saída de

2500x1300x60 mm, que corresponde a 4x8 placas

(1220x2440 mm). Capaz de imprimir diretamente em

uma variedade de materiais, incluindo resina, vidro, metal

e banners grandes, esta impressora suporta substratos

de até 60 mm de espessura. A JFX600-2513 também

possui impressão 2.5D (aplicação de tinta múltipla), que

permite que camadas de tinta UV sejam impressas para

criar uma superfície texturizada que pode ser usada em

aplicações de impressão de alto valor.

Mimaki apresenta a opção 

de suprimento externo de tinta

A HP lança suas últimas notícias sobre impressão

em grande formato



www.feirafutureprint.com.br
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A
Vicaima é um dos maiores fabricantes eu-

ropeus de portas interiores. Atualmente

exporta 95% da sua produção para mais

de 30 países, e embora seja sem dúvida a

referência em Portugal, tem também pre-

sença direta em Espanha e Reino Unido.

A inovação contínua também é um elemento necessá-

rio para se manter na vanguarda do setor. Por isso, nos

últimos anos, fizeram um investimento significativo pa-

ra avançar cada vez mais para um conceito de indústria

4.0. A impressão digital também se insere neste con-

texto. A incorporação desta tecnologia ocorre em 2015

e atualmente contam com dois equipamentos de im-

pressão digital a jato de tinta da empresa Durst.

Concretamente, no setor da contratação, as equipas

da Durst têm oferecido à Vicaima a possibilidade de

responder a encomendas mais exclusivas, com de-

signs personalizados e de alguma complexidade, já

que na maioria das vezes têm características técnicas

associadas. A fusão entre as soluções da Durst e o

know-how que a Vicaima desenvolve ao nível do pro-

duto permite-lhe oferecer ao mercado soluções únicas

e altamente personalizadas. Claro que o investimento

nestas tecnologias também tem um objetivo incon-

tornável, o de adotar métodos e processos que garan-

tam o menor impacto ambiental.

Com sede em Slough, Berkshire, a Vario Press é

uma agência de marketing fundada em 1970. Com

um vasto conhecimento e experiência em produção

de impressão, seus produtos variam de gráficos de

exibição a embalagens de presente de marca. Os 45

funcionários da empresa produzem uma ampla ga-

ma de aplicações impressas digitalmente e offset,

oferecendo serviços desde o design até a postagem

e instalação.

Em junho de 2022, com o objetivo de aumentar a

velocidade de produção de seus produtos de alta

qualidade, a empresa investiu em uma nova impres-

sora plana Fujifilm Acuity Prime. Já totalmente inte-

grada ao seu processo produtivo, a nova impressora

está sendo utilizada para produzir diversas apli-

cações em substratos como: metacrilato, correx,

plástico, papelão, papel e alumínio.

Vicaima, em plena revolução digital

Vario Press adiciona Fujifilm 

Acuity Prime ao seu portfólio



www.alborum.com


12 LaPrensaLaPrensaPRINTPRINT

E
ste cliente fiel da Fujifilm
conseguiu expandir as
oportunidades de negócios
graças à flexibilidade, velo-

cidade de produção e capacidade
de impressão em seis cores da im-
pressora Revoria.

Fundada em 1985, a Wegner
GmbH é uma empresa sediada em
Bremen que oferece serviços com-
pletos de impressão comercial e im-
pressão digital de catálogos, bro-
churas, calendários e fotolivros para
uma clientela que só cresce. A em-
presa adicionou recentemente a im-
pressora de toner Revoria Press
PC1120 da Fujifilm, uma máquina
instalada em março de 2022.

Henning Rose, CEO da Wegner GmbH, explica por
que escolheu o Revoria PC1120. "Já tínhamos uma má-
quina de toner de pequeno formato de outro fabricante,
mas não ficávamos totalmente satisfeitos com a qualida-
de que nos oferecia. A Fujifilm nos apresentou o Revoria
PC1120 e ficamos imediatamente impressionados."

Rose continua: "Escolhemos a Revoria PC1120 por
considerá-la a impressora de toner mais flexível do mer-
cado, além de oferecer qualidade e estabilidade de cores
verdadeiramente excepcionais. A máquina é capaz de

produzir um grande número de
trabalhos de alta qualidade sob
demanda em uma ampla varie-
dade de substratos (incluindo
banners e envelopes) a custos
muito baixos, o que nos permitiu
diversificar nossa oferta. Era a
única impressora capaz de ofere-
cer tal flexibilidade com o mínimo
de tempo de inatividade. Tem
uma capacidade adicional inte-
ressante, que é imprimir em
substratos muito grossos. Muitas
vezes, isso causa problemas pa-
ra outras máquinas de tamanho
semelhante, e é por isso que o
Revoria nos permite atingir um
número maior de clientes."

"Outro destaque que nos chamou a atenção foram as
seis estações de cores disponíveis, pois trabalhamos
com cores especiais exclusivas como rosa, além de pra-
ta e ouro metálicos. Essas cores e efeitos são usados
em aplicações como brochuras e cartões de visita. Ou-
tras plataformas exigiam várias passagens pela impres-
sora e troca de cores entre as estações para obter o
mesmo resultado. Esses benefícios adicionais nos per-
mitiram alcançar novos clientes e expandir nossos
negócios."

A Fujifilm e a Electronics For Imaging (EFI) anuncia-
ram a disponibilidade dos novos servidores de im-
pressão EFI Fiery juntamente com o software de fluxo
de trabalho para as duas impressoras de produção Re-
voria da Fujifilm: a Revoria Press PC1120 e a Revoria
Press E1 Series. Os novos servidores de impressão
Fiery, EFI Fiery PC11 e EFI Fiery E11, já estão dis-
poníveis nos seguintes países europeus: Áustria,
República Tcheca, Alemanha, Itália, Polônia, Portugal
e Espanha.

Os novos servidores de impressão Fiery trazem
opções mais inovadoras para a família Revoria, aten-
dendo diversas demandas de alta velocidade, im-
pressão de qualidade superior e facilidade de uso.

o O servidor EFI Fiery PC11 impulsiona a Revoria

Press PC1120, uma impressora colorida de produção
para o mercado de impressão profissional de ponta.
Essa combinação oferece mais benefícios e aprimora-
mentos e permite criar impressões com qualidade pro-
fissional.

o O servidor EFI Fiery E11 impulsiona a Revoria
Press E1 Series, uma impressora de produção mono-
cromática para impressão sob demanda, tanto para
uso profissional quanto em escritório, com usabilidade
aprimorada e integração perfeita com o ambiente. s
negócios com Windows e macOS.

Ambos os servidores de impressão Fiery vêm equi-
pados com Fiery Command WorkStation, em uma so-
lução que oferece uma interface unificada, familiar e fá-
cil de usar aos clientes.

Fujifilm e EFI apresentam novos servidores

de impressão Fiery

Wegner GmbH aposta na Revoria

Press PC1120 da Fujifilm
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F
iery, o servidor

de impressão

(DFE) e negó-

cios de fluxo de

trabalho de im-

pressão da empresa de

tecnologia de artes gráfi-

cas Electronics For Ima-

ging, apresentou novos

recursos poderosos de

nuvem e aprimoramen-

tos adicionais de produti-

vidade para empresas.

dams de impressão na

nova versão 6.8 da so-

lução de gerenciamento

de tarefas EFI Fiery

Command WorkStation.

Uma integração de nuvem EFI IQ oferece aos

usuários da Command WorkStation a capacidade de

fazer backup e restaurar suas configurações de inter-

face de usuário personalizadas, predefinições locais e

modelos de imposição. Com apenas um clique, eles

podem convidar outros usuários da Command WorkS-

tation para o centro de impressão ou outros locais da

empresa para baixar e instalar configurações e recur-

sos comuns.

Uma gráfica pode otimizar a Command WorkStation

para todos os usuários, mesmo em vários locais, para

uma maneira mais rápida e flexível de gerenciar trabal-

hos de forma consistente com a confiança de que suas

configurações são armazenadas com segurança na

conta na nuvem EFI IQ da sua empresa.

As empresas de impressão também obtêm flexibili-

dade significativa e configuração de trabalho mais rápi-

da por meio do novo recurso Predefinição seletiva da

Command WorkStation 6.8. Agora, os usuários podem

definir configurações que se aplicam apenas a aspec-

tos específicos de um trabalho e deixar todas as outras

configurações originais intactas. O uso das predefi-

nições pode reduzir o tempo necessário para preparar

os arquivos recebidos e preparar os trabalhos para pro-

dução em 80%.

A
HP Inc. anunciou uma nova impressora rotativa

a jato de tinta de alto volume: a impressora ro-

tativa HP PageWide T485 HD com HP Brillian-

tInk.

Esta impressora rotativa foi projetada para atender a

uma ampla gama de aplicações comerciais, editoriais,

transacionais e de mala direta, dando aos provedores

de serviços de impressão (PSPs) a versatilidade para

atender às necessidades de seus clientes de mídia re-

vestida e não revestida. .

Os principais benefícios da HP PageWide T485 HD

Web Press com HP Brilliant Ink são:

o Alta qualidade: HP Brilliant Ink permite uma gama

de cores mais ampla e viva. Além disso, permite que os

usuários imprimam diretamente em mídia offset reves-

tida e não revestida.

o Produtividade: Imprima até 800 fpm/244 mpm em

monocromático e colorido no modo Performance. Esta

impressora a jato de tinta produtiva oferece impressão

confiável em velocidades incríveis com mais de

400.000 páginas coloridas por hora.

o Versatilidade - Esta impressora de 42 polegadas

de largura oferece flexibilidade para produzir uma ga-

ma mais ampla de aplicações em uma variedade de ti-

pos e formatos de mídia, permitindo que os clientes ex-

pandam seus negócios e expandam para novas apli-

cações. Esses aplicativos vão além da mala direta tra-

dicional e dos livros e podem incluir panfletos, brochu-

ras, malas diretas, pôsteres, banners, jornais, revistas,

catálogos e jornais.

HP anuncia novas impressoras rotativas a jato de tinta

Nova versão do Fiery Command WorkStation
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A Canon Europe acaba de apresentar a versão 6 da

sua plataforma integrada de produção e gestão de fluxo

de trabalho de alto desempenho, PRISMAproduction, e

lança o PRISMAsimulate Ultra, que inclui provas de im-

pressão, estimativa de custo de tinta, para aplicações de

artes gráficas e comunicação empresarial.

Vários aprimoramentos foram feitos na ferramenta, in-

cluindo recursos de pré-impressão expandidos, dando

aos clientes mais flexibilidade para lidar com uma ampla

variedade de formatos de arquivo de impressão, incluin-

do PDFs, AFPs, dados de linha, PCL, Postscript, PPML,

LCDS, RDO e VIPP.

Como os trabalhos de impressão estão se tornando

mais com-

plexos devi-

do à perso-

nalização e tiragens curtas, a complexidade do arquivo

de impressão está aumentando, esta nova versão inclui

ferramentas de otimização de dados para que impresso-

ras jato de tinta e toner compatíveis com produção PRIS-

MA funcionem em velocidade máxima, mesmo com ar-

quivos PDF extremamente grandes, como aplicativos de

fotos comerciais ou aplicativos de artes gráficas. Isso não

apenas maximiza o desempenho do fluxo de trabalho,

mas também garante que mesmo as impressoras mais

rápidas atinjam a produtividade máxima.

A
Canon Europe anunciou duas novas adições

à plataforma imagePRESS V, a V900 e a

V1350. Estas impressoras de toner de folha

solta estabelecem novos padrões de produti-

vidade e representam uma evolução da famí-

lia imagePRESS que, graças à incorporação de inúme-

ras melhorias tecnológicas, aumentam o seu desem-

penho e facilidade de utilização. Esta série de dispositi-

vos profissionais de impressão colorida permite que os

provedores de serviços de impressão superem seus de-

safios de produção e atendam às demandas dos clien-

tes por conteúdo de impressão dinâmico e de alta quali-

dade produzido em prazos apertados.

Agora com uma opção para atender a todos os am-

bientes de impressão, tanto comercial quanto interno, e

para qualquer tamanho e necessidade de impressão, a

plataforma imagePRESS V evoluiu para uma poderosa

família de impressoras de produção de toner colorido.

Esta série oferece maior automação para facilidade de

uso, uma variedade de opções de alimentação e acaba-

mento e integração perfeita com soluções de fluxo de

trabalho por meio de controladores PRISMAsync ou EFI

Fiery. Juntamente com a impressora de produção inter-

mediária imagePRESS V1000, lançada em junho deste

ano, a V1350 oferece a mais alta velocidade de im-

pressão, produtividade e durabilidade da família image-

PRESS, enquanto a impressora de produção de menor

volume, a V900, incorpora a mais ampla variedade de

aplicações de impressão em um dispositivo compacto.

Construída com a sustentabilidade em mente, esta série

robusta foi projetada para fornecer produtividade contí-

nua e confiável com cores consistentes e estáveis e pre-

cisão inigualável de registro frontal e traseiro.

Canon expande a plataforma imagePRESS V

Canon apresenta uma nova versão

do PRISMAproduction
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Antalis anuncia a nova edição

do concurso Antalis International

Design Award, cujo objetivo é ultra-

passar os limites da imaginação,

expandindo as possibilidades de

criar espaços personalizados.

De 1 de outubro de 2022 a 31

de janeiro de 2023, designers de

interiores, arquitetos, impressores,

instaladores e toda a comunidade

criativa estão convidados a apre-

sentar os seus projetos de deco-

ração de espaços, utilizando pelo

menos um produto do catálogo de

Comunicação Visual da Antalis. Os

melhores projetos serão apresen-

tados a um júri internacional com-

posto pelos principais players do

mundo do design.

O concurso premiará os melho-

res projetos concluídos ou em an-

damento desde o final da edição

anterior (1º de fevereiro de 2020)

até o final do concurso (31 de ja-

neiro de 2023). Os profissionais

podem concorrer em uma ou mais

das cinco categorias a seguir: Ho-

telaria, Comércio, Escritório, Casa

e Espaço Público.

Os 12 vencedores serão anun-

ciados em março de 2023 e rece-

berão seus troféus em uma ce-

rimônia de premiação para a qual

serão convidados no dia 30 de

março, em Paris.

Todos os projetos podem ser

apresentados online no site Antali-

sInteriorDesignAward.com de 1º

de outubro de 2022 a 31 de janeiro

de 2023.

Nova linha
de produtos
Re-Play da
Fedrigoni
Autoadesiva

O Grupo Fedrigoni lançou o

Re-Play, uma linha de produtos

revolucionários no mundo dos

autoadesivos e o primeiro

exemplo mundial de upcycling,

não apenas reciclagem, mas um

processo pelo qual resíduos são

valorizados e transformados em

um material mais precioso e

com menor impacto ambiental.

O Re-Play é o resultado de

uma solução de economia

circular originária do programa

de recuperação de liner

autoadesivo Re-Play da

Fedrigoni. O objetivo da

Fedrigoni é envolver o cliente

final como parte integrante

dessa abordagem de economia

circular, incluindo toda a cadeia

de suprimentos, começando

pelas gráficas, que são os

primeiros usuários do material

autoadesivo. Recuperado dos

usuários finais, o revestimento

glassine agora se torna, pela

primeira vez, parte do material

de face da construção

autoadesiva, aumentando o

valor do produto e reduzindo o

desperdício, as emissões e o

consumo de energia.

A nova gama Re-Play é

composta por quatro tipos de

papel 100% reciclado: Nature

White, Martelé, Retrò e Pearl.

Todos esses produtos terão a

certificação de reciclagem FSC,

que atesta sua composição e

valor como produto reciclado e

sustentável.

Prêmio Antalis de Design
de Interiores 2022
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Dr. Oriol Cusola Aumedes, 

CELBIOTECH Grupo de Pesquisa, Engenharia e

Biotecnologia de Materiais Lignocelulósicos e Papeleiros

Prof. José F . Colom Pastor

UPC-Barcelona Tech., Terrassa

U
m artigo recente da Paper Advance "A celulo-
se se presta a muitas coisas" nos deu a ideia
de escrever estas linhas com a ideia de divul-
gar o grande número de produtos que nosso
setor produz além da celulose e do papel (Pa-

perAdvance, MetsäFibre, 26 de maio , 2022).
Vamos ao chefe do setor. As matérias-primas para o

fabrico de papel neste momento são:
madeira e papel velho ou papel de re-
cuperação. O abastecimento de ma-
deira provém do setor florestal. 

Comecemos pela celulose, cujo
principal uso é a fabricação de papel. A
pasta é o produto que se obtém uma
vez separadas as fibras que estão na
madeira. O produto que une essas fi-
bras é a lignina, substância que deve
ser dissolvida para que as fibras se se-
parem.

No artigo que mencionamos, uma
pergunta é feita: o que camisas, alto-fa-
lantes, pasta de dente, capas de celu-
lar têm em comum? É fácil adivinhar: a
pasta de papel que pode dar origem a uma enorme varie-
dade de produtos. Vamos ver alguns deles.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA FABRICAÇÃO DE
MASSAS E SUBPRODUTOS

Hoje, o processo de fabricação de massas mais im-
portante é o chamado processo de sulfato ou kraft (este
último termo se refere à resistência da massa fabricada).
Os produtos químicos neste processo são soda cáustica
e sulfeto de sódio. Após o cozimento, as fibras contidas
na madeira são separadas. As chamadas lixívias negras
são aquelas obtidas após o cozimento. Pois bem, estas
lixívias são submetidas a um processo de combustão pe-
lo qual se obtém energia a partir da matéria orgânica se-
parada da madeira (principalmente lignina) e simultanea-
mente recuperam-se as cinzas sob a forma de solução
salina fundida (matéria inorgânica) que, quando devida-
mente tratadas, dão lugar aos produtos com os quais po-

de iniciar uma nova cozedura. O processo é chamado de
sulfato, pois este produto é adicionado para compensar
as perdas que ocorrem na recuperação

Assim, essas fábricas -além de operar em circuito
fechado- produzem vapor que pode ser utilizado em
outras partes da fábrica, enquanto se produz energia
elétrica (bioenergia), com alto grau de autossuficiência.
Desta forma, são autossuficientes com energia renová-
vel, o que é um exemplo claro de energia circular. Isso
contribui para reduzir a intensidade energética e a pe-
gada de carbono, ao mesmo tempo em que se aproxi-
ma dos objetivos de descarbonização estabelecidos
pela Comissão Europeia

No caso da obtenção de pastas de coníferas, obtêm-
se subprodutos, alguns deles bem con-
hecidos:

Terebintina, terebintina. Vem da
parte volátil da resina que as coníferas
contêm. A terebintina é utilizada na
indústria de perfumaria e na fabricação
de tintas e vernizes, solventes….

Rosin. Na concentração do licor ne-
gro antes de ser queimado, é separado
um produto chamado "talloil", que
contém principalmente breu (ácido
abiético). O tall oil dá origem a esteróis
e estanóis que são utilizados para ob-
ter produtos para reduzir o colesterol...
A colofónia tem uma das suas princi-
pais utilizações na colagem de papel,

operação para o tornar hidrofóbico, no fabrico de pneus e
entre outros também na mastigação Chiclete.

Outros produtos produzidos em algumas fábricas

de celulose: O lodo dos licores residuais é transformado
em biopelets e biogás, e algumas fábricas produzem me-
tanol. No futuro, esse bioetanol será refinado e usado co-
mo combustível para transporte.

ALGUNS USOS DA CELULOSE E SEUS DERIVADOS
Uma aplicação emergente e muito importante é a

substituição de plásticos derivados de petróleo usados
em embalagens: o material produzido deve ser reciclável
e biodegradável, com a menor pegada de carbono possí-
vel em sua produção.

Fabricação de fibras têxteis. Viscose é celulose re-
generada. O processo de fabricação é a fabricação de
pasta de papel que deve ser tratada adequadamente pa-
ra ser convertida em filamentos.

A indústria papeleira não produz
apenas pasta e papel

Comecemos pela celulose, 
cujo principal uso é a 

fabricação de papel. A pasta é 
o produto que se obtém uma 
vez separadas as fibras que 
estão na madeira. O produto

que une essas fibras é a
lignina, substância que deve
ser dissolvida para que as 

fibras se separem.
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Carboximetilcelulose (CMC). Derivado da celulose
que podemos encontrar em diversos produtos como
pasta de dente, aditivo de muitos alimentos, espessan-
te, revestimento de certos produtos farmacêuticos es-
pecíficos… Experimente o leitor para ver a composição
da sua pasta de dente

Nitrocelulose. É matéria-prima para a fabricação de
tintas, lacas e vernizes. A laca de nitrocelulose tem sido
usada como acabamento de madeira. Como explosivo
hoje superado pela dinamite ou TNT.

Acetato de celulose. Folhas e fibras deste material.
Foi amplamente utilizado em folhas para retroprojeto-
res, hoje obsoletos. Também é utilizado em forma de
pavio como filtro para usos múltiplos, como filtros em pi-
teiras.

A celulose é amplamente
utilizada em produtos absor-
ventes, como fraldas para
bebês, absorventes femininos
e absorventes para incontinên-
cia. Além de conter produtos
absorventes, inibidores de
odores... contém boa parte de
pasta de celulose (pasta fluff).

Recipientes e embalagens
de alimentos fazem seu trabal-
ho quando protegem e minimi-
zam o desperdício. Folhas de
plástico são difíceis de reciclar.
A celulose regenerada ou re-
cristalizada e os nanomateriais de ce-
lulose podem ser aplicados em reci-
pientes e embalagens com o objetivo
de substituir o plástico.

Em síntese podemos indicar que o
sector do papel, para além da pasta e
papel, cartão, papel tissue, papel para
imprimir e papéis especiais, dá origem
a:

Pratos e copos de papel, têxteis,
soluções de embalagem, biocompósi-
tos, fertilizantes e materiais de porce-
lana, produtos adesivos, plásticos
compostos, combustíveis de transpor-
te, eletrônicos de consumo (de ligni-
na), tintas, pneus de carro, asfalto (de
taloil), corantes, agentes de volume para certos alimen-
tos, materiais de revestimento de salsichas (substitutos
de invólucros, invólucros de carne), revestimentos de
produtos farmacêuticos, vernizes (de produtos bioquí-
micos produzidos no contexto da fabricação de massas)

PARA UMA MAIOR EXPLORAÇÃO DA CELULOSE
O setor passou por uma transformação muito impor-

tante em relação ao campo de aplicação de sua maté-
ria-prima celulósica, tudo impulsionado pela necessida-
de de mudança para uma nova bioeconomia onde os
materiais recicláveis e os derivados de recursos não
fósseis são preponderantes. Produtos absorventes:
Fraldas para bebês, absorventes femininos, fraldas pa-
ra incontinência (pastas fofas)

A título de curiosidade, quando escrevemos estas lin-
has, um antigo aluno nosso conta-nos que a sua em-
presa tem conseguido substituir o plástico pelo papel no
fabrico de palhinhas. Mais uma amostra dos produtos
não-papel produzidos pelo nosso setor

Nestas breves linhas, e sem ser de todo exaustivos,
pretendemos apenas dar uma ideia da diversidade de

produtos não papeleiros que
podem ser derivados da
indústria da pasta e do papel.

Estamos cientes de que
existem alguns produtos
"fronteiriços" cujo uso é dife-
rente do uso tradicional de pa-
pel e papelão -Escrita e emba-
lagem- Como exemplo, pen-
samos em saquinhos de chá
ou papel de filtro que são pro-
duzidos para reter a poeira em
aspiradores. . Você também
deve pensar na indústria de
impressão e conversão de pa-
pel que pode modificar ou adi-

cionar propriedades a um produto
de papel. Ao preparar esta breve
redação, encontramos um artigo
que descreve como existem eti-
quetas de papel que protegem a
segurança alimentar, indicando se
o produto foi submetido a tempera-
turas superiores às estabelecidas.

CONCLUINDO
A indústria do papel, para além

de cumprir a sua vocação de pro-
dução própria, pasta, papel e
cartão, dá origem a toda uma outra
série de produtos que podem deco-

rrer desde correntes secundárias no fabrico de massas,
até produtos muito diversos, geralmente derivados  ce-
lulósico.

Muitos dos produtos e procedimentos que menciona-
mos já fazem parte da chamada economia circular,
razão pela qual são objeto de pesquisas permanentes
para colocar no mercado novos usos derivados de pro-
dutos de papel.

A celulose é amplamente 
utilizada em produtos

absorventes, como fraldas
para bebês, absorventes 

femininos e absorventes para
incontinência. Além de conter 

produtos absorventes, 
inibidores de odores... contém

boa parte de pasta de 
celulose (pasta fluff).
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S
pandex oferece aos

fabricantes de sinais e

profissionais gráficos

uma importante nova

escolha de materiais

ecológicos com a adição de Ima-

gePerfect EverGreen, uma linha

inovadora de filmes autoadesi-

vos ecológicos que não compro-

mete a facilidade de aplicação

ou o desempenho. O ImagePer-

fect EverGreen não é apenas

um produto livre de PVC, mas

prioriza a sustentabilidade em

todos os componentes do produ-

to, incluindo o filme de superfí-

cie, adesivo e liner, bem como a

forma como os rolos são apre-

sentados, protegidos e embala-

dos.

A gama compreende 8 pelí-

culas brancas impressas digital-

mente com acabamentos mate e brilhante com uma ga-

ma de sistemas adesivos (PerfectApply, permanente e

alta aderência), bem como uma película laminada

transparente imprimível. Os filmes imprimíveis foram

conscientemente projetados para serem compatíveis

com as tecnologias de impressão digital de látex e UV.

A linha ImagePerfect EverGreen de vinil colorido inclui

22 filmes diferentes, incluindo preto e branco em aca-

bamento brilhante e fosco e 18 cores contemporâneas,

com um serviço de corres-

pondência de cores sob medi-

da para requisitos específicos

do cliente. clientes.

Os produtos ImagePerfect

EverGreen são 100% livres de

PVC e plastificantes, oferecen-

do os benefícios ambientais

bem documentados dos pro-

dutos sem PVC, mantendo as

características de manuseio,

flexibilidade e durabilidade dos

filmes de PVC. O material utili-

zado é a poliolefina, isenta de

toxinas como dioxinas e fura-

nos e facilmente reciclável em

diversos produtos de consu-

mo.

Além disso, a nova linha in-

corpora um sistema adesivo

avançado à base de água que

é 100% livre de solventes, mas

mantém o excelente desempenho do adesivo que os

clientes esperam para estabilidade e durabilidade da

aplicação. A inovação ambiental também se estende

ao papel de suporte da ImagePerfect EverGreen, um

papel de base 100% reciclado com certificação FSC e

um revestimento de LDPE (polietileno de baixa densi-

dade) livre de petroquímicos. A fabricação deste supor-

te especial requer 60% menos CO² do que um material

de suporte típico.

Novos materiais Spandex
ImagePerfect Evergreen
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A
Contiweb, fabricante es-
pecialista em equipa-
mentos de manuseio e
secagem de bobinas e
fornecedora de soluções

técnicas integradas para im-
pressão offset rotativa, impressão
digital a jato de tinta e produção de
embalagens, anunciou que otimi-
zou seu portfólio de produtos de
secagem. em resposta aos seus
clientes que exigem soluções mais
rentáveis e amigas do ambiente. Portanto, todos os tipos
de Ecotherm, Ecoweb e Ecocool serão substituídos por
equivalentes baseados na mais recente tecnologia Eco-
set. Este movimento exemplifica o compromisso da Con-
tiweb com secadores mais ecológicos e econômicos.

A pedra angular do portfólio offset da rota se tornará o
secador Ecoset para aplicações de impressão comercial.
É um secador de ar quente que cobre toda a gama de
aplicações de 16 a 96 páginas (1020-2860mm). As prin-
cipais funções de secagem, pós-combustão e resfria-
mento são integradas em uma única unidade. O pós-
combustor incinera solventes de tinta para minimizar as
emissões, enquanto a energia térmica obtida é efetiva-
mente reaproveitada no processo de aquecimento, redu-
zindo o consumo de gás em até 40%. A funcionalidade de
resfriamento foi aprimorada pela adição de orientação in-

tegrada da folha, detecção
de quebra da folha, aplicação
de silicone e reumedecimen-
to, resultando em menos
contaminação e quebra da
folha. Desde a sua intro-
dução em 2000, a plataforma
Ecoset foi adotada pela
indústria e tem sido continua-
mente desenvolvida. Atual-
mente, existem mais de 600
secadores em produção.

Outra opção no portfólio de impressão comercial é o
Ecodry, uma solução econômica para impressoras de 16
páginas, disponível apenas com largura de bobina de
1020 mm. Este modelo também vem com pós-combustor
de economia de gás integrado, mas sem a função de res-
friamento.

Para impressores de livros e jornais, a Contiweb ofe-
rece a secadora Ecobook. O Ecobook aplica a mesma
tecnologia do Ecoset, porém opera com temperaturas de
secagem reduzidas para torná-lo adequado para apli-
cações de papel não revestido e baixa cobertura de tinta
típicas da impressão de publicações. Embora os volumes
de ar sejam menores do que nas impressoras de grande
formato, a integração das diferentes funções ainda ofere-
ce uma solução mais sustentável com um retorno de in-
vestimento atraente.

A Salomon PRINT de Ljubljana é
uma das impressoras eslovenas líde-
res no mercado de impressão offset
rotativa. Sua missão é manter essa
posição entre as gráficas da Eslovênia
e parte da Europa, consolidando sua
posição no mercado externo por meio
de melhorias contínuas e melhores
materiais. E é exatamente por isso
que eles atualizaram sua impressora de jornais Koe-
nig & Bauer Colora, que remonta a 2001.

Após uma intensa colaboração com a Koenig &
Bauer Digital & Webfed Service, a Salomon Print de-
cidiu assinar um contrato de serviço padrão de longo
prazo para a manutenção das impressoras Koenig &
Bauer instaladas na Salomon PRINT. Ao mesmo
tempo, foram analisadas as medidas necessárias pa-
ra prolongar a vida útil do sistema de controle da

prensa. O resultado da análise foram
soluções de retrofit abrangentes. A
EAE gerenciou esta atualização em
nome da Koenig & Bauer. A EAE
atualizou 3 centrais de controle EAE
existentes, incluindo todos os hard-
wares e softwares de PC relaciona-
dos. Além disso, o sistema de infor-
mações do EAE foi atualizado e o

hardware do PC de serviço do EAE foi alterado. Tudo
isso com a incorporação do sistema de pré-configu-
ração de tinta CIP.

A Salomon Print imprime jornais diários e regio-
nais de grande circulação, revistas, catálogos comer-
ciais, folhetos e brochuras. Eles têm mais de 200
clientes, e nada menos que 70% são clientes fiéis
que se tornaram parte de sua família de parceiros de
negócios satisfeitos.

Salomon PRINT confia na EAE

A Contiweb oferece soluções de
secagem ecológicas e econômicas
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A
Kodak anuncia que a KP Services

(Jersey), uma joint venture entre a

Kodak e a Guiton Group Limited,

recebeu contratos de impressão

para jornais nacionais do Reino

Unido até maio de 2024. A KP Services, com

sede em Saint Saviour, Jersey, continuará a

imprimir os jornais das editoras News UK,

The Daily Mail Group, Reach Plc, bem como

títulos do Jersey Evening Post, para distri-

buição em Jersey e Guernsey com seu portfólio de mais de

20 títulos separados.

Fundada em 2015, a KP Services iniciou a impressão

digital de muitos títulos de jornais para leitores nas Ilhas do

Canal em maio de 2016. Isso significava que cópias de tí-

tulos domésticos não precisavam mais voar para as ilhas,

muitas vezes atrasadas e canceladas. Além disso, a im-

pressão do Jersey Evening Post local, então publicado pe-

lo Guiton Group, poderia passar de uma impres-

sora de jornal com cerca de 40 anos para a tec-

nologia de impressão digital de última geração e

o tradicional preto e branco e impressão parcial

em cor ou em cores por toda parte.

A KP Services imprime os jornais em duas

impressoras Kodak Prosper 6000P, que usam a

tecnologia de jato de tinta contínuo Kodak Stre-

am. A impressora a jato de tinta PROSPER

6000P foi projetada especificamente para apli-

cações de publicação como jornais e livros. Imprime

CMYK em velocidades de até 1.000 pés (300 metros) por

minuto em papel de jornal padrão. A impressora é ideal pa-

ra sites que precisam imprimir um grande número de títu-

los de baixo volume. Com tempos de preparação muito

curtos, trocas de trabalho rápidas e desperdício inicial mí-

nimo, permite uma produção eficiente e econômica de tira-

gens tão curtas.

A Funke Niedersachsen Druckzentrum GmbH em

Braunschweig é um dos dois centros de impressão

operados pela Funke Mediengruppe. A outra fica em

Hagen (Alemanha central). Q.I. A Press Controls

(QIPC) aceitou o desafio de participar

no projeto de modernização da sua

atual manroland Colorman XXL. Um

projeto com requisitos de aceitação sem

precedentes em um período de tempo

extremamente curto. Mais uma vez, a

QIPC provou estar à altura da tarefa.

Com produções adicionais da fábrica

de Erfurt no futuro, Braunschweig teve

que fazer extensas preparações opera-

cionais e organizacionais. Especialmen-

te porque eles também queriam realizar

o aumento da produção com menos

pessoal e menos desperdício. A QIPC

instalou oito câmeras IDS-3D para con-

trole de cor e funcionalidade adicional, como controle

de umidade, detecção de falhas e predefinição inteli-

gente de tinta e umidade. Seis câmeras mRC-3D con-

trolam o registro de corte das fitas não viradas. Tudo

isso é supervisionado pelo sistema inteligente de

gestão da qualidade (IQM) e pelo sistema de gestão

de processos IPM.

Basicamente, havia dois tipos de aceitação. A pri-

meira foi em relação à produção diária. Na operação

padrão e em todas as variantes de produção, o siste-

ma tinha que controlar de forma totalmente automática

todos os componentes de qualidade e operar o mais

próximo possível de pontos-alvo bem

definidos. O Druckzentrum Braunsch-

weig permitia uma intervenção por

produção e, além disso, deveria ser

realizada em cinco turnos noturnos

consecutivos e em 14 dias. Os aspec-

tos de qualidade que foram inspecio-

nados, avaliados e documentados du-

rante o período experimental foram

corte e registro de cor e controle de

cor e umectação.

A segunda parte da aceitação foi

relacionada à qualidade da cor. A im-

pressora manroland XXL foi prepara-

da com pré-configurações para valo-

res de registro, umidade e tinta. Como na primeira par-

te da aceitação, o requisito era que, durante a pro-

dução, o IDS-3D controlasse todas as chaves de tinta

relevantes por unidade de impressão de forma total-

mente automática com um desvio de controle máximo

de Delta E3. Além disso, o sistema de controle deveria

detectar e eliminar automaticamente a formação de

véus e manchas no menor tempo possível.

Q.I. Press Controls triunfa na Druckerei Braunschweig

KP Services: Impressão digital de jornais



GWS Printing Systems expande sua oferta de
compra e venda de rotativas usadas coldset e
heatset, projetos chave na mão e realocações
de máquinas.

Temos um grande estoque de peças de reposição
disponíveis, incluindo uma boa seleção
de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:

www.gws.nl
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A
Gallus anunciou o lançamento da GallusOne,

sua primeira impressora de etiquetas total-

mente digital. A impressora GallusOne é uma

adição revolucionária ao portfólio da empresa

de impressoras de etiquetas (convencionais

e híbridas). Esta máquina foi projetada especificamente

para remover a barreira do custo total de propriedade

(TCO) na adoção de etiquetas digitais rolo a rolo com o

mais alto nível de automação e tecnologias de nuvem.

Assim, oferece às marcas acesso a rótulos digitais

acessíveis, sustentáveis e de alta qualidade.

Concebido com a ideia de provocar uma profunda

transformação em todo o setor, o GallusOne foi desen-

volvido a partir da plataforma GallusLabelmaster. A Ga-

llusOne é uma impressora de etiquetas em linha digital

a jato de tinta UV de 340 mm de largura que usa vários

recursos para alcançar altos níveis de automação e efi-

ciência, com qualidade de impressão a jato de tinta UV

incomparável e velocidades de impressão de até 70 me-

tros por minuto. Com a nova impressora, a Gallus espe-

ra reinventar a maneira como os convertedores abor-

dam a impressão digital de etiquetas, oferecendo uma

oferta digital autônoma ou um serviço complementar em

uma operação analógica tradicional.

Com seu portfólio de tecnologias de ponta agora se

estendendo aos mercados de rótulos convencionais, hí-

bridos e digitais, o lançamento do GallusOne permite

que a empresa atenda às necessidades dos clientes em

todos os segmentos de mercado para rótulos de banda

estreita.

Gallus lança uma impressora a jato de
tinta para rotulagem totalmente digital

Para cobrir todas as necessida-

des dos diferentes setores de ativi-

dade, a Brother, especialista em so-

luções de impressão, identificação

e digitalização, ampliou sua exten-

sa gama de impressoras de etique-

tas de mesa TD com a nova TD-

4210D, projetada para médios volu-

mes de impressão , até 1.000 eti-

quetas por dia, e que garante um

produto Aspiração de etiquetas de alta qualidade e

maior produtividade, que reduzem erros.

A nova TD-4210D é altamente versátil, permitindo

que as etiquetas sejam impressas em uma ampla va-

riedade de mídias - de pulseiras a etiquetas de quatro

polegadas - a uma velocidade de 127 mm/seg. e uma

resolução de 203 dpi. Os usuários também têm a

opção de customizar a impressora com diversos

acessórios que ajudam a reduzir o tempo de inte-

ração com o equipamento e aumentar a produtivida-

de, como cortador ou descascador.

Brother expande sua gama de impressoras de etiquetas



Companhia Web site
ANASISCOR. www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE www.azevedoealbuquerque.com
BÖTTCHER www.boettcher-systems.com
CANON PORTUGAL www.canon.pt
CARLOS GOMES www.carlosrgomes.com
DIGIAL HIRES www.dhires.com
ELOI FERREIRA www.eloiferreira.pt
EMETRÊS www.emetres.pt
FAMAG www.famag.pt

FEDRIGONI Portugal www.fedrigoni.es
FORMATO LP www.lpereira.pt
FUJIFILM Portugal www.fujifilm.pt
GRAFODINÂMICA www.grafodinamica.pt 
GRAFOPEL www.grafopel.pt
IBEROPRENSA www.iberoprensa.net
IMPRESSIVE WORLD www.impressive-world.pt
INDUQUÍMICA www.induquimica.pt
ISOGRAPH www.isographsl.com
KONICA MINOLTA www.konicaminolta.pt
KYOPRINT www.kyoprint.pt
LACOR www.lacor.com

LUSOROL www.lusorol.pt
MAGCOP www.magcop-porto.pt
MANROLAND IBERICA S. www.manroland.pt
MARTIN WESTLAND www.martinwestland.com
NUNO PEREIRA www.toners-e-tinteiros.com
OKI SYSTEMS IBERICA www.oki.pt
PAPEL DO PRADO www.papeldoprado.com
PORTUCEL SOPORCEL www.portucelsoporcel.com
RHPRO www.rhpro.pt
RICOH PORTUGAL www.ricoh.pt
TORRASPAPEL www.torraspapel.com
XEROX PORTUGAL www.xerox.com
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A
indústria de impressão de rótulos e embala-
gens está a revelar-se um setor muito dinâmico
nos últimos dois anos muito difíceis, desde a
pandemia de Covid-19 em 2020, o início da sua
recuperação em 2021, e mesmo com a incerte-

za da crise provocada no seu aspectos diversos pelo con-
flito armado na Ucrânia em 2022. A incerteza segue alta,
mas para as empresas ligadas ao setor ainda há espaço
para um otimismo prudente nos próximos semestres.

A tecnologia Flexo UV está entrando na impressão de
etiquetas com força cada vez maior, pois oferece maior
repetibilidade, excelente controle de cores, menos des-
perdício, tempos mais curtos entre trabalhos/mudanças
de cores e limpeza mais fácil.

As tintas da série FLEXO UV STAR / FLEXO UV
STAR LO/LM foram especialmente projetadas para apli-
cação em impressoras flexográficas de banda estreita e
também podem ser aplicadas em máquinas rotativas
equipadas com corpo flexográfico. A série FLEXO UV
STAR foi desenvolvida para trabalhos de impressão nas
áreas de embalagem (1), rotulagem e publicação. A linha
de tintas FLEXO UV STAR LO/LM foi desenvolvida para
trabalhos de impressão para embalagem e rotulagem de
produtos alimentícios Food Packaging (FPC) e especial-
mente formulada para aplicações de embalagem sem
contato direto (2)

Suas excelentes propriedades de alta intensidade de
cor, boa adesão, alta reatividade, boa reologia, excelente
printabilidade, alto brilho, boa resistência a fricção e
arranhões, formação de espuma zero ou baixa, resistên-
cia ao calor 200°C, estão no nível de uma tinta de última
geração.

A gama de tintas FLEXO UV STAR / FLEXO UV
STAR LO/LM pode ser utilizada para impressão flexográ-
fica em uma ampla variedade de suportes: papéis reves-
tidos e não revestidos, papéis térmicos protegidos, mate-
riais não absorventes como folhas metálicas, PS, PVC,
Polipropileno , PET, OPP etc. filmes retráteis como PVC,
PET; PET-G; OPS. E eles estão disponíveis em cores de
processo, cores de base, branco opaco, ouro, prata, ver-
nizes, etc.

Quanto à impressão offset, onde as tintas UV são am-
plamente utilizadas, a Tintas Arzubialde oferece a série
UV STAR PB STD / PB XTR / PL XTR, e para a tecnolo-
gia UV Led, a série UV STAR LED PB STD / LED PB.
XTR / LED PL XTR.

A série UV STAR PB STD foi formulada e desenvolvi-
da para impressão em substratos absorventes como pa-
pel, papelão e papelão laminado. Devido à sua boa inten-
sidade de cor e concentração de pigmento, é basicamen-

te adequado para aquelas aplicações onde o desempen-
ho de impressão e a economia são necessários. É ade-
quado para offset plana, rotativa de etiquetas estreitas e
impressão tipográfica.

A série UV STAR PB XTR é uma série Premium com
maior intensidade de cor e alta concentração de pigmento.

A série UV STAR PL XTR, com alta intensidade de cor
e alta concentração de pigmento, foi formulada e desen-
volvida para substratos pré-tratados e não absorventes
como PP, PVC, PE, PS, etc. Substratos tratados com co-
rona online, alumínio vaporizado papéis e tabuleiros, ta-
buleiros de jogos, folhas de alumínio, filmes retráteis e eti-
quetas adesivas.

Todas as séries estão disponíveis em cores de pro-
cesso, cores base, branco opaco, ouro, prata, vernizes,
etc. desde que as máquinas de impressão estejam equi-
padas com unidades de cura UV de mercúrio. Suas pro-
priedades: bom equilíbrio água/tinta, cura rápida, alto bril-
ho, baixo ganho de pontos, boa transferência e con-
sistência de impressão, isento de ITX e formulado de
acordo com a lista de exclusão CEPE/EuPIA e aprovado
pelo FOGRA, alta resistência mecânica, ampla latitude de
tolerância do solução de fonte, adequada para impresso-
ras a laser, estampagem a quente e a frio (pré-teste ne-
cessário). Tons de cores de acordo com ISO 2846-1 e
ISO 12647-2.

A série UV STAR PB / PL não é adequada para a im-
pressão de embalagens primárias de alimentos.

Eles também têm as séries UV STAR LED PB STD,
UV STAR LED PB XTR e UV STAR LED PL.

XTR, indicado para máquinas de impressão equipa-
das com a nova geração de lâmpadas UV de baixo con-
sumo e tecnologia LED (H-UV, HR-UV, LC-UV, LE-UV)
com características e propriedades semelhantes às des-
critas UV não LED, também disponível em cores de pro-
cesso, cores de base, branco opaco, ouro, prata, verni-
zes, etc.

A Tintas Arzubialde, com a sua vocação de serviço,
apoio e aconselhamento técnico, e atendimento persona-
lizado para ajudar os seus clientes com a sua extensa re-
de comercial nacional, dá um novo impulso à sua propos-
ta de tintas de tecnologia UV-UV Led, oferecendo produ-
tos de tecnologia de ponta e altíssima qualidade qualida-
de, o que lhes permitirá continuar a aumentar a sua quo-
ta de mercado nacional e internacional.

(1, 2) Quando utilizado para a produção de embala-
gens alimentícias, é responsabilidade do embalador ga-
rantir que o sistema (tinta + suporte + alimento) esteja em
conformidade com a legislação vigente.

Tintas Arzubialde apresenta a sua 
série UV STAR para rótulos e embalagens



P
rovavelmente, a manei-

ra mais fácil de tornar

um produto mais espe-

cial, mais exclusivo, é

personalizando seu ró-

tulo. Como empresa, você pode

oferecer etiquetas personalizadas

como um serviço adicional por

meio de seu site ou optar por uma

solução de impressão sob deman-

da, que permite aos clientes per-

sonalizar um produto com uma etiqueta con-

tendo uma foto ou texto individual antes de

enviá-lo. imprimir ao vivo no ponto de venda

(POS) para levar. A velocidade também é ne-

cessária para aplicações de hospitalidade,

como bilhetes e pulseiras, cartões de visita ou

crachás.

Como o espaço da loja é limitado e caro, o

espaço necessário para essas soluções na lo-

ja deve ser o menor possível. Além disso, a qualidade da

impressão deve refletir a qualidade do produto e a solução

em si deve ser o mais livre de manutenção possível.

PRIMEIRO PASSO: A IMPRESSORA

A DTM Print oferece uma ampla variedade de impres-

soras de etiquetas para produção de etiquetas personali-

zadas rápida e flexível sob demanda, incluindo a impres-

sora de etiquetas coloridas DTM CX86ede.

O CX86e da DTM é a escolha lógica para uma solução

compacta que pode ser colocada em qualquer POS, com

um tamanho de apenas 20 x 38 cm e uma altura de 19,5

cm. Esta impressora é a menor impressora de etiquetas

de toner seco de LED do mundo, tornando-a perfeita pa-

ra produzir etiquetas e rótulos em cores versáteis e pro-

fissionais diretamente no seu ponto de venda. O DTM

CX86e usa a mais recente tecnologia de LED digital. Isso

significa que as etiquetas produzidas são nítidas, à prova

d'água e resistentes aos raios UV.

Graças ao seu pequeno tamanho e baixo peso (9,5

kg), a impressora pode ser utilizada praticamente em

qualquer lugar e é fácil de trans-

portar. Colocando-o na re-

cepção de sua loja, restaurante

ou hotel, você pode imprimir eti-

quetas coloridas, etiquetas de

identificação com foto, ingres-

sos, crachás ou pulseiras de visi-

tantes, recibos de valor agrega-

do, adesivos de preços e pro-

moções, cupons e muito mais.

vouchers com promoções espe-

ciais ou pode personalizar o seu produto

adicionando uma mensagem pessoal a

uma etiqueta diretamente na sua loja e a

pedido.

Outra coisa a ter em mente: o possível

tempo de inatividade do hardware de im-

pressão (por exemplo, durante a troca de

cartuchos) deve ser mínimo. Não há na-

da mais frustrante para os clientes do

que ter que esperar mais do que o esperado por sua eti-

queta personalizada. Portanto, atenção especial foi dada

à facilidade de operação.

SEGUNDO PASSO: O MATERIAL DA ETIQUETA

Existe uma grande variedade de materiais de etiqueta.

Portanto, escolher o material certo para rótulos é confir-

mar a mensagem do seu rótulo. Para garantir os melho-

res resultados de impressão, a DTM Print recomenda o

material de etiqueta DTM Genuine Dry Toner. Uma ampla

variedade de materiais foscos, semibrilhantes e de alto

brilho aprovados está disponível, permitindo que você

atenda com precisão às suas necessidades. O DTM Print

tem muitos tamanhos padrão e qualquer material está

disponível como tamanho personalizado.

A CX86e da DTM é uma impressora poderosa e

econômica para aplicações de ponto de venda, permitin-

do que você produza etiquetas e rótulos em cores versá-

teis e profissionais que maximizam o impacto da publici-

dade para atrair a atenção do cliente e garantir o aumen-

to das vendas.
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Com a instalação de uma SCREEN de 7 cores True-

press Jet L350 SAI S, o fabricante italiano de etiquetas

Sita 3000 dá seus primeiros passos no mundo da im-

pressão digital. Escolheu a impressora por sua confiabi-

lidade, eficiência e qualidade de impressão. A SAI ba-

seia-se na tecnologia das bem-sucedidas séries de má-

quinas Truepress Jet L350UV e L350UV+, expandindo

significativamente os recursos de impressão digital para

aplicações de etique-

tas e embalagens de

bobina estreita.

A tecnologia SAI

oferece uma reprodutibilidade de cores muito maior do

que era possível anteriormente, aumentando a cobertu-

ra Pantone e reduzindo as diferenças de cores com co-

res exatas específicas.

O poder da personalização

Sita 3000 escolhe um Truepress Jet L350 SAI S
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A
Germark otimizou

sua instalação de

produção inves-

tindo em uma im-

pressora a jato de

tinta digital Bobst Mouvent

LB702-UV e uma impresso-

ra flexográfica em linha

Bobst Master M5. Esses in-

vestimentos estratégicos

darão ao especialista em ró-

tulos espanhol mais flexibili-

dade para lidar com a mais

ampla gama de aplicações e

oferecer prazos de entrega

mais rápidos a seus clientes

nos setores de saúde, bele-

za, farmacêutico e industrial.

A impressora jato de tinta

digital LB702-UV de sete co-

res instalada na Germark é

altamente produtiva: impri-

me em CMYKOV+W a uma velocidade de até 100

m/min (45 m/min com branco digital a 70% de opacida-

de) com tempos muito curtos tempos de preparação re-

duzidos, o que dá à empresa capacidade digital adicio-

nal e os tempos de resposta rápidos de que precisam.

Além disso, a qualidade foi aprimorada com a tecnolo-

gia de jato de tinta exclusiva da Bobst, oferecendo reso-

lução de 1200 x 1200 dpi para garantir imagens nítidas,

cores vibrantes, linhas finas e gradientes suaves. Outra

vantagem importante é a possibilidade de imprimir nos

materiais transparentes e metálicos utilizados para a

produção de rótulos na

indústria de cosméticos

sem a necessidade de pri-

mer.

Por sua vez, o MASTER

M5 multiprocesso oferece

uma produtividade excep-

cional graças às suas inú-

meras funções de auto-

mação, que reduzem consi-

deravelmente o tempo e o

desperdício de trabalho.

Equipada com tecnologia

de cura UV-LED, a impres-

sora, que roda a 200m/min,

também permite à Germark

economizar 60% no consu-

mo de energia, melhorando

assim sua sustentabilidade.

Além disso, eles escolhe-

ram a função Combo Cou-

pon, que permite a pro-

dução de etiquetas multicamadas a 150 m/min em uma

única passagem.

A empresa familiar Germark, localizada em Barcelo-

na e fundada em 1958, anunciou um faturamento em

2021 de quase 14 milhões de euros em suas divisões

de rótulos e sistemas, exportando 27% de sua pro-

dução. As etiquetas representam 70% de seus negócios

e os 30% restantes são compostos pelo design e de-

senvolvimento de sua própria marca de sistemas de ro-

tulagem. A principal base de clientes, mais de 50%, está

no exigente mercado de cosméticos.

A Pulse Roll Label Products ('Pulse Roll

Labels'), fornecedora de tintas flexográficas

UV para a indústria global de impressão de

etiquetas, compartilhou sua visão para a im-

pressão anilox fixa, uma técnica inovadora

para simplificar e padronizar a impressão de

etiquetas flexográficas UV.

A impressão anilox fixa usa a linha Pure-

Tone, tintas de pigmento único de alta resistência jun-

to com um banco de dados de mistura de cores perso-

nalizado. O sistema permite que as impressoras pro-

duzam qualquer imagen cor spot capaz com um único

volume de anilox, o que significa que um conjunto fixo

pode ser instalado e os rolos não precisam ser troca-

dos entre os trabalhos.

A impressão anilox fixa já provou ser bem-sucedida

com muitas empresas de etiquetas, ajudando-as a pa-

dronizar, maximizar a capacidade e eco-

nomizar tempo e custos consideráveis, ao

mesmo tempo em que garante uma im-

pressão perfeita com o mínimo de esforço.

As bases de alta resistência do PureTo-

ne, em combinação com um anilox fixo,

imprimem corretamente na primeira vez

com cores limpas e brilhantes que forne-

cem Delta E < 2 e maior consistência de impressão, tu-

do como resultado de variáveis reduzidas. A compo-

sição de maior resistência significa que as tintas Pure-

Tone também requerem um peso de revestimento me-

nor. Isso suporta menos migração, impressão mais rá-

pida, menos manchas de impressão e reduz o uso de

tinta em até 30%, economizando custos adicionais. A

linha também oferece maior flexibilidade para imprimir

meios-tons e tons completos com uma única placa.

Germark escolhe a tecnologia de impressão Bobst

Pulse Roll Label discute impressão anilox fixa



Esta máquina pode realizar a decapagem
automática de caixas de papelão, etiquetas,
papelão cinza e outros produtos de pequeno e
médio porte.

Projeto mecânico robusto, componentes padrão
de alta qualidade, sistema hidráulico e peças
elétricas garantem a estabilidade da máquina sob
a capacidade máxima de trabalho.

O projeto mecânico e estrutural é fácil de operar, o
que é muito fácil de operar e obtém alta precisão.

HMI e PLC ajudam o operador a finalizar o
comissionamento e a troca de diferentes
trabalhos.

Automatic StrippingAutomatic Stripping

sharedrisk@sharedrisk.es

Torna mais
fácil e simples, 

obter o produto 
corte e vinco 

e se livrar do
lixo

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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U
ma receita, to-

lerâncias, data

de validade, de-

nominação de

origem, uma boa

foto, composição, perigo,

tempo de cozimento, peso,

dados fiscais, instruções...

Tudo isso e muito mais com

fontes de um dígito e níveis

de detalhes e acabamentos

extraordinários. As etique-

tas deixaram de ser uma simples peça de vestuário pa-

ra se tornarem um elemento muito útil, que se tornou es-

sencial no nosso dia-a-dia e que exige níveis de quali-

dade e rigor por parte dos produtores de registos.

Na Heidelberg, há muito tempo investimos em pes-

quisa e desenvolvimento para garantir que nossos equi-

pamentos, com 21.000 folhas por hora, atinjam a mais

alta qualidade com os mais altos níveis de produção e

sob rígidos controles e automação eficaz, o que resulta

em níveis brilhantes de OEE . Por outro lado, nossos

parceiros Polar e Masterwork MK também possuem tec-

nologias de ponta que nos complementam no processo

de fabricação de etiquetas.

No corte de etiquetas, a Polar oferece soluções alta-

mente eficazes e seguras com seu Labelsystem SC-20.

Com o POLAR LabelSystems SC-21, definimos uma

tendência na produção industrial de etiquetas quadra-

das. O LabelSystem SC-25 é um sistema Polar que se

destaca pela produtividade e precisão de corte. Todas

estas equipas estão equipadas com um workflow e Au-

tocut que as tornam nos sistemas mais produtivos para

a produção industrial de etiquetas pré-cortadas. Final-

mente, no topo da pirâmide, está o Polar LabelSystem

DC-11 plus, o sistema mais poderoso para o mundo in-

dustrial.

Em corte e vinco plano e estampagem a quente, a

MK oferece uma ampla gama de equipamentos que vão

desde a Multimatrix 60, uma cortadeira ideal para pe-

quenas produções, a Easymatrix no formato 106C/CS,

a Promatrix 106 para

estampagem a quente

e corte e vinco, ao Mas-

termatrix 106 CBS,

uma equipe que ofere-

ce máxima produtivida-

de e que se torna aliada

das grandes pro-

duções.

Na impressão, o

mercado de etiquetas

valoriza a Heidelberg

como uma fornecedora confiável de soluções. A Heidel-

berg tem estado perto da máquina com nossos clientes,

ouvindo sugestões e trabalhando com os departamen-

tos de engenharia para encontrar soluções para cada

necessidade. Um exemplo disso é a nova Speedmaster

CX104, que se destaca como uma unidade versátil ca-

paz de atender empresas que trabalham com a etique-

ta, mas também prestam serviço a outros setores. A

Speedmaster XL106, um ícone da empresa, tornou-se o

equipamento de referência com maior projeção quando

se trata de impressão de etiquetas in-mold e etiquetas

planas de cola úmida, projetadas para rotular produtos

de grande consumo com os custos de produção mais

ajustados, OEEs ideais e máxima confiabilidade e efi-

ciência com qualquer suporte, por melhor que seja.

As mudanças no comportamento e tendências do

consumidor estão causando constante transformação e

crescimento no mercado de rótulos. Dominar cada eta-

pa do processo de produção de etiquetas no molde e/ou

com cola úmida é o segredo do sucesso. Os equipa-

mentos da Heidelberg oferecem desempenho máximo e

benefício ao cliente em toda a cadeia de processo

("ponta a ponta"). Os sistemas de impressão em linha

da Heidelberg permitem estampagem a frio, aplicação

de acabamentos que podem fazer a diferença ou trabal-

har com cores de gama em uma única passagem.

O mundo dos rótulos gera fascinantes cenários futu-

ros e a Heidelberg quer estar junto com seus parceiros

e clientes em todas as etapas dessa história.

O que podemos encontrar em 20 cm2?



Shanghai Yawa
Máquinas de impressão
Fundada na década de 1920, a Shanghai YAWA

Printing Machinery Co., Ltd é uma empresa

centenária. Em 1924, o Sr. Wang Rongxing

estabeleceu a Shanghai Yongxing Machinery

Plant em Xangai.

Em 1940, os sucessores de Wang, Wang

Chuanyou e Wang Chuanfa, estabeleceram a

Shanghai Dechang Machinery Plant com 600

dólares de prata. Após a fundação da Nova 

China, a empresa mudou-se e se expandiu

várias vezes antes de ser renomeada

rebautizada como Shanghai No.4 Printing

Machinery Plant em 1965. Desde a reforma e

inauguração, com o apoio do então prefeito de

Xangai Zhu Rongji, Shanghai YAWA A Printing

Machinery Co., Ltd foi fundada com Hong Kong

TAI KONG Trading Co., Ltd. em 1988. É

também a primeira joint venture na indústria de

máquinas de impressão na China. O ano de

2015 é o primeiro ano em que YAWA retorna a

zero, avança e inicia um novo capítulo.

As máquinas incorporam componentes padrão de

fabricação internacional, como tecnologia elétrica

e eletrônica em motores e dispositivos da

Siemens, software da Schneider, sensores da

Panasonic e OMRON, bombas da Becker, etc.

líder em pós-impressão

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING 

MODELO 1060 S

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING 

MODELOS: TD750 / 1060S / 1300 / 1450 / 1600

DOBRADORA COLADORA AUTOMATICA        MODELOS: LG800 / LG1100

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es


32 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

As impressoras híbri-

das podem ser definidas

como impressoras de eti-

quetas que incorporam

dois ou mais processos

de impressão (digital e

convencional) em linha

com unidades de acaba-

mento (envernizamento,

impressão de cores es-

peciais, corte longitudi-

nal, corte e vinco e técni-

cas de embelezamento

diferentes). As soluções

híbridas beneficiam im-

pressoras e conversores

de etiquetas de médio a

longo prazo, seja com va-

riação limitada na con-

versão (corte, corte) e/ou

a necessidade de adicio-

nar recursos produzidos

convencionalmente, por

exemplo, verniz direto,

folha a frio.

A Xeikon lançou uma

solução totalmente digital

híbrida baseada em sua

impressora digital (série

Cheetah ou Panther), a

recém-desenvolvida Uni-

dade de Conversão de

Etiquetas (LCU) da Xei-

kon e o front-end digital

X-800 da Xeikon.

As soluções híbridas

da Xeikon podem conter

as tecnologias Cheetah

(toner seco) e Panther (ja-

to de tinta UV) da Xeikon.

A fabri-

cante de

equipamen-

tos de acaba-

mento digital,

A B Graphic

International

(ABG), tra-

balhou com a

especialista

em etiquetas autoadesivas,

Mercian Labels, para dar

um salto revolucionário na

automação e integração de

impressão e acabamento.

A conquista, que visa des-

bloquear substancialmente

as eficiências de produção,

ocorre após 5 anos de evo-

lução complexa do fluxo de

trabalho que inclui o envol-

vimento do especialista em

soluções de software,

CERM.

A ABG e a Mercian La-

bels discutiram a possibili-

dade de criar um processo

de fabricação 100% auto-

matizado ou "apagado".  A

parte do

projeto era

complexa

e demora-

da e exigia

que o

CERM aju-

dasse a

criar a in-

terface ne-

cessária entre todos os

componentes. Em essên-

cia, o processo envolve pe-

gar um formato de defi-

nição de tarefa (JDF) de

um sistema de planejamen-

to de recursos empresa-

riais (ERP), como Mercian

Labels, e convertê-lo em

um formato de mensagem

de tarefa (JMF) que pode

realmente conduzir todos

os componentes indivi-

duais como um processo

integrado. As instruções

para cada trabalho são for-

necidas por meio de códi-

gos QR, que são acionados

pelo software.

A
Screen Graphic

Solutions intro-

duziu um novo

modo de branco

de alta opacida-

de que fornece um branco

mais opaco para o True-

press Jet L350UV SAI S,

um sistema especializado

de impressão de etiquetas

a jato de tinta UV desenvol-

vido, fabricado e distribuído

pela SCREEN GA.

Quando usado com fil-

me transparente ou rótulos

semelhantes, este novo

modo de impressão forne-

ce um branco mais opaco,

evitando que a cor das ga-

rrafas ou do conteúdo da

embalagem, etc., apareça.

Isso ajuda a manter a satu-

ração de cores ricas, ga-

rantindo rótulos de alta

qualidade com apelo visual

marcante. Particularmente

na Europa e na América do

Norte, as indústrias de be-

bidas, cosméticos e produ-

tos de higiene pessoal

estão usando cada vez

mais a impressão digital

baseada em jato de tinta

UV como um substituto pa-

ra a serigrafia. A impressão

digital oferece várias vanta-

gens a essas indústrias, in-

cluindo tempos de entrega

mais curtos, custos mais

baixos e impacto ambien-

tal reduzido, com a expec-

tativa de crescimento

constante da demanda no

futuro.

Screen lança modo branco de alta opacidade
para Truepress Jet L350UV SAI S

ABG e Mercian Labels
colaboram na automação

Xeikon expande seu portfólio
com impressão híbrida e
impressoras de conversão
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A
embalagem é provavelmente a
única parte da indústria gráfica
imune à Internet. Sempre preci-
saremos proteger bens físicos
contra danos, sejam sapatos no-

vos ou batatas. E à medida que o mundo
aumenta lentamente suas classes médias
em todo o mundo, as pessoas estão com-
prando mais coisas, então mais coisas pre-
cisam ser embaladas. Infelizmente, eles
também estão desenvolvendo um hábito
de consumo, então quanto mais coisas
eles têm para comprar, mais produtos eles
compram e mais embalagens eles preci-
sam. Quer se trate de pequenas embala-
gens primárias para champô ou açúcar,
quer das embalagens secundárias que são
as caixas que as contêm, quer dos mate-
riais terciários que albergam todas as cai-
xas, há cada vez mais. As pessoas querem
opções e os proprietários de marcas estão desespera-
dos para satisfazer suas preferências cotidianas e arris-
car em seus caprichos menos frequentes.

E junto com tudo isso, o aumento dos volumes de em-
balagens cria uma quantidade colossal de resíduos e a
pegada de emissões associada a eles. O transporte e ar-
mazenamento de mercadorias é elevado. Precisamos
considerar uma abordagem mais responsável e deixar
de estar intimamente ligados à conveniência e aparência
de nossos alimentos que a embalagem oferece. Preferi-
mos ambos à mitigação do impacto ambiental. Conside-
re uma remessa de camarões capturados na costa da
Escócia e depois enviados para a Tailândia para des-
cascar. Depois de descascadas, são reembaladas e de-
volvidas ao Reino Unido e outros países para exibição
nas prateleiras dos supermercados. Essa complicada

cadeia de suprimentos não significa ape-
nas que seus camarões mal estão fres-
cos, mas as emissões associadas ao
transporte e armazenamento são real-
mente terríveis. É intrigante por que a em-
balagem original, as cascas dos ca-
marões, não é boa o suficiente. Mas as
pessoas são preguiçosas e querem seus
camarões nus, tentadores de olhar e pron-
tos para comer com o mínimo de barulho.
Temos que considerar se as pessoas real-
mente escolheriam a conveniência em vez
do impacto ambiental, se tivessem plena
consciência do que isso implica.

Obviamente, os volumes crescentes de
embalagens estão gerando volumes cres-
centes de resíduos que muitas vezes não
podem ser processados. Isso deve ficar
claro para todos. As marcas estão trabal-
hando mais de perto com os fornecedores

para desenvolver novos materiais que possam ser reci-
clados com mais facilidade. Mas muito mais precisa ser
feito, principalmente quando se trata de abordagens con-
juntas aos hábitos de consumo e, claro, à reciclagem de
materiais.

Este artigo foi produzido pelo Projeto Verdigris, uma
iniciativa da indústria que visa aumentar a conscienti-
zação sobre o impacto ambiental positivo da impressão.
Este comentário semanal ajuda as empresas gráficas a
manterem-se atualizadas com os padrões ambientais e
como o gerenciamento de negócios ecologicamente co-
rreto pode ajudar a melhorar seus resultados. A Verdigris
é apoiada pelas seguintes empresas: Agfa Graphics,
EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak, Miraclon, Ricoh Splash
PR, Unity Publishing e Xeikon.

"A impressão em rotogravura ofere-
ce um grande potencial para a econo-
mia circular: suas principais vantagens
ecológicas são a reutilização do cilin-
dro de impressão e os ciclos fechados
do material, o que melhora a sustenta-
bilidade do processo de rotogravura."
Estas são as conclusões mais rele-
vantes de uma pesquisa sobre a sustentabilidade do
processo de rotogravura realizada pela Universida-
de de Ciências Aplicadas de Leipzig.

O estudo, baseado em questionário e entrevistas

na indústria de rotogravura, foi
realizado no primeiro semestre
de 2022 e foi recentemente apre-
sentado pelo Prof. Lutz Engisch
(Universidade de Leipzig) na Em-
balagem/Decoração e Conferên-
cia Anual da ERA em Baveno
(Itália). O estudo também faz re-

ferência às inovações atuais para melhorar ainda
mais a sustentabilidade da gravura, como recupe-
ração de solvente e alternativas ao trióxido de cromo
no revestimento de cilindros.

Dilemas de embalagem e impressão comercial

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Pesquisa apresentada pela Universidade de Leipzig

Gravura e Sustentabilidade



34 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

A Asahi Photoproducts, pioneira
no desenvolvimento de chapas fle-
xográficas de fotopolímero, obteve
a certificação Carbon Neutral em
colaboração com o Carbon Trust
para suas chapas flexográficas
laváveis com água AWP-DEW Cle-
anPrint de acordo com PAS 2060.
Esta certificação é renovada perio-

dicamente; a cada renovação, au-
mentam os requisitos de redução
de carbono, com o objetivo de redu-
zir a pegada de carbono real do pro-
duto certificado, desde a obtenção
de matérias-primas até a embala-
gem e envio do produto, seu uso
nas instalações do cliente e seu
descarte no final de sua vida útil.

O Prinect é um fluxo
de trabalho híbrido, inte-
grando totalmente fluxos
de trabalho para atri-
buições de varejo, digital,
embalagens e rótulos.
Se nossa dúvida se refe-
re ao custo, sem dúvida
o sistema de assinatura
Prinect Production Ma-
nager é o sistema mais
adequado na hora de es-
tabelecer preços. Ajusta-
se às necessidades do
cliente ao longo do tem-
po, seja para menos ou
mais recursos.

O Prinect é um sistema integrado no qual a trans-
parência se torna um valor. Por ser um fluxo de trabal-
ho tudo-em-um, a impressora ganha transparência em
todas as etapas da produção, menos investimento no
servidor (ou mesmo virtualização), menos intervenção

manual e, algo muito
importante, supõe
uma grande econo-
mia em recursos de
pessoal, já que gera
uma curva de apren-
dizado do operador
muito mais fácil.

O Prinect tem um
bom serviço de ven-
da e pós-venda e,
além disso, por ser
um produto relacio-
nado à indústria 4.0,
pode se beneficiar de
subsídios relaciona-
dos à tecnologia, co-

mo os fundos Next Generation EU. O Prinect possui
módulos para Scheduler, Analyze Point, Multicolor, Pa-
per Stretch Compensation, Ganging and Label Pro,
portal e provas remotas, pré-configuração avançada,
impressão Push-to-Stop e navegação.

N
ova versão dos softwares da Esko facilita ainda
mais a digitalização, automatização e conectivi-
dade, ajudando empresas do setor de embala-
gens a superar seus desafios

As inovações contribuem para identificar desperdícios,
mitigar riscos e otimizar oportunidades

Tendo em mente os desafios intimidadores enfrenta-
dos pelas marcas e fornecedores de embalagens, a Esko
desenvolveu inovações para seus softwares a fim de fa-
cilitar a conectividade entre pessoas e processos, auxiliar
na automatização de operações e promover melhorias
operacionais.

"Crise energética, derretimento das margens de lucro,
escassez de materiais e déficit de mão de obra qualifica-

da são apenas alguns dos desafios que as empresas en-
frentam hoje", disse Jan De Roeck, Diretor de Marketing
da Esko. "A tecnologia e a inovação têm um papel funda-
mental para a superação desses desafios. É imprescindí-
vel que as empresas revejam suas operações comerciais
e identifiquem áreas em que possam fazer melhorias sig-
nificativas e implementar eficiências operacionais para
prosperarem, em vez de meramente sobreviverem."

Foi a partir desse cenário que a Esko desenvolveu a
versão 22.11 dos seus softwares, trazendo para o merca-
do novidades tecnológicas que promoverão ainda mais
desenvolvimento para o setor, ajudando as empresas a
criar uma estrutura que possibilite identificar desperdí-
cios, mitiga

Digitalização, automatização e conectividade

Asahi Obtém Certificação de Neutralidade de Carbono

Prinect, uma solução para embalagens



www.twosides.org.br


36 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

A
indústria europeia de gravura reuniu-se na

ERA Decorative Gravure/Packaging and An-

nual Conference em Baveno, Itália, de 21 a

23 de setembro. O evento foi realizado em

conjunto com a Assembléia Geral da ERA

em 21 de setembro, que elegeu Davide Garavaglia,

CEO da Bobst Italia, como o novo presidente da ERA.

A conferência de 22 de setembro contou com cerca de

100 delegados para discutir os desafios atuais. Ales pa-

ra a indústria de rotogravura. O evento foi concluído

com uma visita à fábrica da Bobst Italia em San Giorgio

Monferrato em 23 de setembro, onde a Bobst demons-

trou tecnologia de impressão moderna e avançada em

seu impressionante centro de competência.

"Rotogravura: o processo sustentável" foi o tema da

conferência que discutiu um estudo da Universidade de

Ciências Aplicadas de Leipzig sobre a sustentabilidade

do processo de rotogravura. O professor Lutz Engisch,

da Universidade de Leipzig, apresentou os resultados

do estudo, que mostram que a reutilização de cilindros

de rotogravura confere à rotogravura uma vantagem

ecológica e melhora sua sustentabilidade em compa-

ração com outros processos. As conclusões do estudo

foram completadas por Lutz Rafflenbeul, da fabricante

alemã de estações de tratamento de gases de escape,

que discutiu o balanço energético de tintas à base de

água versus tintas à base de solvente.

Outra opção para melhorar a sustentabilidade do

processo foi apresentada por Fabrizio Imarisio, do fa-

bricante italiano de plantas de recuperação de solven-

tes DEC Impianti, cuja tecnologia inovadora reduz sig-

nificativamente as emissões de VOC e CO2. Juergen

Seitz, da GMG, discutiu como o gerenciamento de co-

res pode economizar custos e aumentar a eficiência e a

sustentabilidade. Ele defende mais padronização que

reduza o desperdício e as tintas, além de simplificar o

processo de impressão e substituir as provas.

A digitalização foi outro dos temas discutidos na

conferência em relação à sustentabilidade. Allan Ben-

dall, da Saueressig, apresentou seu sistema digitali-

zado de inspeção de ferramentas de impressão que

elimina a necessidade de prova física e melhora a pro-

dutividade da impressora e a velocidade de lança-

mento no mercado. E Joergen Karlsson, do grupo

sueco MWM, mostrou seu sistema de gerenciamento

de informações para otimizar o processo de adminis-

tração e o fluxo de dados. Está entre outras impresso-

ras de publicação aplicadas com sucesso por Burda

Druck. As sessões técnicas foram encerradas por

Herbert Kindermann, que apresentou a recém-funda-

da academia DIPA (Digital Printing Association). A DI-

PA Academy foi fundada por membros da DIPA e ofe-

recerá cursos de treinamento em impressão digital pa-

ra o setor.

A conferência também se concentrou em mercados

emergentes com grande potencial para rotogravura.

Rotogravura: 
o processo de impressão sustentável



com Stripping/ Foil Stamping
YAWA Automatic 

Incorpora 
dispositivos Siemens, 

software Schneider, 
sensores Panasonic, 

sensores OMRON, 
bombas Becker, etc.

Uma máquina  internacional ao alcance de todos

sharedrisk@sharedrisk.es
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