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RESUMO 

 

 

Este Trabalho foi desenvolvido com objetivo de identificar variáveis no 
processo de transformação, visando reduzir custos com o uso de clichês, aplicação 
de tinta na impressão das caixas de papelão ondulado e perda de tempo de 
processo, na empresa de estudo Adami S/A. Para isso foi analisado o processo de 
fabricação dos clichês e tintas, já que a especificação e o manuseio correto da tinta 
e clichês são importantes para uma produção perfeita sem perdas no processo. Foi 
realizada uma revisão bibliográfica, com a finalidade de se analisar a conceituação, 
utilização das tintas e clichês e com isso fundamentar o relatório acerca desses 
fatores. Posteriormente, através do levantamento de dados foram apontados pontos 
negativos no processo produtivo e suas principais causas. Concluiu-se que a má 
condição das maquinas, o manuseio da tinta e dos clichês inadequado, trazem 
problemas, que exigem o retrabalho e perdas no processo. Também se concluiu que 
é possível evitar paradas, desperdício e insatisfação do cliente com melhor utilização 
de clichês e tintas com a analise das literaturas de todos os dados coletados. Foi 
possível apontar pontos de melhoria ao processo de confecção de clichês e sua 
utilização no processo produtivo assim como para as tintas. Nesse trabalho ficou 
destacado que a melhor utilização de clichês, tinta,, o comprometimento dos 
colaboradores e treinamento adequado tem vital importância na qualidade do 
produto final e na eficiência do processo produtivo.          
 
Palavras Chave: Processo; Transformação; Clichê; Tinta; Maquinas 
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ABSTRACT 
 
 
 

This work was carried out to identify variable in the transformation process, to 
reduce costs with the use of cliches, application of ink to print the corrugated 
cardboard boxes and waste of time to process, in the company of study Adami S/A. 
For it was examining the case of manufacture of paints and cliches, as the 
specification and the correct handling of paint and cliches are important to perfect a 
production lossless in the process. We performed a literature review, with the aim of 
analyzing the concept, use of paint and clichés and thereby substantiate the report 
on these factors. Later, through the survey data have been mentioned negative 
points in the production process and its main causes. It was concluded that the poor 
condition of the machines, the handling of paint and inappropriate clichés, bring 
problems, which require rework and losses in the process. It also concluded that it is 
possible to avoid downtime, wastage and customer dissatisfaction with the best use 
of cliches and paints with a review of the literature of all data collected. Could 
pointing points of improving the process of construction of cliches and their use in the 
production process and to paint. This work was highlighted that the best use of 
clichés, ink, the involvement of employees and proper training is vital in the final 
product quality and efficiency of the production process. 
  
 
Key words: Case; Processing; cliche; ink; Machines 
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1�INTRODUÇÃO 

 
 
 

Na conversão de caixas de papelão ondulado a impressão representa uma 

operação de grande importância, uma vez que a aplicação de tinta e os clichês 

implicam num auto custo. Há uma tendência natural em considerar a impressão das 

caixas de papelão ondulado uma operação de decoração, porem, alem de decorar, 

ela educa o consumidor, faz propagando e expõem o produto.  

Procurando inteirar-se melhor do processo da fabricação de tinta e a 

confecção do clichê, fez-se um estudo bibliográfico como:  

O que é papelão ondulado? A placa é feita de uma combinação de duas 

folhas de papel os chamados “forros” colados a um meio interno ondulado chamado 

miolo. Estas três camadas de papel são montadas em uma maneira que dê à 

estrutura total uma força melhor do que aquela de cada camada distinta. Tipos e 

mercado de papelão ondulado, a utilização de caixas. Característica do material: 

estrutura e tipos de onda, fornecedores. 

A história do processo flexográfico, no dia 22 de outubro de 1952 no decorrer 

do 14º Fórum do Instituto das Embalagens, foi anunciado que o nome de Flexografia 

tinha sido escolhido pela grande maioria, a partir daquele momento o adjetivo 

flebográfico foi rapidamente adotado e aceito a nível mundial em tempos 

relativamente curto.  

Processo da fabricação do clichê, o processo artesanal de impressão que deu 

origem ao processo flexográfico xilogravura. A matriz de impressão no processo de 

Flexografia borracha vulcanizada, borracha entalhada manualmente e fotopolímeros. 

 Tinta flexográfica tem alguns componentes básicos na sua formulação: A 

resina, o pigmento, o aditivo e o solvente. 

O trabalho em questão além levantar as variáveis desde o projeto, até 

processo de fabricação do clichê, recebimento, manuseio e os cuidados dos 

mesmos no dia-dia na clicheria. O transporte dos clichês para a conversão, o tempo 

que fica exposto e como estão sendo manuseados pelo pessoal no processo. 
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O recebimento das tintas de impressão na empresa bem como seu manuseio 

no deposito, transporte para a conversão, tempo que ficam expostas e seu 

manuseio no processo, bem como os desperdícios que acontecem, na 

transformação. 

O tempo perdido que acontece por problema de clichê e de tinta ou mecânico 

nas impressoras, bem como defeito de impressão por problema de clichês, tintas, 

chapas e problemas no processo, também conforme os clichês e as tintas estão 

sendo manuseados na empresa. 

Fizeram-se alguns comentários e apontamos pontos de melhorias, isto não só 

para se ter uma produtividade melhor, mas também para se ter o bem estar do ser 

humano. Este trabalho tem como objetivo auxiliar nos projetos de clichês e tinta com 

melhor durabilidade e aplicação visando uma melhor produtividade e satisfação dos 

clientes.   
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2 ESTUDO BIBLIOGRAFICO 

 

 

2.1 PAPELÃO ONDULADO 

 

Conforme ABPO – (Associação Brasileira do Papelão Ondulado): o Papelão 

Ondulado é feito dos papéis compostos das fibras da celulose, que são virgens ou 

reciclados. Isto faz do corrugado um recurso natural renovável. 

Chapa de papelão Ondulado - a placa é feita de uma combinação de duas 

folhas de papel os chamados “forros” colados a um meio interno ondulado chamado 

miolo. Estas três camadas de papel são montadas em uma maneira que dê à 

estrutura total uma força melhor do que aquela de cada camada distinta. Esta 

construção engenhosa dá forma a uma série dos arcos conectados que são 

conhecidas para que sua forma suporte pesos fortes. Esta estrutura dá a chapa 

ondulada a rigidez e a resistência consideráveis. O ar que circula nos espaços serve 

também como um isolador que fornece a proteção excelente às variações da 

temperatura. Há muitos tipos de ondulados, cada um com tamanhos diferentes de 

miolos e de perfis que oferecem muitas combinações projetadas para empacotar 

com as características e os desempenhos diferentes. 

 

 
Figura 1 - PAPELÃO TRIPLA CAMADA. 
Fonte: www.codipelembalagens.com.br/oqondulado. php 

 
 

A placa então é cortada e moldada em uma variedade infinita de formas e 

tamanhos para transformar-se numa caixa. O Papel ondulado é um material de 

desempenho elevado projetado embalar, proteger e promover produtos. 
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2.1.1 Tipos de Papelão Ondulado 

 

De acordo com a terminologia da NBR 5985, os tipos de papelão ondulado 
são:   

 

            
                                              

Figura 2 - Face simples 
Fonte - www.codipelembalagens.com.br/oqondulado. php 

 
 
 

 
Figura 3 – Parede simples 
Fonte - www.codipelembalagens.com.br/oqondulado. php 

 

 
 

 
Figura 4 – parede dupla 
Fonte – www.codipelembalagens.com.br/oqondulado. php 
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Figura 5 - parede tripa. 
Fonte – www.codipelembalagens.com.br/oqondulado. php 

 
 

 
Figura 6 – Caixa de papelão ondulado 
Fonte – www.codipelembalagens.com.br/oqondulado. php 

 

 

2.1.2 Papelão Ondulado Termômetro na Economia 

 

 

 Conforme o presidente da ABPO, Paulo Sérgio Peres elas embalam produtos 

de diferentes naturezas. De eletrônicos, flores, frutas, carnes, produtos de limpeza a 

químicos e derivados. Estão por toda a parte e circulam nas rodovias brasileiras e 

em portos e aeronaves com destinos a mercados externos. As caixas de papelão 

ondulado já são hoje responsáveis por embalar cerca de 90% do que circula de 

produtos no mundo. Com esse percentual dominante no mercado, são consideradas 

como as embalagens das embalagens e por isso se configuram como um 

termômetro que registra os pontos altos e baixos da economia. 

Os últimos índices registrados pela Associação Brasileira de Papelão 

Ondulado (ABPO) mostraram que o setor acumulou até o mês de maio, vendas na 

ordem de 934,3 mil toneladas. Apesar de o montante apresentar uma queda de 

0,6% em relação ao mesmo período no ano passado que chegou a 940,3 mil 
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toneladas, o ritmo desta indústria não pára. Hoje, o setor congrega 86 empresas, 

107 unidades industriais e 146 onduladeira, o que coloca o Brasil na posição de 9º 

na produção mundial de papelão ondulado. Segundo o presidente da ABPO, Paulo 

Sérgio Peres, que presidiu nesta semana uma das mesas de debate do Ecoforum 

Anave, realizado em São Paulo, o produto tem vantagens competitivas que 

garantem sua performance em alta. “O papelão é biodegradável, 100% reciclável, 

tem maior eficácia e compressão por isso agüenta variações de temperatura, além 

de ser versátil, podendo ser feito sob encomenda, o que não gera estocagem”, 

comenta. Durante sua fala no evento, o executivo da ABPO afirmou que o gráfico 

que mostra como se comporta o mercado de papelão ondulado no Brasil se 

assemelha a um eletrocardiograma de um enfartado, com constantes oscilações. 

Mesmo assim, a previsão é que o mercado se mantenha neste ano, com resultados 

praticamente empatados aos do ano passado. 

O faturamento do setor em 2007 foi na ordem de R$ 5,2 milhões, segundo 

dados da ABPO. De acordo com Patrick Nogueira, diretor da Orsa Embalagens, o 

destino deste setor é promissor, mas sinaliza que há muito ainda a evoluir. “Hoje, o 

consumo médio no país é de 12,3 quilogramas por habitante ao ano, enquanto em 

países da Europa, como na Itália é de 65 kg por habitante ao ano”, comenta. 

Nogueira diz que apesar de alguns rumores de que o setor é inviável, não está 

faltando papelão ondulado no Brasil. “Ao contrário, temos um crescimento de 3,5% 

ao ano, um pouco abaixo do PIB, mas bastante expressivo”, ressalta. Para ele, só 

esse dado já mostra o quanto o setor é sustentável. 

 

 

2.1.3 Vantagem e Desvantagem 

 

 

Conforme o diretor do Grupo Orsa, Patrick Nogueira e Paulo Sérgio Peres 

além da atuação econômica, o segmento de papelão ondulado se propaga com “um 

círculo virtuoso na reciclagem” e ambientalmente responsável. Esse sim é para o 

presidente da ABPO, um ativo nobre do papelão ondulado, que hoje é responsável 

por dois terços da produção de papéis reciclados. “Isso se justifica, porque o 

papelão é o produto industrial que tem o maior teor de reciclagem em sua 

composição”, complementa o diretor do Grupo Orsa, Patrick Nogueira. Para Paulo 
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Sérgio Peres há outro ponto positivo nas embalagens onduladas brasileiras: elas 

estão mais leves. 

Nos últimos seis anos, a gramatura de nossas embalagens caiu na média de 

6%, coloca manifestando mais um ganho economicamente correto da atividade. Isso 

é uma contribuição importante, quando se diminui o volume físico, o resultado é: 

com menos gramatura você transporta mais produtos, afirma. 

Já as desvantagens brasileiras ainda estão em questões tributárias embutidas 

no chamado custo Brasil. Nós temos um custo interno muito alto, com mais 

especificidades para nossas embalagens circularem dentro do território nacional do 

que os que vão para China, desabafam - Peres. 

Outro desafio para o setor é vencer os problemas rodoviários. “Quer fazer um 

teste na qualidade da embalagem? Permita que ela transite pelas rodovias 

brasileiras, com certeza elas chegam melhor no Japão”, conclui o presidente da 

ABPO. 

 

 

2.1.4 Utilização diversa 

 

 

   
Figura 7 – caixa para fruta - Fonte - ABPO 
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Figura 8 – caixa para frutas - Fonte – ABPO 

 

 

 

 
Figura 9 – caixa para sabão em pó - Fonte – ABPO 

 

 

 

Figura 10 – caixa para louça - Fonte – ABPO 
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2.1.5 Caracterização do material  

 

 

Conforme a ABPO o papelão ondulado é um material comumente utilizado 

como caixa de transporte de produtos, embora com a evolução tecnológica, venha 

apresentando opções também em embalagens primárias (em contato direto com o 

produto). 

De acordo com a terminologia da NBR 5985, os tipos de papelão ondulado 

são: 

Face simples – Estrutura formada por um elemento ondulado (miolo) colado a 

um elemento plano (capa). 

Parede simples – Estrutura formada por um elemento ondulado (miolo) 

colado, em ambos os lados, a elementos planos (capas). 

Parede dupla – Estrutura formada por três elementos planos (capas) coladas 

a dois elementos ondulados (miolos), intercalados. 

Parede tripla – Estrutura formada por quatro elementos planos (capas) 

colados em três elementos ondulados (miolos), intercalados. 

Parede múltipla – Estrutura formada por cinco ou mais elementos planos 

(capas) colados a quatro ou mais elementos ondulados (miolos), intercalados. 

 

 

2.1.6 Tipos de Onda  

 

 

A quantidade de ondas está relacionada à resistência à perfuração. O sentido 

da ondulação é fundamental para o bom desempenho desta embalagem de 

transporte, principalmente para a estocagem, devendo ficar na vertical funcionando 

como pilares de suporte. 

As espessuras do papelão ondulado variam de acordo com o fabricante e o 

tempo de “vida” do rolo ondulador. É o que mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Fonte - ABPO  
 

Tipo de 

onda  
Espessura do papelão ondulado  Nº de ondas em 10 cm  

A 4,5/5,0 mm  De - 11 a 13  

C 3,5/4,0 mm  De - 13 a 15  

B 2,5/3,0 mm  De - 16 a 18  

E 1,2/1,5 mm  De - 31 a 38  

 

Observações: 

- As ondas C e B são normais de linha de produção para parede simples. 

- A onda BC, junção de B e C, é normal de linha de produção para parede 

dupla. Listamos logo abaixo algumas informações importantes referentes à 

embalagem de papelão ondulado: 

Papelão Ondulado é uma estrutura cujas propriedades são expressamente 

em termos de Resistência à Compressão de Coluna, Resistência ao 

Arrebentamento, Resistência ao Esmagamento, Espessura da Estrutura e outras. 

Resistência à Compressão de Coluna e Resistência ao Arrebentamento têm 

sido as duas referências mais usadas em tabelas de especificações em vários 

países. 

A Resistência de Coluna, por estar ligada à resistência da caixa à 

compressão é considerada o parâmetro mais importante para o desempenho no 

empilhamento. 

A Resistência ao Arrebentamento está ligada à resistência da caixa a 

rompimento por manuseio rude, choques ou quedas. 

Resistência de Coluna e Resistência ao Arrebentamento não são parâmetros 

que se relacionam diretamente, isto é, nem sempre um aumento de uma 

corresponde a um aumento na outra. 
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2.1.7 Principais Fornecedores de Papelão Ondulado 

 

 

Na lista a seguir, relacionamos os principais fornecedores deste segmento: 

ADAMI S.A. MADEIRAS 

Rua Nereu Ramos, 196 Caixa Postal 15 Centro 89500-000 - Caçador – SC 

Fone/fax: (49) 663.0077    E-mail: adami@conection.com.br 

 

ALVARENGA SOLANO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. 

Setor de Indústria 01 - Quadra 20 - Lotes 10/16 Ceilândia 

72265-200 - Brasília – DF fone: (61) 585.3023  fax: (61) 585.3525 

E-mail: papelartcaixas@aol.com 

 

ARAGUAIA IND. DE PAPELÃO ONDULADO 

Av. Pedro Luiz Ribeiro - Área 02 - Jardim Bela Morada 74920-760 - Aparecida 

de Goiânia – GO fone/fax: (62) 284.6966 

 

ARTELIS IND. DE EMBALAGENS LTDA. 

Rua Santa Davina, 1014 - Parque Paulistano 08080-030 - São Paulo - SP 

Fone/fax: (11) 6586.6119 

 

AVELINO BRAGAGNOLO S.A. IND. E COM. 

Rua Treze de Maio, 11 - Caixa Postal 357 fone/fax: (49) 522.0200 

89600-000 – Joaçaba - SC 

http://www.bragagnolo.com.br/    E-mail: avelino@gragagnolo.com.br 

 

CELULOSE IRANI S.A. 

Estrada dos Romeiros, 943 - altura do km. 40 - Chácara das Moças 

06500-000 - Santana do Parnaíba – SP telefone: (11) 4154.1000  -fax: (11) 

4154.1756   http://www.irani.com.br 

 

CIBRAPEL S.A. INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS 

Av. Brasil, 22.884  - Guadalupe 21660-000 - Rio de Janeiro – RJ telefone: (21) 

2450.2979     fax: (21) 3390.8800 E-mail: cibrapel@iss.com.br 
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CITROPLAST - IND. E COM. DE PAPÉIS E PLÁSTICOS LTDA. 

Rod. Euclides Oliveira Figueiredo, km 188 - Fazenda Moinho 16900-000 - 

Andradina – SP telefone: (18)3702.7000  fax: (18) 3702.7010     E-mail: 

citropla@andranet.com.br 

 

COBAP - COM. E BENEFICIAMENTO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA. 

Av. Parque Sul, 145 - Distrito Industrial 61910-000 - Maracanaú - CE 

Telefones: (85)293.1177 fax: (85) 293.1318   E-mail: contato@cobap.com.br    

site: www.cobap.com.br 

 

COMAPA INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA. 

Rodovia Washington Luiz, km 175 -  Jardim Maria Cristina 13500-905 - Rio 

Claro – SP telefone: (19) 524.9555    fax: (19) 534.9325 

E-mail: comapa@linkaway.com.br   site: www.comapa.com.br 

 

FÁBRICA DE PAPEL DA BAHIA S.A. - SAPELBA 

Rua Amazonas, 1020 – Pituba 41830-380 - Salvador – BA telefone: (71) 

248.4877  fax: (71) 248.9436   E-mail: sapelba@cbl.com.br 

 

FIBRACAIXA IND. DE PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA. 

Rua Helena, 218 cjto. 210  -  Vila Olímpia 04552-050 - São Paulo – SP 

fone/fax: (11) 3845.5188    E-mail: fibracaixa@uol.com.br 

 

  IGUAÇU S.A. DE PAPÉIS E EMBALAGENS 

Rua Boa Morte, 922 5o. Andar salas 51/2  -  Centro 13480-182 - Limeira – SP 

telefone: DDG 0800 -119361 E-mail: info@guacu.com.br     site: www.guacu.com.br 

 

IGARAS PAPÉIS E EMBALAGENS S.A. 

Rua do Rócio, 109  -  Vila Olímpia 04552-000 - São Paulo – SP telefone: (11) 

3048.4800    fax: (11) 3048.4928     E-mail: hiportiz@igaras.com.br    site: 

www.igaras.com.br 
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IND. DE PAPÉIS PARA EMBALAGENS IRMÃOS SIQUEIRA LTDA. 

Rua Soldado Aristides Gouveia, 326  -  Parque Novo Mundo 02188-090 - São 

Paulo – SP telefone: (11) 6954.6731    fax: (11) 6954.6248    E-mail: 

ipapeis@pit.estancias.com.br 

 

IND. DE PAPEL E PAPELÃO SÃO ROBERTO S.A. 

Rua Alcântara, 328  -  Vila Maria 02110-900 - São Paulo - SP    telefone: (11) 

6955.7077   fax: (11) 6954.2741 http://www.saoroberto.com.br/ 

 

KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S.A. 

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1955 - 5o. Andar    -   Vila Olímpia 04548-005 - São 

Paulo – SP telefone: (11) 3048.4800    fax: (11) 3048.4924    E-mail: 

klabin@klabin.com.br    site: www.klabin.com.br 

 

KLR PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. 

Estrada Municipal da Guarita, 20 - Embu Guaçu - SP - Tel.: (11) 496.1927 / 

496.1540   fax - ramal 107 

 

MAIRIPORÃ IND. E COM. DE PAPEL E PAPELÃO LTDA. 

Rua Antonio Macedo, 78  -  Parque São Jorge 03087-010 - São Paulo – SP 

telefone: (11) 6941.6433    fax: (11) 217.0888 

 

N.V.Z. PAPELÃO ONDULADO LTDA. 

Rua Flor da Noiva, 936 - Quinta da Boa Vista 08597-630 - Itaquaquecetuba –                  

SP fone/fax: (11) 4646.8400    E-mail: nvz@uol.com.br 

 

NITTOW PAPEL S.A. 

Rua Cel. Alfredo do Nascimento, 516  -  Sousas 13131-000 - Campinas – SP 

telefone: (19)3258.2125  fax: (19) 3258.1072    E-mail: mmn@bestwat.com.br 

 

ONDUNORTE - CIA. DE PAPÉIS E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE 

Rodovia BR-101 s/no. Km 29 53600-000 - Igarassu – PE telefone: (81) 

3543.1022  fax: (81) 3543.0556    E-mail: ondunort@hotlink.com.br 
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ORSA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S.A. 

Alameda Mamoré, 989 – Alphaville 06454-010 - Barueri - SP  -  fone: (11) 

4689.8700  fax: (11) 4195.9502 site: www.grupoorsa.com.br 

 

PONSA - PAPELÃO ONDULADO DO NORDESTE S.A. 

Rua Coelho Leite, 393 - 1o. Andar  -  Santo Amaro 50100-040 - Recife – PE 

telefone: (81) 3421.4433   fax: (81) 3421.4709   E-mail: ajbelo@klabin.com.br    site: 

www.klabinkpo.com.br 

 

POC - PAPELÃO ONDULADO DO CEARÁ LTDA. 

BR 020 km 1  -  Parque Tabapuã 61600-000 - Caucaia - CE   telefone: (85) 

3285.1744   fax: (85) 3285.1773 

 

PRIMO TEDESCO S.A. 

Rua Guimarães Passos, 133 - cjto. 04   -  Aclimação 04107-020 - São Paulo – 

SP telefone: (11) 5574.5316  fax: (11) 5574.8087    E-mail: papers@uol.com.br 

 

2.2 A HISTÓRIA DO PROCESSO FLEXOGRAFICO 

 

 

Conforme “Flexographic Printing Comitte do Packaging Institute”, no dia 22 de 

outubro de 1952 no decorrer do 14º Fórum do Instituto das Embalagens, foi 

anunciado que o nome de Flexografia tinha sido escolhido pela grande maioria. A 

partir daquele momento, o termo Flexografia e o adjetivo Flexográfico foram 

rapidamente adotados e aceitos a nível mundial em tempos relativamente curtos. 

Definição: a definição oficial da época, adotada pelo recém-formado 

“Flexographic Printing Comitte do Packaging Institute”, foi: Flexografia é um sistema 

de impressão tipográfico total que utiliza clichês de borracha e tintas liquidas de 

rápida secagem. 

Devido ao rápido desenvolvimento tecnológico no campo de aplicação do 

processo flexográfico, em 1980 foi revista a definição ficando da seguinte forma: A 

flexografia é um sistema de impressão rotativo direto, que utiliza clichês à base 
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resinosa com gráficos em alto relevo, ajustáveis sobre os cilindros porta-clichês com 

longitude de repetição variável e entintada por um cilindro simples ou outro provido 

de uma racle (Doctor BLADE), que transportam tintas liquidas ou pastosas sobre 

qualquer suporte. 

 

2.2.1 Impressão Flexográfica 

 

Método de impressão rotativa direta utilizando chapas de impressão 

resistentes com a imagem em relevo, as quais podem ser fixadas em cilindros com 

vários comprimentos de repetição, a tinta é aplicada por um rolo dosador do qual o 

excesso de tinta é removido por lâminas raspadoras, capaz de transportar tintas 

fluidas ou em pasta a virtualmente qualquer substrato. 

 

2.2.2 Processo dos clichês 

 

 

O processo artesanal de impressão que deu origem ao processo flexográfico 

xilogravura. A matriz de impressão no processo de Flexografia borracha vulcanizada, 

borracha entalhada manualmente e fotopolímeros. O material da matriz de 

impressão pode ser borracha ou fotopolímeros. A gravação da matriz de impressão 

entalhe manual: é considerado um trabalho artístico onde o grafismo é decalcado de 

um papel vegetal onde está a ilustração, para a borracha específica para este fim e 

por meio de estiletes o entalhador define as áreas de relevo (grafismo) e remove as 

áreas de contra-grafismo, deixando-as em baixo relevo. 
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2.3 BORRACHA VULCANIZADA 

 

 

Este processo tem várias fases que são divididas da seguinte maneira: 

 Original Secundário: É o original feito a partir da arte-final que pode ser o entalhe 

manual, a fôrma tipográfica e o clichê de zinco: 

Matriz Negativa: A matriz negativa é obtida através da vulcanização 

(Pressão/Calor) do clichê de zinco sobre uma placa de baquelite. Esta matriz 

negativa rígida servirá agora como molde para o clichê definitivo. 

Clichê de Borracha: É obtido através da vulcanização da borracha sobre a 

matriz negativa, adquirindo assim o formato da imagem em alto relevo. 

 Retifica: A retífica é executada para deixar a superfície de borracha totalmente 

uniforme (paralela), evitando a deformação da imagem. 

 

 

2.4 FOTOPOLÍMERO 

 

 

Para obtenção do clichê de Fotopolímeros são utilizadas 4 (quatro) unidades 

de processamento: Unidade de Exposição: nesta unidade é efetuada a cópia do 

filme para a chapa de Fotopolímeros, utilizando um equipamento com lâmpadas 

fluorescentes ultravioleta, (com emissão de raios UV A). 

Unidade de Revelação: Nesta unidade é efetuada a revelação da chapa de 

Fotopolímeros, definindo as áreas de grafismo. (Originalmente era) 

É utilizado um tambor com escovas giratórias e uma solução de percloro-

etileno e álcool butílico, que tem como função remover as áreas que não receberam 

luz. 

(Hoje existem máquinas planas, contínuas ou não e solventes ecológicos que 

substituem o percloretileno) 

Unidade de Secagem: A máquina utilizada se assemelha a uma estufa, 

possuindo lâmpadas que emitem raios infravermelhos. Após a revelação o clichê 

deve permanecer por um período de repouso. 
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Unidade de Acabamento: (Exposição a raios ultravioleta UV C) Tem como 

finalidade eliminar os “resíduos pegajosos” dos clichês, em conjunto com raios UV A, 

para endurecimento final do polímero. 

 

 

2.5 TEMPO PARA GRAVAR A MATRIZ DE IMPRESSÃO 

 

 

Entalhe: Depende da complexidade e da prática do entalhador. 

Borracha vulcanizada: Aproximadamente 2 (duas) horas 

Fotopolímeros: 40 (quarenta) minutos 

(obs.: Necessita de 24h00 para estabilização antes de ser usado na 

impressão) 

 

 

2.5.1 Vida Útil do Fotopolimero 

 

 

A duração de matrizes (quantos exemplares) em Fotopolímeros é acima de 

1.200.000 cópias, dependendo das condições de máquinas impressoras e também 

de outras variáveis. 

 Ex.: Aspereza do substrato, agressividade dos solventes, presença de ozônio 

no ambiente de impressão, etc. A retícula utilizada na gravação da matriz é 

 semelhante à retícula do processo Offset, porém negativa. A fixação da matriz na 

máquina de impressão flexográfica é através de fita dupla-face (fita adesiva) A tinta é 

transferida da matriz para o substrato, conforme figura: 

 

 

 

 
 
Figura 11: Impressão direta 
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2.6 PRINCIPAIS FORNECEDORES DE CLICHÊS 

 

 
 
CEPAMAQUE Comércio de Máquinas p/ Limpeza de Cilindros Gráficos 

Rua Tavares, 56 – Cj. 22 – Jd. Macedo – Guarulhos/SP 
Tel.: (11) 6409 – 7358 Cel.: (11) 7857-8373 www.cepamaque.com.br 

 

CILCOM  

Rua Joaquim M.M de Assiz, 108 – Jd. Lúcia – Terra Preta – Mairiporã/SP 

Tel.: (11) 4486-3305 Cel.: (11) 9632-4231 - www.cilcom.com.br 

 

CILINGRAF 

Cilingraf Rua Carlos Facchinna, 1281 Americanopolis/SP 

Fone/Fax: (11) 5621-4258  vendas@cilingraf.com.br 

 

FINETECH 

Rodovia Akzo Nobel, 3637 - São Pedro Itupeva/SP - Tel. 55 11 4496-8800 

www.finetech.com.br 

 

FLEXO STEEL – CILINDROS GRAVADOS 

Fabricação e recuperação de cilindros gravados por processo mecânico ou 

laser (fiber laser G3) para Flexografia (Nicroanilox), Rotogravura (Cil. Base) e 

Gofragem. Fone: 55 41 3014-4377 vendas@flexosteel.com.br www.flexosteel.com.br 

 

GOLDEN FIX SISTEMAS DE FIXAÇÃO 

Golden Fix Sistemas de Fixação Tel.: (41) 3332-0033 

Fax: (41) 3023-7343 www.goldenfix.com.br - vendas@goldenfix.com.br 

 

LASERFLEX – SOLUÇÕES PARA FLEXOGRAFIA 

Sistemas de Camisas. Sistemas de engrenagens 

Anilox Cerâmicos. Emborrachados 

Porta-Clichês Carboflex. Limpeza de Anilox 

Tel.: (41) 3668-6100 - www.laserflex.com.br 
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MULTIANGULARI 

Multiangulari Usinagem de Peças. Peças e Componentes para: 

- Laminadoras Solvenless nacionais e importadas 

- Dozadores de adesivos 

Separadores solventless tipo: 

- Nordmeccanica, Schiavi Jr., Uteco, Flexo Tech, Comexi, Rotomec, Profama 

Rua Lua, 48 – Jd. Santa Bárbara - São Paulo/SP 

Fone/Fax: (11) 6919-1944 - multiangulari@terra.com.br 

 

ROTOCROM 

Rotogravura Eletromecânica e Flexografia a Laser 

rotocrom@rotocrom.com.br - www.rotocrom.com.br 

 

 

2.7 IMPRESSÃO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO 

 

 

Clichê de borracha: para embalagens utilizadas apenas como meio de 

transporte. Os clichês são produzidos pelo processo manual, gravados na borracha 

através de papel vegetal e cortados de forma artesanal. 

Clichê de Cyrel: para embalagens utilizadas como estratégia de marketing, 

com a finalidade de ser um veículo promocional. O clichê de cyrel é produzido com 

uma resina especial e a agravação é um processo fotográfico, ou seja, em máquinas 

especiais. 

Policromia: processo mais sofisticado que utiliza clichês de cyrel com retículas 

e a definição das cores se dará nas sobreposições dos pontos existentes nas 

unidades de cores individuais, gerando a cor desejada (um clichê para cada cor). 

Código de barras: obrigatoriamente produzido com clichês de cyrel. 

Embalagem com laminação de rótulos: utilizada para produtos que terão a 

embalagens expostas em pontos de venda, com a função ligada a uma chamada de 

marketing. Este sistema utiliza rótulos produzidos em gráficas pelo sistema offset, 

em tamanhos e gramaturas pré-estabelecidas quando do desenvolvimento da 

embalagem. 
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2.7.1 Tinta Flexográfica 

 

 

Segundo Kátia Regina Pereira, gerente técnica comercial da Agatha Collor 

acompanhando esse crescimento, assim como o de embalagens em geral, as tintas 

flexográfica têm apresentado uma grande evolução, tanto em termos de volume 

como de avanços tecnológicos. 

Para se ter uma idéia, a flexografia, especialmente para substratos flexíveis, é 

o segmento que mais cresce no mundo e no Brasil, principalmente em virtude das 

exportações de alimentos, um mercado em franca expansão no País e de grande 

exigência quanto à especialização de seus fornecedores. Em papelão ondulado, por 

exemplo, as caixas estão em ascensão devido à qualidade do papelão e da 

impressão e da gramatura. “Isso tem aumentado o consumo desse tipo de 

embalagem. Os rótulos e etiquetas que antes eram feitos em offset, hoje estão 

sendo executados em flexografia também”, informa Kátia Regina Pereira, gerente 

técnica comercial da Agatha Collor. 

Apesar de existir uma relação direta do mercado de tintas com o crescimento 

do mercado de embalagens e de papelão, este não é o único motivo do crescimento 

do setor de tintas flexográfica. De acordo com Cristina Barros, responsável pela área 

comercial da Sun Chemical do Brasil, houve um avanço tecnológico muito grande 

em todo o processo de impressão, abrangendo desde a pré-impressão até as 

unidades impressoras, passando pelos clichês e matérias-primas utilizadas na 

conversão das embalagens. “Isto permitiu que a qualidade de impressão melhorasse 

significativamente nos últimos anos, fazendo com que viabilizasse a substituição de 

vários outros processos, tais como rotogravura e offset”, comenta. 

Um exemplo desses avanços é o maior uso de microondulado impressos com 

clichês mais finos e com gravações mais altas, tintas adequadas ao substrato e à 

máquina, além da utilização de verniz à base água para acabamento e proteção. 

Enquanto que, em banda estreita, ocorre o uso freqüente de tintas e vernizes UV e 

de tinta água para impressão de alguns tipos de embalagens sleeve. “Já para 

impressões em filme, que também é feita em banda estreita, em breve é esperado 

também o uso da tinta base água”, aponta Kátia. 

As embalagens monocamadas fabricadas em polietileno e papel, como os 

invólucros para frigoríficos, sacos, sacolas e caixas de papelão, correspondem à 
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maior parcela do mercado de flexografia, no entanto, com a evolução na qualidade e 

produtividade deste sistema, praticamente todos os segmentos podem e são 

impressos em flexografia. Até embalagens mais complexas, com maior grau de 

exigência, tais como embalagens para sucos em pó, café e pet food, que antes eram 

produzidas quase unicamente pelo sistema de rotogravura, utilizam cada vez mais a 

impressão flexográfica. 

Outro ponto positivo para as tintas flexográfica é a entrada no mercado da 

tecnologia RFID (rádio freqüência), que promete revolucionar os processos de forma 

a otimizar toda a cadeia, gerando grande demanda para as tintas utilizadas para 

impressão desses tipos de etiquetas (circuito). “As etiquetas de RFID já utilizadas 

nos Estados Unidos e Europa são impressas com tintas Sun Chemical e grandes 

avanços estão sendo observada na utilização dessa arrojada ferramenta”, garante 

Cristina. Além destes, outros avanços, como tintas para policromia em papel branco, 

tintas à base de água em substituição das tintas solventes em algumas aplicações e 

o crescimento da tecnologia UV, também são pontos importantes para o 

desenvolvimento desse mercado. 

 

 

2.7.2 Composição da Tinta 

 

 

A tinta tem alguns componentes básicos na sua formulação: A resina, o 

pigmento, o aditivo e o solvente. 

A resina é o componente considerado como a parte não volátil, ou seja, que 

não evapora, e tem como função aglomerar as partículas de pigmentos. A resina é 

que dá o nome ao tipo de tinta ou revestimento empregado na superfície. A partir daí 

é que temos as tintas acrílicas, alquídicas, epoxídicas, etc. 

Antigamente as resinas eram obtidas de compostos naturais, hoje em dia, são 

obtidas através da indústria química, sendo originados os polímeros, que 

proporcionaram às tintas uma condição muito maior de proteção, durabilidade e 

embelezamento às superfícies. 

O pigmento é um material sólido, com as características de conferir à cor 

opacidade e resistência às tintas. Os pigmentos são divididos em pigmentos 

coloridos, não coloridos e anticorrosivos. 
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Os aditivos são ingredientes adicionados nas tintas para proporcionar 

características especiais e melhorias de propriedades na aplicação e nas diversas 

fases de fabricação. Sempre em quantidade muito pequena, raramente excedendo 

5% do volume total do produto, os aditivos proporcionam facilidades de 

manufatura, estabilidade, aplicabilidade, qualidade e aspecto do filme aplicado. 

Os aditivos são divididos em quatro grupos de atuação. São eles: Aditivos de 

Cinética, subdivididos em secantes, catalisadores e antipeles; Aditivos de Reologia, 

subdivididos em espessantes, niveladores e antiescorrimento; Aditivos de Processo, 

os surfactantes e os Aditivos de Preservação, subdivididos em biocidas e 

estabilizantes de ultravioleta. 

Como se pode ver, o sistema de formulação e desenvolvimento de uma tinta 

é de muita complexidade, dando aos aditivos múltiplas funções. Sendo assim, o 

formulador deve agir de forma criteriosa e meticulosa para dar equilíbrio a sua 

fórmula. (fazenda, 1995). 

Os solventes são produtos inflamáveis e voláteis na sua maioria, e têm a 

finalidade de dissolver a resina e conferir viscosidade na aplicação da tinta. Em 

Fazenda (1995) encontra-se que “solventes são produtos que possuem a 

capacidade de dissolver outros materiais sem alterar suas propriedades químicas. O 

resultado dessa interação é denominado solubilização”. São basicamente divididos 

em solventes ativos ou verdadeiros, latentes e inativos. 

O conceito de solventes verdadeiros, latente e inativo é sempre relativo ao 

tipo de resina em que vai ser utilizado. 

Os solventes ativos ou verdadeiros são aqueles que dissolvem a resina em 

quaisquer proporções. 

Os solventes latentes só dissolvem a resina se forem misturados a outro tipo 

de solvente latente, em proporções balanceadas. 

Os solventes inativos são os que não dissolvem as resinas, mas fazem parte 

da composição da tinta em conjunto com outros solventes ativos e latentes. 

 

 



29 
 

2.7.3 Processo de Fabricação 

 

 

O processo de fabricação da tinta é basicamente composto de cinco etapas. 

Desenvolvimento da tinta, expedição, plastificação, formulação e dispersão e envase 

Desenvolvimento da tinta: esta etapa é a de criação. De posse de todos os 

dados necessários para o desenvolvimento, faz-se à seleção dos componentes que 

farão parte da nova tinta. Os dados podem ser fornecidos pelo cliente, pelo mercado 

ou em testes na busca de um novo produto nos laboratórios da própria empresa. 

A tinta, depois de pronta, é submetida a vários testes e análises, que são 

necessários para garantir sua qualidade e durabilidade. Todos os testes e análises 

são controlados por órgãos competentes. A escolha dos componentes que farão 

parte da formulação da tinta é fundamental para garantir a sua qualidade e para a 

formação do custo e do preço de venda. 

Formulação e Dispersão: é etapa de processamento da tinta. Todos os 

componentes são adicionados no tanque de dispersão, seguindo criteriosamente a 

quantidade, a ordem e os tempos de dispersão e batimento, já definidos na etapa de 

desenvolvimento. Este pode ser um dos pontos críticos do processo, pois os 

recursos variáveis podem estar sendo consumidos de forma anormal. 

Envase: após a tinta ter passado pela etapa de formulação e dispersão, ela 

está pronta para ser envasada. O envase é feito em uma máquina envasadora. Este 

também pode ser um ponto crítico do processo, pois podem existir variações nas 

quantidades envasada ou problemas com as embalagens. 

Plastificação: uma vez envasada, as embalagens menores são plastificadas 

em pacotes, o que facilita o manuseio e a comercialização da tinta. 

Expedição: é local em que todas as tintas, nas suas diversas cores e 

embalagens, são estocadas e aguardam para serem comercializadas, onde serão 

carregadas e despachadas para o seu destino. 

A principal característica da indústria de tinta é que sua produção é de forma 

não contínua. Cada tinta possui uma fórmula específica e diferente. A mesma 

máquina pode ser utilizada para produzir diversas cores em várias quantidades. A 

mão-de-obra é qualificada e poucas pessoas são necessárias para operar as 

máquinas de envase e os dispersores. O custo das instalações não é alto e ocupam 

pouco espaço físico. 
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O principal componente da tinta é a resina, que, misturada ao pigmento, ao 

aditivo e ao solvente, forma uma película fina e resistente que é como é encontrada 

a tinta depois de ser aplicada. 

Cada etapa do processo é acompanhada pelos técnicos de laboratório, que 

verificam as condições de cada formulação e fazem os testes e análises necessários 

para garantir que todas as especificações sejam atendidas. Outra característica da 

fabricação da tinta é que todo o processo é desenvolvido no mesmo local. Um 

tanque dispersor e uma máquina de envase são utilizados para cada fórmula. Sendo 

assim, há uma facilidade maior de rastreabilidade de possíveis problemas que 

possam ocorrer durante e após o processo produtivo. 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

 

3.1 ANALISE GERAL 

 

 

  Este estudo foi feito para reduzir custos, perda de tempo e aumentar a 

produtividade, pretendendo-se fazer um levantamento desde o projeto, até processo 

de fabricação do clichê, o recebimento de clichês, manuseio e os cuidados dos 

mesmos na clicheria, já que o transporte dos clichês para a conversão, tempo que 

ficam expostos e o manuseio do pessoal no processo. 

O recebimento das tintas de impressão, na empresa, seu manuseio no 

deposito, transporte para a conversão, o tempo que fica exposto e seu manuseio no 

processo variam como os desperdiço que acontecem. 

Tempo perdido por problema de clichê e de tinta, ou mecânico nas 

impressoras, bem como defeito de impressão por problema de clichês, tintas e 

chapas ou material humano. 

 

 

3.2 PROCESSO DE CONFECÇÃO DO CLICHÊ 

 

 

Em entrevista na clicheria Clicher Fort o Sr. Valdecir Mikael destacou que o 

processo de desenvolvimento de um clichê é feito pelos seguintes passos. 

1 - Recebimento de informações para iniciar o processo de confecção de 

clichê. Hoje recebem via fax e na maioria das vezes é via E-mail. 

2 - Editoração gráfica: Consiste no desenvolvimento de ajuste na impressão 

na caixa. 

3 - Conferencia intermediaria: É realizada através da montagem da caixa, 

verificando todos os detalhes como ajuste, separação de cores, dizeres, sobre 

posição, arranjo e registros, etc. 

4 - Fotolitos: Com um equipamento especial transforma - se a arte final em 

fotolitos (base). 
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5 - Processo fotográfico: Com equipamento fotográfico de grandes 

dimensões, conseguimos ampliar e reduzir imagens e também fazer fotolitos pela 

arte final. 

6 - Acabamento do fotolito: Nessa etapa é feito o retoque do fotolito 

eliminando as imperfeições do negativo. 

7 - Processo de exposição de luz no fotopolímero. È colocado o fotolito sobre 

a chapa de polímero pelo qual passa os raios de ultravioleta que faz o rebaixe da 

chapa de polímero. 

8 - Processo de banho químico no fotopolímero. Onde se faz a limpeza das 

partes rebaixada do clichê. 

9 - Secagem do fotopolímero após o banho químico. É onde se faz a cura do 

fotopolímero se enrijece a parte alta do clichê a parte que entra em contato com o 

anilox e a chapa de papelão. 

10 - Processo de acabamento final onde o clichê fica pronto para ser utilizado 

na máquina. 

11 - Prova de revisão do fotopolímero. Tira-se a prova usando tinta e rolo 

aplicador para verificar se não ficou alguma letra mais baixa. 

12 - Desenho das dimensões da caixa no suporte de poliéster da pré-

montagem. Faz-se o desenho da caixa no poliéster obedecendo a % de 

compensação de cada maquina para depois colar o fotopolímero conforme arte final. 

13 - Pré-montagem dos clichês nos painéis da caixa. 

14 - Conferencia do registro, centralização das caixas nos painéis. 

15 - Conferencia final da montagem do clichê, utilizando a arte final, caixa do 

cliente e a prova do clichê pré-montado. 

16 - Confecção da ficha de impressão para o cliente. 

17 - Conferencia final de clichê. 

Segundo o Sr. Valdecir cada etapa da confecção é feita uma revisão para 

evitar que aconteça algum erro ou perdas como: material, tempo ou que saia algum 

clichê errado para os clientes. 

Os fotopolimeros são guardados mais ou menos seis meses, depois são 

descartados. Esse tempo de seis meses que o fotopolimeros fica guardado é uma 

medida de segurança, pois se algum cliente necessita alguma peça de algum clichê 

não há a necessidade de fazer todo o processo novamente. 
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3.3 Problemas / Pontos de Melhorias 

 

 

1 – Fotolito com defeito. 

Ao revelar o fotolito podem acontecer falhas dando defeito no fotopolimero se 

não for corrigido antes do banho de luzes, devido à reveladora ser ultrapassada. 

2 – Fotopolimero mal rebaixado. 

Pouco tempo de banho de luzes pode acontecer pouco rebaixe no 

fotopolimero devido ao tempo reduzido na confecção do clichê. 

3 – Fotopolimeros com rebarba nas bordas das letras. 

Pouco tempo no banho químico e escovas pode ficar rebarbas nas bordas 

das letras, devido ao tempo reduzido na confecção do clichê. 

4 – Fotopolimeros com letras quebradas. 

Pouco tempo na estufa de secagem não dá para enrijecer direito o 

fotopolimero, ficando fácil de quebrar as letras menores do clichê, devido ao tempo 

reduzido na confecção do clichê. 

5 – Clichês que não se consegue acertar o registro das cores. 

Caso o clichê for montado com diferença nas peças de cores diferente ou 

com a compensação errada não se consegue acertar o registro, devido ao tempo 

reduzido na confecção do clichê. 

 

 

3.4 CLICHERIA EMPRESA 

 

 

Quando o Sr. Antonio de Oliveira supervisor da clicheria recebe um pedido 

novo de clichê do desenvolvimento técnico ele passa o mesmo para as clicherias 

para fazer uma cotação. 

As mesmas fazem seu orçamento e mandam de volta para a empresa a qual 

opta pela clicheria que desenvolver o clichê pelo menor preço.  

Esses orçamentos na empresa são aprovados pelo gerente de vendas para 

um melhor controle. 
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Quando o clichê novo chega à empresa vem com Ft. ficha técnica, e a prova 

de impressão a mesma usada para conferir o clichê quando termina o processo de 

fabricação do mesmo, o clicherista que esta no horário recebe e em seguida confere 

o clichê. O que consta na ficha técnica e na prova de impressão deve constar no 

clichê, também é observado se não tem letras quebradas se a régua do clichê esta 

bem colada, se a numeração do clichê esta de acordo com o numero da Ft., que 

deve coincidir com a ficha de produção a (Fp). No processo de conferencia não é 

usado nada para conferir a dureza do fotopolimero. 

Após ter sido conferido o clichê é arquivado em cabides em uma sala escura 

sem entrada de luz solar para que os mesmos não sejam danificados (ressecados) 

pela luz solar fica ali até que sejam requisitados pelo planejamento de produção. 

Na clicheria alem do recebimento de clichês novos, conferem os mesmos, 

também são responsáveis de receberem as formas novas e mandarem fazer as 

mesmas. Fazer pequenos concertos em clichês danificados como: colar peças de 

fotopolimeros, réguas da pré-montagem, arquivar as Fts, os clichês e lavar os 

mesmos. 

 

 Problemas / Pontos de Melhorias 

 

6 – Clichês com baixa qualidade. 

Quando o fornecedor fornece um produto por um menor preço ele certamente 

estará fornecendo um produto com qualidade inferior aos outros. 

7 – Clichê errado / prova errada. 

Ao receber o clichê a inspeção é feita com a Ft. e se a prova do clichê tiver 

igual quem confere não pega o erro. 

8 – Não é avaliada a dureza dos fotopolimeros. 

Ao receber o clichê ninguém tem o hábito de medir a dureza do fotopolimero. 

 

 

3.5 PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

 

Quando a PP. (programação de produção) passa a programação para 

onduladeira, passa também para a clicheria uma lista requisitando os clichês que 
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vão ser usados na conversão das caixas. O clicherista do horário separa os clichês e 

leva para a conversão deixando os mesmos pendurados nos cabides no lado de 

cada máquina a serem usados. O transporte desses clichês para a conversão é feito 

em um carrinho no qual se carrega muitos clichês de cada vez. A clicheria funciona 

em três turnos e todo o turno tem uma pessoa responsável pelo transporte. 

Na conversão os clichês ficam expostos na claridade, temperatura ambiente, 

a poeiras, muitos por até vinte e quatro horas sendo um fator prejudicial para os 

mesmos. O calor excessivo e a claridade podem vir a ressecar os clichês facilitando 

assim a quebra de letras dos mesmos durante a produção. A poeira é um fator que 

também ajuda ressecar os clichês quando usado na produção se os mesmos não 

forem limpos. Na produção a poeira pode prejudicar a impressão das caixas, saindo 

uma impressão borrada com a poeira acumulada nas bordas das letras do clichê.  

Pode acontecer de alguma letra quebrar com algum granulado maior grudado nas 

letras do clichê e prejudicar todo um lote de caixas produzido caso não seja visto 

durante a produção. Outro fator que pode afetar na vida útil do clichê é as enumeras 

trocas de operador das impressoras, pois nem todos têm o mesmo treinamento. As 

pressões excessivas do clichê na chapa alem de sair uma impressão borrada 

diminuem a vida útil do clichê. 

As excessivas pressões do rolo anilox no clichê também da um desgaste 

grande no clichê, a impressão sai borrada com excesso de tinta principalmente entre 

as letras mais miúdas. 

O pessoal que trocam os clichês nas impressoras deve ser bem treinado. 

Todos os clichês que forem colocados na maquina e a régua do clichê não for 

bem encaixado no engate do rolo porta clichê, durante o processo pode escapar 

danificando o mesmo e também os rolos anilox e borracha da impressora, e pode 

tornar mais difícil de acertar o registro das cores da impressão. 

As chapas encanoada que são introduzidas nas impressoras é um fator 

prejudicial ao clichê podendo estourar o mesmo e da variação no registro da 

impressão. Chapas com papel mais abrasivo mais desgasta os clichês. O clichê 

quando colocado na maquina não bem esticado pode descolar as peças do 

fotopolimero e dar problema para acertar o registro da impressão. A troca do clichê 

de uma maquina para outra quando essa tem diferença na grossura dos cilindros 

pode dar erro no registro da impressão. NA montagem do clichê se ficar alguma 

peça fora de registro para acertar tem que descolar as peças do clichê. 
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Problemas / Pontos de Melhorias 

 

9 – Clichê com fotopolimeros ressecado. 

O tempo que o clichê fica exposto na produção pode ressecar o fotopolimero. 

10 – Clichê quando vai ser usado com poeira. 

No lado das impressoras os clichês ficam expostos há muita poeira. 

11 – Clichês danificados durante o processo de conversão. 

Se o clichê for colocado no rolo porta clichê, não estiver com a régua bem 

encaixada, e o clichê bem esticado pode ser danificado no processo. 

12 – Clichês que dificultam o acerto de registro de corres. 

Se for colocada no rolo porta clichê, não estiver com a régua bem encaixada, 

e o clichê bem esticado pode dificultar o acerto do registro. 

13 – Clichês que desgastam muito rápido. 

Pode acontecer por vários fatores: clichê mal esticado, régua mal encaixada, 

pressão em excesso no anilox ou na chapa e pouco tempo exposto na estufa para 

enrijecer a parte do relevo do clichê. 

 

 

3.6 LIMPEZA DOS CLICHÊS 

 

 

Após serem utilizados os clichês são recolhidos e colocados em um tanque 

de água ficando de molho aproximadamente por 15 minutos e depois lavado com 

água e detergente, é usado escova para soltar todo o resíduo de tinta deixado pelo 

processo de produção. 

Na limpeza é usado um detergente (LAI – 300) próprio para não danificar os 

clichês. Após a limpeza os clichês são pendurados em um cabide até escorrer a 

água, depois são levados para clicheria onde revisados visualmente para verificar se 

há peças danificadas no processo exemplo: peças descoladas letras quebradas 

remover fitas que ficam aderidas nos mesmos. Caso seja encontrado algum clichê 

com defeito é concertado ou mandado fazer outro para que o mesmo seja reposto. 
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Feita a revisão os clichês são arquivado em uma ficha de arquivo para 

controle dos mesmos contendo: O nome do cliente n° da Ft. data e assinatura do 

clicherista que guardo os mesmos. 

O mesmo procedimento é feito com as Fts. (ficha técnica), para estas também 

existe uma ficha de controle. 

 

Problemas / Pontos de Melhorias 

 

14 - Poliéster da pré-montagem rasgado. 

Ao retirarem o clichê do rolo, com manuseio incorreto pode acontecer de 

rasgar o poliéster. 

15 - Muita fita grudada no clichê. 

Com manuseio incorreto ao tirar o clichê terminam deixando fitas coladas no 

clichê. 

16 - Muita fita dupla face acumulada onde é colocado o logotipo da empresa. 

Na troca de clichê o pessoal só retira o logotipo e as fitas dupla face terminam 

ficando grudado no poliéster. 

17 - Clichês com as letras raladas. 

Geralmente acontece quando deixam o clichê exposto no piso da fabrica ou 

no transporte dos mesmos. 

18 – Clichês com letras amassadas ou afundadas. 

Quando ficam expostos no piso da fabrica pode acontecer de pisarem encima 

do mesmo e amassar letras. 

19 – Clichê com fotopolimeros cortado. 

Pode acontecer quando os clichês são transportados junto com as formas. 

 

 

3.7 TINTA NA EMPRESA 

 

 

Conversando com o Sr. Ari schurtz encarregado da seção de tintas, ele me 

passou que as tintas são recebidas todas em baldes de vinte quilos. A empresa 

mantém três fornecedores de tinta sendo a APA, TSA e a SUN CHEMICAL. 

Hoje a empresa trabalha com setenta e duas cores de tinta sendo: 
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Dezessete tonalidades de verdes. 

Quatorze tonalidades de azuis. 

Seis tonalidades de amarelos. 

Cinco tonalidades de marrons. 

Quatro tonalidades de lilás. 

Três tonalidades de vermelhos. 

Três tonalidades de laranjas. 

Três tonalidades de dourados. 

Duas tonalidades de cinzas. 

Duas tonalidades de bordos. 

As outras cores com uma tonalidade cada. 

As tintas chegam à empresa com uma viscosidade que varia entre quarenta e 

cinco a sessenta segundo. Essa variação segundo o Sr. Ari ocorre devido a formulas 

das tintas serem diferente umas das outras e o peso dos pigmentos serem 

desiguais. As tintas preparadas a base de branco tem mais dificuldade na cobertura 

principalmente no papel pardo. 

As tintas vão para o processo de produção sem nem uma alteração de 

viscosidade. O acerto da viscosidade das tintas é feito nas maquinas impressoras as 

quais usam as tintas na viscosidade entre dezoito e trinta e cinco segundos. Esse 

acerto geralmente é feito pelo o operador ou o introdutor da maquina. 

As maquinas mais novas como: Emba, midline e DROs (matins) trabalham 

com as tintas em uma viscosidade entre dezoito e vinte e cinco segundos. As outras 

maquinam mais antigas como Curiones Emba dois trabalham com as tintas na 

viscosidade entre vinte e dois e trinta e cinco segundos quando imprimem caixas 

com chapados. 

Hoje é pego a produção mensal em m² de papelão ondulado e dividido pela 

quantidade de quilos de tinta usado, com isso calcula-se quanto de tinta é usado por 

m² de chapa de papelão ondulado. 
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3.8 PROCESSO DE CONVERSÃO 

 

 

Na empresa em cada turno existe um responsável em abastecer as 

impressoras com tintas e formas ou matrizes usadas na produção. Ele passa em 

cada impressora fazendo uma lista dos números das formas e das tintas que vão ser 

usadas no processo trazendo em seguida para que não haja paradas na produção 

por falta desses insumos. Esse transporte é feito em carrinho puxado manualmente: 

- Com excesso de carga já aconteceu de virar baldes de tinta com perda total 

e pintura indevida no piso. 

- As tintas ficam estocadas em estrados no lado de cada impressora a serem 

usadas. 

- Devido o grande numero de tonalidade de tintas já aconteceu produções 

com tonalidade de tinta errada. 

O pessoal de produção são quem prepararam ou acertam a viscosidade das 

tintas. Alguns operadores durante a produção de um pedido já preparam a tinta para 

o próximo, outros preparam a tinta só na troca do acerto da maquina. 

Cada impressora trabalha com um tipo de viscosidade de tinta, pois isso 

depende da velocidade com que se consegue rodar durante o processo. 

O acerto da viscosidade das tintas é acertado com tintas mais fracas ou com 

água, quando a viscosidade da tinta é alta e quando a viscosidade é baixa é usada 

tinta pura para engrossar a mesma. 

Hoje os acertos de maquina no geral estão numa faixa de vinte minutos com 

perda de cinco minutos para lavar as bandejas, cinco minutos para trocar a forma, 

três para colocar clichê três colocar a tinta, quatro para ajuste da impressora. 

- A empresa conta com duas maquinas com acerto computadorizado é um 

acerto muito rápido com perda de tempo na troca de tinta e clichê. 

- Cada vez que se lava a bandeja ha uma perda de tinta entre meio quilo de 

tinta. 

- Caso não seja feita essa lavagem corre-se o risco de contaminar a próxima 

tinta usada. 

- O uso da mesma tinta de uma maquina se torna inviável com a variação de 

viscosidade que existe entre as impressoras. 
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Com essas variações de viscosidade que existe na produção das impressoras 

não é feito o acerto da viscosidade na seção de tinta, o Sr. Ari teria de ter um 

controle grande na separação das tintas para cada maquina impressora. 

 

Problemas / Pontos de Melhorias 

 

          20 – Troca de tonalidade de tinta no processo. 

Muitas tonalidades de tinta são fáceis do pessoal se enganar e trocar de 

balde de tinta. 

21 – Tinta com viscosidade baixa no processo. 

Quando as tintas são passadas de uma maquina para outra. 

22 – Tinta contaminada no processo. 

Bandejas mal lavadas podem acontecer contaminação. 

23 – Tinta nova que não dá cobertura. 

Tintas preparadas a base de branco dificulta cobertura no papel pardo. 

24 – Tinta que chega ao processo pastoso. 

Tintas que ficam tempo parada no estoque o pigmento assenta-se no fundo 

do balde. 

25 - Tintas colocadas em baldes trocado. 

Quando a tinta é tirada da maquina e colocado em balde de tinta de outra 

tonalidade. 

26 - O gasto de tinta é controlado parcialmente. 

É feito um controle pegando a produção de chapas e dividido pelo peso gasto 

de tinta. 

 

 

3.9 CURIONE 2  

 

 

Esta máquina composta com a unidade de introdução, três impressoras e a 

unidade de corte ou (Diecutter) o sistema de destacador de refile e o empilhador, 

esteira e a amarradeira. 

Necessita de 6 colaboradores em cada turma. Sua capacidade de produção é 

de 120 chapas por minuto e 7200 chapas por hora. 
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Os colaboradores são: o operador da maquina Introdutor, dois apanhadores 

de caixas, operador de amarradeira e empilhador de caixas. 

Ajuste de máquina: o introdutor coloca as tintas, operador da máquina acerta 

os pré-vincos da máquina, um colaborador coloca a forma, outro coloca os clichês, o 

operador da amarradeira imprime os códigos de barras e o empilhador requisita os 

paletes que serão usados no próximo pedido. O tempo de ajuste dessa máquina é 

em média de 30 minutos. 

 

Problemas / Pontos de Melhorias 

 

27 – Demora nas lavagens das bandejas. 

São bandejas grandes e a tinta adere muito nas mesmas durante o processo. 

28 – Impressão parecendo ser arrastado. 

Na produção a Forma puxa a chapa antes de a mesma sair do terceiro 

tinteiro. 

29 – Demora na colocação do Clichê. 

O giro dos rolos porta cliche não funciona automático, é preciso girar o rolo 

manualmente e esticar o clichê. 

 

 

3.10 DRO 1 

 

 

Esta máquina é composta com introdução, duas impressoras, unidade de 

secador, unidade de corte ou (Diecutter), destacador de refiles, empilhador e 

contador de caixas, roletes transportador e amarradeira. Sua capacidade de 

produção é 158 chapas por minutos e 9500 chapas por hora. 

Na produção necessita de cinco colaboradores: o operador da maquina, o 

introdutor, um auxiliar de amarrador, operador da amarradeira e um empilhador de 

caixas. 

Ajuste de máquina: em média de 15 minutos, sendo que o introdutor coloca 

as tintas, operador ajusta o painel e acerta o esquadrejador, o auxiliar troca as 

formas e acertam os pré-vincos, o operador da amarradeira troca os clichês e o 
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empilhador de caixas imprime os códigos de barra e requisita os paletes usados no 

próximo pedido. 

 

Problemas / Pontos de Melhorias 

 

30 – Demora na lavagem das bandejas. 

Quando é necessário trocar os tinteiros para produzir caixas com quatro cores 

há demora em lavar as bandejas tirando tintas escuras para colocar tintas claras. 

31 – Falta de tinta na produção. 

Ocorrem paradas das bombas de tinta faltando durante a produção. 

32 - Caixas com as bordas da impressão borradas. 

O pessoal inicia a produção com a viscosidade da tinta alta. 

33 - Tinta contaminada durante a produção. 

Bandejas mal lavadas durante a produção contaminam a tinta. 

 

 

3.11 DRO 2  

 

 

Esta máquina é composta com unidade de introdução, três impressoras, 

unidade transportadora no lugar da secagem, a unidade de corte ou Diecutter, 

destacador de refiles, empilhador e o contador, roletes transportador, amarradeira. 

Sua capacidade de produção é 150 chapas por minutos e 9000 chapas por hora. 

 Na produção necessita de quatro colaboradores: o operador da maquina, o 

introdutor, o auxiliar de amarrador, o operador da amarradeira e o empilhador de 

caixas. Ajuste de máquina: em média de 15 minutos, o ajuste da maquina é o 

mesmo procedimento da DRO 1.  

A DRO1 e a DRO2 trabalham intercalada, quando é necessário produzir 

caixas com quatro cores, é tirado duas impressoras da DRO 2 e através de trilhos 

são passado para a DRO1 onde é feita a produção das mesmas. 

 

Problemas / Pontos de Melhorias 

 

34 – Impressão fora de registro. 



43 
 

Todo o clichê certo para as DRO 1 e DRO 3 na DRO 2 fica fora de registro. 

35 - Caixas com as bordas da impressão borradas. 

Pedidos grandes demoram o processo a tinta seca nas bordas do clichê. 

36 – Tinta que espuma e transborda a bandeja. 

Quando a tinta esta com viscosidade baixa ou as bombinhas regulada com 

muito ar tem a tendência de espumar a tinta. 

37 – Perda de tempo na troca das impressoras das maquinas. 

Quando é preciso trocar as impressoras de um maquina para outra há perda 

de tempo alem de correr o risco de a unidade sair dos trilhos e virar a impressora. 

 

 

3.12 DRO 3 

 

 

Esta máquina é composta com unidade de introdução, três impressoras, 

unidade transportadora no lugar da secagem, a unidade de corte ou Diecutter, 

destacador de refiles, empilhador e contador, roletes transportador, amarradeira. 

Sua capacidade de produção é 186 chapas por minutos e 11.200 chapas por hora. 

Em sua produção necessita de cinco colaboradores: o operador da maquina, 

o introdutor, o auxiliar de amarrador, o operador da amarradeira e o empilhador de 

caixas. Ajuste de máquina: em média de 15 minutos. Os ajustes da maquina é o 

mesmo procedimento da DRO 1. 

 

Problemas / Pontos de Melhorias 

 

38 – Caixas com as bordas da impressão borradas. 

Durante a produção a poeira do papel adere no clichê borrando a impressão. 

39 – Caixa com impressão borrada no inicio da produção. 

Viscosidade da tinta alta ou tinta acumulada no clichê pode borrar a 

impressão. 

40 – Tinta contaminada durante a produção. 

A poeira do papel e a tinta que espuma se adere na bandeja contaminando 

tintas claras. 
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3.13 CURIONE 1 

 

 

Esta máquina é composta por unidade de introdução, duas impressoras, 

unidade de corte ou Sloter, unidade de corte ou Diecutter, vigas dobradeiras, 

esquadrejador, amarradeira. Sua capacidade de 70 chapas por minutos e 4200 

chapas por hora. 

Em sua produção necessita de quatro colaboradores sendo o introdutor, o 

operador da máquina, o operador da amarradeira e o empacotador de caixas. Seu 

tempo de ajuste em média é de 30 minutos. 

Ajuste de maquina: o introdutor coloca a tinta, o operador da máquina faz o 

ajuste das medidas da caixa e acerta a altura das facas da Sloter, um auxiliar acerta 

os pré-vincos e a forma quando precisa, o amarrador da amarradeira imprime os 

códigos de barra e seu auxiliar requisita os paletes usado no próximo pedido. 

 

Problemas / Pontos de Melhorias 

 

41 – Demora nas lavagens das bandejas. 

Bandejas grandes, pouco caimento, tintas que espumam e adere nas 

bandejas dificultam a limpeza. 

42 – Falta de tinta durante a produção. 

As bombinhas de tinta param de funcionar durante o processo saindo caixas 

com falta de impressão. 

43 – Caixas com impressão borradas durante a produção. 

Rolos anilox não aplicam a tinta uniforme nas pontas do rolo, ficando uma 

impressão borrada quando as caixas são maiores. 

44 – Demora na colocação de clichês. 

O giro automático dos rolos porta clichê não funciona, o pessoal precisa girar 

o rolo e esticar o clichê e ao mesmo tempo prender os mesmos. 
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3.14 EMBA 2 

 

 

Esta máquina é composta por unidade de introdução, duas impressoras, 

Sloter, o Diecutter empilhador. Sua capacidade é de 150 chapas por minutos e de 

9000 chapas por hora. 

Na sua produção necessita de dois colaboradores sendo um introdutor e o 

operador da máquina. Seu tempo de ajuste é de 12 minutos. 

Ajuste de maquina: o introdutor coloca as tintas e os clichês, o operador da 

máquina ajusta a unidade da Sloter e forma.  Essa máquina só faz caixas abertas 

sendo necessário passar em uma coladeira para fazer o fechamento das caixas. 

 

Problemas / Pontos de Melhorias 

 

45 – Demora nas lavagens das bandejas. 

Esta maquina nas trocas de tintas muitas vezes é tirado tintas escuras par 

colocar uma tinta clara no lugar da mesma. 

46 – Tinta que transbordam as bandejas e derramam na esteira. 

Tintas que espumam e transbordam as bandejas derramando na esteira. 

47 – Falta de tinta durante a produção. 

Bombinha do tinteiro que para durante o processo. 

48 – Caixas borradas durante a produção. 

Bombinha do tinteiro que para durante o processo engrossando a tinta borram 

as caixas. 

 

 

3.15 MIDILINE 1 

 

 

Esta máquina é composta por unidade de introdução, quatro impressoras, 

unidade Sloter, unidade de Diecutter, vigas dobradeiras, esquadrejador, 

amarradeira. Esta máquina o STAP é computadorizada, as impressoras que não 

estão sendo usadas podem ser deslocadas lateralmente da máquina, dando 

condições de trocar clichês e tintas com a máquina em processo, o mesmo pode ser 
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feito com o Diecutter. Sua capacidade de 300 chapas por minutos e 18000 chapas 

por hora. 

Na produção necessita de quatro colaboradores sendo um introdutor, 

operador da máquina, operador da amarradeira e empilhador de caixas. Seu tempo 

de ajuste em média é de 10 minutos. 

O introdutor coloca a tinta, o operador da máquina acerta as facas da Sloter, 

um auxiliar acerta os pré-vincos e forma quando precisa, o operador da amarradeira 

imprime os códigos de barra e seu auxiliar requisita os paletes. 

 

Problemas / Pontos de Melhorias 

 

49 – Demora na colocação do clichê. 

Rolo porta clichê não funciona o automático, o pessoal precisa virar o rolo 

manualmente e esticar o clichê no mesmo tempo. 

50 – Clichê que soltam as peça de fotopolimeros durante produção. 

Quando os clichês não ficam bem esticados podem bater na proteção 

soltando peças. 

51 – Falta de tinta durante a produção. 

Acontece quando as bombinhas param de funcionar. 

 

 

3.16 EMBA 3 

 

 

Esta máquina é composta por unidade introdução, quatro impressoras, 

unidade Sloter, unidade de Dicutter, vigas dobradeiras, esquadrejador, amarradeira. 

Essa máquina o Stap é computadorizada, dando condições de trocar clichês e tintas 

com a máquina em processo, o mesmo pode ser feito com o Diecutter. Sua 

capacidade de 433 chapas por minutos e 26000 chapas por hora. 

Em sua produção necessita de quatro colaboradores sendo um introdutor, 

operador da máquina, operador da amarradeira e empilhador de caixas. Seu tempo 

de ajuste em média é de 10 minutos. 
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O introdutor coloca a tinta, o operador da máquina acerta o computador, o 

amarrador da amarradeira imprime os códigos de barra e seu auxiliar requisita os 

paletes. 

 

Problemas / Pontos de Melhorias 

 

52 - Caixas com impressão fora de registro. 

Acontece quando a maquina não esta bem certa e quando é introduzido 

capas encanoada. 

53 - Caixas faltando uma das cores na impressão. 

Acontece quando o operador esquece-se de ligar a impressora. 

54 – Caixas faltando parte da impressão. 

Quando falta alguma peça do clichê. 

55 – Caixas com impressão borrada no inicio da produção. 

Quando iniciam a produção com a tinta com a viscosidade alta. 

56 – Tinta que transborda nas bandejas e derramam na esteira. 

Tinta em maquinas de alta rotação tem a tendência de espumar. 
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4 SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

 

Clicheria Clicher Fort 

 

1 – Para que não aconteça isso é preciso priorizar equipamentos modernos e 

novos. 

Realizar um estudo dos atuais fornecedores de clichês identificando os que 

possuem equipamentos modernos que proporcionem maior qualidade com menor 

custo. 

2 / 3 / 4 / 5 – Antecipar os pedidos de clichê, evitando que os mesmos sejam 

produzidos em um tempo inferior ao necessário para o cumprimento de cada 

processo com qualidade. 

 Enviar leyautes de maior dificuldade como: (impressão chapado, reticulados 

sobre posição de cores) com maior tempo de antecedência. 

 

 

Clicheria Empresa    

 

6 – Priorizar o menor preço nem sempre é lucro, será necessário realizar um 

estudo dos atuais fornecedores de clichês identificando os que possuem 

equipamentos modernos que proporcionem maior qualidade com menor custo. 

7 – Para que não aconteçam erros na inspeção dos clichês deve-se priorizar 

sempre o leiaute do cliente ou mesmo o desenvolvido pela empresa, a caixa de 

amostra para fazer a inspeção e guardar os mesmos por um tempo por segurança. 

8 – Fazer estudo junto com as clicherias fornecedoras, uma dureza ideal do 

fotopolimero para que o mesmo tenha uma durabilidade maior e que não haja 

quebras de letras sem ter um desgaste muito rápido.  
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Processo de produção 

 

9/10 – Para que os clichês não fiquem muito tempo exposto na poeira e no 

calor, deve-se fazer um estudo junto com a programação e clicheria para que sejam 

fornecidos os clichês conforme a produção das maquinas. 

 

11/12/13 – Para que não aconteçam danos no clichê e na maquina por estar 

mal colocado é preciso que o pessoal que trabalhem na maquina estejam bem 

treinados para exercer cada tarefa. 

 

 

Limpeza de Clichê 

 

1415/16/17/18/19 – Para que não aconteça de rasgarem o poliéster, ficar fitas 

coladas, deixarem os clichês no piso e não transportarem os mesmos, junto com as 

formas é necessário que pessoal estejam bem treinado e tenham comprometimento 

com suas tarefas. 

 

 

Tinta no processo 

 

20 – Para que não haja trocas de tonalidades, por motivo de muitas 

tonalidades parecidas, pode-se fazer um estudo junto com os clientes procurando 

juntar muitas tonalidades parecidas em uma só tinta, procurando diminuir o numero 

de tintas e melhorando as condições do processo da produção. 

21 – Para que não aconteça que as tintas cheguem a maquina com a 

viscosidade baixa é preciso que puxador de tintas traga a mesma sempre do 

deposito, pois quando ele pega tinta de uma maquina para outra sempre vai 

acontecer diferença na viscosidade, pois toda a maquina tem diferença de 

viscosidade na tinta devida suas rotações serem diferente. 

22 – Para que não aconteça de contaminar as tintas sempre que for 

necessária uma troca de tinta, escura para mais clara deve-se fazer uma limpeza 

mais aprofundada na bandeja, procurar programar-se, de usar as tintas mais claras 

nos primeiros tinteiros e as escuras na seqüência. 
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23 – Com as tintas que não se consegue uma boa cobertura deve-se fazer 

um estudo junto com os fornecedores para que se consigam melhorar a qualidade 

das mesmas.  

24 – Par a que as tintas não fiquem muito tempo no estoque acontecendo que 

o pigmento se assente no fundo do balde deixando tinta pastosa, deve-se diminuir o 

estoque das mesmas e antes de levar para as maquinas agitar as tintas.  

25 – Procurar deixar no estoque da maquina somente as tintas que serão 

usadas no próximo pedido e tirar os baldes vazios que sobram durante o processo, 

treinar o pessoal que trabalham com as tintas para que conheçam melhor as 

tonalidade. 

26 – Fazer um estudo do peso da tinta aplicada em cada caixa, podendo fazer 

um custo mais compatível para cada cliente com diferentes impressões como: 

chapados, reticulado, cores sobrepostas e impressão simples como só razão social, 

tendo um diferencial na rotação das impressoras, quando trabalham com impressão 

de chapados e com impressão simples. 

 

 

Curione - 2  

 

27 – Procurar fazer uma seqüência de tinta evitando o máximo de trocas e 

sempre que precisar fazer trocas de tintas, procurarem colocar tintas mais escuras 

do que a que esta rodando na produção. 

28 – Quando precisar usar a terceira impressora analisar a largura da chapa, 

pois as chapas mais largas antes de terminar de sair da impressora entram na 

unidade de corte causando o arraste da mesma.  

29 – Providenciar manutenção para arrumar as chaves pedal para que os 

mesmos voltem funcionar automático.  

30 – Treinar o pessoal para que os mesmo tenham o comprometimento que 

sempre no inicio da produção, acertar a viscosidade da tinta. 
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DRO – 1 

 

31 - Procurar fazer uma seqüência de tinta evitando o máximo de trocas e 

sempre que precisar fazer trocas de tintas, procurarem colocar tintas mais escuras 

do que a que esta rodando na produção. 

32 – Procurar manter o ar das bombinhas bem regulado e o sensor do tinteiro 

bem limpo. 

33 - Treinar o pessoal para que os mesmo tenham o comprometimento que 

sempre no inicio da produção, acertar a viscosidade da tinta. 

34 - Para que não aconteça de contaminar as tintas sempre que for 

necessária uma troca de tinta, escura para mais clara deve-se fazer uma limpeza 

mais aprofundada na bandeja, procurar programar-se, de usar as tintas mais claras 

nos primeiros tinteiros e as escuras na seqüência. 

 

 

DRO – 2  

 

35 – Dependendo da impressão como impressão de cores encaixadas deve-

se evitar colocar nessa maquina, pois a mesma tem problema de sincronismo dando 

variação na compensação dos clichês.  

36 – Quando o pedido for grande o operador da maquina deve fazer inspeção 

na impressão mais freqüente e sempre que necessário fazer limpeza no clichê. 

37 - Procurar manter o ar das bombinhas bem regulado e o sensor do tinteiro 

bem limpo. 

38 – quando é necessário produzir caixas com quatro cores é preciso 

deslocar duas impressoras da DRO – 2 para a DRO – 1, correndo o risco de 

acidente e perda de tempo na produção, para evitar isso seria necessário investir em 

mais uma impressora que seria instalada na DRO – 3.  

39 - Quando o pedido for grande o operado da maquina deve fazer inspeção 

na impressão mais freqüente e sempre que necessário fazer limpeza no clichê. 

40 - Treinar o pessoal para que os mesmo tenham o comprometimento que 

sempre no inicio da produção acertar a viscosidade da tinta. 

41 - Para que não aconteça de contaminar as tintas sempre que for 

necessária uma troca de tinta, escura para mais clara deve-se fazer uma limpeza 
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mais aprofundada na bandeja, procurar programar-se, de usar as tintas mais claras 

nos primeiros tinteiros e as escuras na seqüência. 

 

 

Curione – 1 

 

42 - Procurar fazer uma seqüência de tinta evitando o máximo de trocas e 

sempre que precisar fazer trocas de tintas, procurarem colocar tintas mais escuras 

do que a que esta rodando na produção 

43 - Procurar manter o ar das bombinhas bem regulado e o sensor do tinteiro 

bem limpo. 

44 – Fazer um estudo junto com a manutenção mecânica para que se faça 

uma calibragem mais precisa no bambê dos rolos dos tinteiros quando houver trocas 

dos mesmos para fazer a aplicação de tinta mais uniforme. 

45 - Providenciar manutenção para arrumar as chaves pedal para que os 

mesmos voltem funcionar automático. 

 

 

Emba – 2  

 

46 - Procurar fazer uma seqüência de tinta evitando o máximo de trocas e 

sempre que precisar fazer trocas de tintas, procurarem colocar tintas mais escuras 

do que a que esta rodando na produção. 

47/48/49 - Procurar manter o ar das bombinhas bem regulado e o sensor do 

tinteiro bem limpo. 

 

 

Midline 

 

50 - Providenciar manutenção para arrumar as chaves pedal para que os 

mesmos voltem funcionar automático. 

51 – Quando o clichê for grande é necessária mais de uma pessoa para 

ajudar esticar o clichê para que o mesmo não fique frouxo evitando assim descolar 

peças. 
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52 - Procurar manter o ar das bombinhas bem regulado e o sensor do tinteiro 

bem limpo. 

 

 

Emba – 3  

 

53 – Treinar o pessoal para iniciar a produção somente depois que a maquina 

tiver bem ajustada e o introdutor separar as chapas encanoada para passar no final 

da produção com a velocidade da maquina mais baixa.  

54/55 – O pessoal deve estar bem treinado para ajudar o operador conferir as 

caixas, evitando assim acontecer de sair caixas com impressão errada. 

56 - Treinar o pessoal para que os mesmos tenham o comprometimento que 

sempre no inicio da produção, acertar a viscosidade da tinta. 

57 – O operador deve ter mais atenção inspecionando a tinta nas bandejas 

mais freqüentemente e sempre que preciso adicionar antiespumante para corrigir a 

mesma. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Concluímos que o presente trabalho buscou examinar como uma empresa do 

setor de embalagens pode realizar melhorias no processo produtivo, obtendo 

eficiência e economia na utilização dos fatores de produção.  

Para alcançar os resultados econômicos desejados, fez-se necessária à 

utilização adequada dos instrumentos, bem como clichês e aplicação de tintas nos 

setores de clicheria, preparação de tinta e transformação da empresa.  

Ao resgatar a teoria no estudo bibliográfico, verificou-se a necessidade de 

considerar os custos dos fatores de produção. Uma vez que a maximização do 

aproveitamento dos fatores de produção possibilitou um poder de maior 

competitividade. Portanto é de competência básica do empreendedor buscar formas 

de atender seus interesses.  

Observou-se a importância da utilização do clichê e da tinta corretamente, 

pois são de suma importância. Somente mantendo os clichês em boas condições 

evitam-se as paradas de maquina, aumentando a produtividade e diminuindo o 

índice de refugo. 

Na clicheria notou-se a dificuldade na entrega dos clichês devido ao pouco 

tempo para os mesmos serem confeccionados. Para que isso não aconteça devem-

se mandar os pedidos de clichê com antecedência, para evitar que os mesmos 

sejam produzidos em um tempo inferior ao necessário para o cumprimento de cada 

processo com qualidade. Enviar leyautes de maior dificuldade como: (impressão 

chapado, reticulados sobre posição de cores) com maior tempo de antecedência. 

A clicheria da empresa constatou-se a precisão para uma programação de 

clichês mais precisa para que os mesmos não fiquem muito tempo expostos na 

produção, evitando que fiquem na poeira e que fiquem ressecados devido o calor 

ambiente. 

A produção observou-se a necessidade de mais comunicação entre a 

transformação, clicheria e deposito de tintas.  O pessoal deve estar bem treinado 

para o manuseio dos clichês e das tintas, tendo feito programações dos pedidos, 

visando o aproveitamento das tintas e tempo nos ajustes das maquinas assim 

agilizando a produtividade. 
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O conteúdo deste trabalho trouxe informações úteis para futuras pesquisas na 

área de conhecimento da atividade de embalagens de papelão ondulado.  

Os objetivos pretendidos neste trabalho foram contemplados em sua 

plenitude na medida em que foram descritos os processos produtivos, 

diagnosticados os pontos fracos e suas causas, com apresentação de ações de 

melhoria da produtividade e flexibilidade do processo produtivo.  

Enfim, diante desse cenário recomenda a realização de novos trabalhos, que 

possibilitem investigar novos modelos de conhecimento teórico e prático na sua 

forma de apresentação e concretização, principalmente, em função da atual 

conjuntura dos mercados, que requer de toda uma evolução constante.  
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