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RESUMO

Neste trabalho são propostos procedimentos para minimizar a inflamabilidade
em sistema de impressão rotográfica. Para as proposições, serviu de base um estudo
de caso efetuado em uma impressora rotográfica, de uma gráfica para embalagem,
tendo oito colunas, velocidade máxima de impressão de 250 m/min e como substrato
de impressão cartão nas gramaturas de 150 g/m2 a 500 g/m2. A partir do histórico de
sinistro do sistema de impressão, foram identificadas as causas principais das
ocorrências e definidos onze parâmetros de medição relacionados direta ou
indiretamente a elas, sendo dois referentes à matéria prima, sete à máquina
impressora e dois ao ambiente onde se encontrava a máquina. Foram efetuadas oito
medições desses parâmetros ao longo de um período aproximadamente de um ano,
sendo quatro quando estava sendo usado o suporte cartão de 320 g/m2 e quatro
quando estava sendo usado o suporte cartão de 370 g/m2. Os resultados obtidos
permitiram a proposição de melhorias no sistema de impressão estudado, que
foram acatadas pela gráfica e reduziram significativamente a ocorrência de princípios
de incêndio. O histórico de princípios de incêndio mostra que houve uma redução de
87,5% das ocorrências desse tipo de sinistro, considerando o ano de 2017 em relação
aos anos 2012 e 2013 e de 50% considerando o ano de 2017 em relação ao ano de
2016. No período 2012 e 2013 ocorriam 0,67 de ocorrência por mês e em 2017 este
número ficou em 0,09. Embora haja muitos tipos de máquinas rotográficas e vários
ambientes gráficos, cada qual com suas particularidades, a partir do conjunto de
conhecimentos advindos do estudo foi possível propor procedimentos gerais que, se
aplicados, minimizam a ocorrência de incêndios. Este estudo, que aborda questões
essenciais de incêndio em gráficas com enfoque em impressoras rotográficas,
consiste em uma contribuição para um tema praticamente não encontrado em
literatura técnica da área.

Palavras-chave: Inflamabilidade; Impressão Rotográfica; Papel; Eletricidade
Estática; Tintas; Solventes; Primers e Gases

ABSTRACT

In this work procedures are proposed to minimize flammability in rotographic
printing systems. The propositions were based on a case study carried out on a
rotographic printer from a printing company for packaging. The printer had eight
columns, maximum printing speed of 250 m / min and used cartonboard of grammage
from 150 g / m2 to 500 g / m2 as substrate. The mishaps history of the printing system
was recorded, the main causes of the occurrences were identified and eleven
measurement parameters related directly or indirectly to them were defined: two
related to the raw material, seven to the printing machine and two to the environment
where the printing system was located. Eight measurements of these parameters were
carried out over a period of approximately one year: four when using the 320 g/m2
cartonboard and four when using the 370 g / m2 cartonboard. Based on the results
obtained in this work, improvements were proposed in the studied printing system,
which were accepted by the printing company and significantly reduced the occurrence
of fire principles. The historical of fires shows that in the year of 2017 there was a
reduction of 87,5% in relation to the years 2012 and 2013 and of 50% in relation to the
year of 2016. From 2012 to 2013 there was 0.67 fire occurrences per month and in
2017 this number was 0.09. Although there are many types of rotographic machines
and several graphic environments, each one with its peculiarities, from the set of
knowledge coming from the study it was possible to propose general procedures that,
if applied, minimize the occurrence of fires. This study presents, important aspects
related to fire in rotographic printers and intend to be a contribution to a topic that is
practically not found in technical literature in the area.

Keywords: Inflammability; Rotogravure Printing; Paper; Static Electricity; Inks;
Solvents; Primers and Gases
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a indústria gráfica se inicia em 1808, com a vinda da família real
portuguesa, quando por decreto régio foi oficializada a implantação da tipografia no
país (CAROPESO; GRAMANI FILHO, 2008, p.16; SINDIGRAF, 2016). Desde essa
data, a indústria gráfica passou por transformações e avanços tecnológicos
culminando em um setor expoente e relevante.
Atualmente, o setor gráfico brasileiro representa cerca de 0,3 % do PIB nacional
e gera por volta de duzentos mil postos de trabalho direto (ABIGRAF, 2016). Na
Região Sudeste do Brasil, concentram-se quase a metade com 48 % das gráficas
gerando perto de 60 % dos empregos diretos no seguimento, seguida da Região Sul
com 23 % das gráficas, Região Nordeste com 17 % das gráficas, Região CentroOeste com 8 % das gráficas e Região Norte com 4 % das gráficas (ABIGRAF, 2016).
O parque gráfico no Brasil é diversificado, direcionado a diversos setores da
economia e engloba empresas de portes micro, pequeno, médio e grande, sendo
(ABIGRAF, 2016):
• 80,0 % de porte micro;
• 16,9 % de porte pequeno;
•

2,6 % de porte médio;

•

0,5 % de porte grande.

Além da classificação em relação ao porte da empresa, há, também, a
classificação por segmento de atuação, sendo os principais: embalagem; publicações
(livros, revistas e outros artigos semelhantes); impressos promocionais (folhetos,
cadernos publicitários e outros artigos semelhantes); impressos de segurança
(documentos de segurança, notas fiscais, formulários e outros artigos semelhantes);
etiquetas; cadernos e agendas; pré-impressão (amostras, padrões de máxima e
mínima de cor); cartões (cartões de visita, cartões em PVC); envelopes (convites,
cartas, correspondência em geral). Entre os segmentos de atuação da indústria
gráfica, o de embalagens se destaca por representar mais de 40 % da produção total
destes no Brasil (Figura 1).
O segmento embalagem é diversificado, tanto em relação a processos como a
produtos,

e

por

estar

diretamente

relacionado

a

bens

industrializados /

comercializados, uma vez que a maioria destes bens utiliza embalagem, é um reflexo
da situação econômica por que passa um país.
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Figura 1 - Segmentos principais da indústria gráfica brasileira
3% - Pré-impressão

3% - Cartões

1% - Envelopes

3% - Cadernos
5% - Etiquetas
7% - Imp. de
Segurança/Fiscais
/formulários
43% - Embalagens
9% - Impressos
Promocionais

26% - Publicações (Livros,
Revistas, Manuais e Guias)

Fonte: ABIGRAF, 2016.

A produção de embalagens engloba processos de impressão diferentes,
direcionados às finalidades específicas e, consequentemente, várias opções de
maquinário. Insumos químicos, como tintas, vernizes e colas e suportes de impressão,
como papel, cartão e filmes plásticos, também fazem parte do processo de confecção
de embalagens. Todo este conjunto cria ambientes que apresentam riscos
relacionados à segurança. Estes riscos podem ser (SESI, 2006, p.30-32):
• físicos - ruído, vibração, umidade, radiações (ionizantes e não ionizantes) e
temperaturas extremas;
• químicos - poeiras, fumos, gases, vapores, neblinas e produtos químicos;
• biológicos - vírus, bactéria, fungos, protozoários e parasitas;
• ergonômicos - ambiente laboral e a organização do trabalho.
Há, também, o risco de acidentes causados por situações adversas nos
ambientes e nos processos de trabalho. Entre estas situações, encontra-se a que gera
risco de incêndio, acidente não tão incomum em gráficas. A presença de materiais de
fácil inflamabilidade, como papel, plástico, solvente e tintas, usados durante o
processo de impressão, em conjunto com fontes potenciais de ignição (geração de
faísca, aquecimento causado por atrito, falha elétrica e eletricidade estática) são os
fatores que levam à ocorrência de incêndios.
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Incêndios em gráficas podem causar perdas humanas, além de perdas
econômicas. Ainda, princípios de incêndios que não são controlados logo no início
podem acarretar na perda da unidade fabril.
Este estudo enfoca o problema de inflamabilidade inerente ao processo de
impressão rotográfica de embalagens. O desenvolvimento do estudo foi feito com
base em um estudo de caso, considerando uma gráfica voltada ao segmento de
embalagem de papel e de filme plástico. Com este estudo, espera-se obter dados que
venham suprir lacunas existentes na literatura da área e que sirvam como exemplo
para outras gráficas.

2 OBJETIVOS
Propor procedimentos que minimizem a inflamabilidade em máquina de
impressão rotográfica, por meio de um estudo de caso de uma gráfica de mercado.
Objetivos secundários:
1. Caracterizar o processo de impressão rotográfica da gráfica de mercado
selecionada.
2. Levantar histórico de ocorrências de inflamabilidade no processo de
impressão rotográfica da gráfica de mercado selecionada.
3. Identificar os principais fatores de risco de incêndio na máquina rotográfica
da gráfica de mercado selecionada, assim como os pontos mais suscetíveis
a isto.
4. Definir parâmetros a serem medidos na máquina rotográfica da gráfica de
mercado selecionada afeitas ao risco de incêndio e executá-las durante o
processo de produção.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O estudo envolve várias áreas do conhecimento. A revisão bibliográfica enfoca
os temas principais relacionados a ele, de modo a formar um conjunto de
conhecimentos aplicáveis ao ponto principal do estudo que é a inflamabilidade em
máquina de impressão rotográfica para embalagem. Deve ser ressaltada a dificuldade
em achar literatura relacionada a aspectos específicos do estudo, como o de incêndio
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em gráficas. Algumas informações presentes na revisão bibliográfica procedem do
conhecimento tácito resultante de anos de trabalhos em gráficas.
A revisão bibliográfica aborda os seguintes itens:
• Processos de impressão;
• Processo de impressão rotográfica;
• Suportes empregados no processo de impressão rotográfica;
• Tintas usadas no processo de impressão rotográfica;
• Vernizes e primers no processo de impressão rotográfica;
• Riscos de incêndio em gráficas.
3.1 Processos de Impressão
As tecnologias de impressão que utilizam tinta podem ser divididas em dois
grandes seguimentos: o digital e o analógico.
As tecnologias de impressão digital abrangem basicamente três categorias
(Quadro 1). Dentre essas categorias, as mais desenvolvidas e usadas são: jato de
tinta e eletrofotográfica (comumente denominada “a laser”). A impressão a jato de tinta
emprega microgotas de tinta para formar áreas de grafismo sobre um suporte. A
impressão eletrofotográfica envolve um fotocondutor para gerar imagem, a aplicação
do toner no fotocondutor, a transferência da imagem revelada para o suporte e a fusão
da imagem nesse suporte (ABTCP/IPT, 2010). Ambos os tipos de impressão são
controlados por dados digitais.
Quadro 1 - Impressões digitais
Tecnologia

Sistema
Impressão a jato de tinta
Impressão por transferência
térmica

Sem forma

Processo
Impressão a jato de tinta de fluxo contínuo
Impressão a jato de tinta sob demanda
Impressão térmica por transferência de cera
Impressão por sublimação de tinta
Impressão elcográfica
Impressão eletrográfica

Impressão eletrostática

Impressão eletrofotográfica
Impressão por depósito de íons
Impressão magnetográfica

Fontes: ABTCP/IPT, 2010; ABNT, 2003.
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As tecnologias de impressão analógica são divididas basicamente em quatro
categorias (Quadro 2). Diferentemente do processo digital, todos os processos
referentes aos vários sistemas são largamente empregados.
Quadro 2 - Impressões analógicas
Tecnologia

Sistema

Processo
Tipográfico

Relevográfico

Flexográfico
Letterset

Com forma

Planográfico

Litográfico
Offset
Rotográfico

Encavográfico

Calcográfico
Tampográfico

Permeográfico

Serigráfico

Fontes: ABTCP/IPT, 2010; ABNT, 2003.

Há, também, tecnologias de impressão que não utilizam tinta, como a
fotoquímica (heliografia), eletroquímica (revelação por descarga elétrica) e a
termoquímica (revelação por calor). Nesses processos, o suporte que será impresso
tem substâncias que se revelam sob ação de agentes físicos. Por exemplo, no caso
da impressão termoquímica, o suporte no qual a impressão será efetuada tem um
revestimento que contém substâncias que mudam de coloração sob a ação do calor
e assim revelam grafismos e imagens em regiões específicas do suporte onde o calor
é aplicado.
Este estudo trata apenas do processo de impressão rotográfica, ou seja,
analógica, com tinta que utiliza a tecnologia com forma e o sistema encavográfico.
3.2 Processo de Impressão Rotográfica
O início do processo de Rotogravura começou na Renascença italiana por volta
do ano de 1300 dC. Utilizava-se chapa de cobre mole como base para imagem, que
era feita por meio de sulcos e pontos (SCARPETA, 2012, p.11). Após a imagem ter
sido desenhada na placa de cobre, se aplicava tinta na mesma. O excesso de tinta
era retirado e o papel pressionado contra a placa de cobre. A tinta que estava dentro
dos sulcos e pontos era transferida para o papel formando neste a mesma imagem
que estava gravada na placa de cobre.

20

A partir dos anos 1800, o processo de impressão rotográfica passou a usar
cilindros de cobre gravados e os pontos gravados passaram com o tempo a ter
diferenças de profundidade ou de espaçamentos, resultando em uma qualidade
melhor de imagens (SCARPETA, 2012, p.12).
O processo de impressão rotográfica, assim como os outros processos
analógicos, pode ser dividido em três fases: pré-impressão, máquina impressora
(onde ocorre a impressão propriamente dita) e acabamento.
3.2.1 Pré-impressão
A pré-impressão envolve todas as operações necessárias, desde a concepção
da imagem até que a mesma esteja pronta para impressão (SCARPETA, 2007, p.42;
PAULA; MARCONDES, 2016, p.207). Em resumo, são processos necessários em que
as imagens e os textos são trabalhados para que possam ser impressos.
Na rotogravura, o grafismo ou imagem a ser impressa deve estar gravado em
um cilindro. Esta gravação é resultante das operações indicadas a seguir, efetuadas
em um cilindro de aço (PAULA; MARCONDES, 2016, p.207; SENAI, 2016, p.20;
SENAI, 2016, p.54).
• Banho de níquel (galvanoplastia): dá aderência da camada de cobre base e
evita a oxidação do cilindro de aço.
• Banho de cobre base (galvanoplastia): determina o diâmetro final do cilindro.
• Torneamento: acabamento das pontas dos cilindros.
• Banho de cobre camisa: camada que recebe a gravação.
• Polimento: etapa de preparação para gravação.
• Gravação: atualmente, os processos mais utilizados para gravação de
cilindros são o mecânico e o laser. No processo mecânico, as cabeças de
gravação com diamantes fazem incisões na camada de cobre camisa,
formando as células no cilindro gravado. O processo a laser, o mesmo efetua
a tarefa das cabeças com diamantes de forma mais precisa e rápida. A
gravação química, que antecedeu as técnicas mencionadas era largamente
utilizada, mas está sendo substituída pelas gravações mecânica e a laser.
• Banho de cromo: camada utilizada para aumentar a vida útil do cilindro
devido a sua dureza ser maior que a do cobre.
• Polimento: etapa final de acabamento do cilindro.
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• Passagem por máquina de prova: para verificar principalmente erros na
gravação do cilindro.

A título de ilustração, a Figura 2 apresenta imagem da superfície de um cilindro
gravado.
Figura 2 - Imagem de um cilindro gravado

Área do cilindro
sem gravação

Área do cilindro
com gravação

Fonte: Acervo próprio.

Para impressões monocromáticas, é necessário gravar apenas um cilindro.
Entretanto, para impressão em duas ou mais cores, é necessário ter vários cilindros
gravados, um para cada cor.
Para impressões coloridas, é utilizada a síntese subtrativa para formação da
imagem colorida (Figura 3), pois a cor é uma sensação subjetiva causada pela luz e
interpretada pelo cérebro. São quatro cilindros para compor a imagem: Amarelo,
Magenta, Cyan e Preto. Embora a tinta preta seja resultante da composição das outras
cores, seu uso na impressão representa uma economia porque diminui a quantidade
de aplicação das outras cores para se chegar no preto (SENAI, 2016, p.184;
SCARPETA, 2007, p.28; COLLARO, 2007, p.19).
• Amarelo + Cyan

= Verde

• Amarelo + Magenta

= Vermelho

• Magenta + Cyan

= Azul violeta

• Amarelo + Cyan + Magenta

= Preto
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Figura 3 - Cores básicas na síntese subtrativa

Fonte: WINKELMANN, 2017.

Ainda, para impressões que têm aplicação prévia de primer no suporte de
impressão ou verniz ao final da impressão, é necessário ter cilindros gravados para
cada uma dessas funções.

3.2.2 Máquina impressora
Atualmente, existem vários fabricantes de máquinas para impressão
rotográfica. Essas máquinas podem ser utilizadas na produção de embalagens,
revistas, jornais, rótulos, livros, entre outros impressos, geralmente, de altas tiragens
(BANN, 2012, p.100). As características dessas máquinas dependem do tipo de
substrato que utiliza (papel, cartão ou filmes plásticos), da gramatura do substrato e
das tintas que serão empregadas. Também é possível ter máquina de linha modificada
pelo fabricante, para atender necessidades específicas de clientes ou o
desenvolvimento de novos produtos.
As velocidades de produção das máquinas impressoras rotográficas variam de
100 m/min para mais de 600 m/min, dependendo de fatores diversos, tais como tipos
de tinta e de substrato e conformação da máquina.
A máquina impressora rotográfica tem três áreas distintas, independente do
modelo: a da entrada do suporte (papel, cartão ou filme) que vai receber a impressão,
a da impressão propriamente dita (colunas de impressão, acabamento superficial e
secagem) e a da saída do material impresso (Figura 4).

23
Figura 4 - Impressora rotográfica

Fonte: Acervo próprio.

3.2.2.1 Área de entrada
A área de entrada da máquina impressora rotográfica (Figura 5) geralmente é
composta por uma desenroladeira.
Figura 5 - Desenho esquemático da área de entrada
da máquina de impressão rotográfica

Fonte: Acervo próprio.

A bobina de papel, de cartão ou de filme plástico, ou seja, do substrato que
receberá a impressão é desenrolada de forma contínua e com tensão constante para
que não ocorram oscilações no substrato que possam intervir na qualidade da
impressão. Nesta área, é importante o alinhador de banda, que mantém o substrato
alinhado para que a impressão aconteça na posição correta. O alinhador de banda é
composto por um sensor de borda, um módulo controlador e um atuador que pode ser
elétrico, hidráulico ou pneumático. O sensor de borda mede o alinhamento do
substrato e envia um sinal para o módulo controlador, que identifica o erro de
posicionamento, se houver, e envia um sinal de correção para o atuador que está
interligado a um conjunto de rolos ou para a própria desenroladeira, corrigindo o
alinhamento do substrato.
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Na área de entrada, após uma bobina ser desenrolada totalmente ela é
substituída por outra e assim subsequentemente. Esta troca pode ser efetuada de
forma manual, semiautomática e automática. Na troca manual, a máquina para e o
operador faz a emenda manual e há geração de refugo e perda de produtividade. Na
emenda semiautomática, a máquina não para, mas a intervenção do operador se faz
necessária e, em alguns casos, a velocidade da máquina é diminuída. Na troca
automática, a máquina não para, sendo a intervenção do operador mínima, resultando
em menor desperdício e perda de produtividade (SCARPETA, 2012, p.129).

3.2.2.2 Área de impressão
Nesta área, ocorre a aplicação de primer (quando necessário), impressão das
imagens e grafismos e aplicação de verniz. As operações ocorrem de modo
subsequente, no que se denomina, usualmente, de colunas ou unidades impressoras.
Os principais elementos que compõem as colunas são: sistema de
abastecimento de primer ou tinta ou verniz, cilindro gravado, rolo de borracha, estufa
e rolos de passagem.
A Figura 6 mostra o esquema de uma coluna, cujo funcionamento se resume
no seguinte:
• o substrato que receberá o primer ou a tinta ou o verniz passa entre dois
cilindros: um de aço, sobre o qual está gravada a imagem a ser impressa e
um cilindro de borracha que pressiona o substrato contra o cilindro de aço;
• de um lado do cilindro gravado há o “espalhador” ou “aplicador” que dosa o
primer, a tinta ou o verniz em todo o comprimento do cilindro, e do outro lado
do cilindro há uma faca raspadora que retira o excesso desses materiais para
que a impressão seja efetuada;
• o primer, a tinta ou o verniz nas cavidades do cilindro gravado, após a
retirada do excesso pelo raspador, é transferido para o substrato (papel,
filme ou cartão) por meio da pressão exercida pelo rolo de borracha sobre o
substrato e o cilindro gravado. O primer, a tinta ou o verniz que sobra nesse
processo desce para a bacia de onde vai para o reservatório e novamente
pressurizado para o espalhador, tornando assim o processo cíclico; de
tempos em tempos, conforme o consumo, é necessário abastecer o
reservatório.
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Figura 6 - Desenho esquemático de uma coluna de
impressão do processo de rotogravura

Fonte: Acervo próprio.

Após a impressão, o substrato passa pela estufa, acoplada a cada coluna, onde
o material aplicado (primer, tinta ou verniz) é seco (Figura 7). O substrato está pronto
para a próxima coluna, até que o processo de impressão esteja completo. Por
exemplo, uma impressão monocromática com primer e verniz utiliza três colunas,
sendo uma para o primer, uma para a tinta e uma para o verniz. Já uma impressão
colorida simples (4 cores - magenta, cyan, amarelo e preto) com primer e verniz utiliza
seis colunas. Esse número pode ser maior, como, por exemplo, se forem introduzidas,
além das tintas comuns, as metálicas ou quando é necessário utilizar duas colunas
ou mais para o mesmo insumo químico, objetivando aplicar uma camada mais
espessa do produto.
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Figura 7 - Desenho esquemático mostrando as estufas acopladas às colunas

Fonte: Acervo próprio.

Equipamentos periféricos podem ser agregados a cada coluna de impressão,
como os sistemas de controle: (a) de registro que garante que a impressão seja feita
na posição correta através de sensores óticos e atuadores; (b) de viscosidade das
tintas, vernizes e primers dosando solvente. Em algumas impressoras, onde se usa
papel ou cartão, utiliza-se o sistema auxiliar eletrostático de impressão. Esse sistema
gera um campo elétrico na área de contato do rolo de borracha e o cilindro gravado,
atraindo as moléculas de tintas que estão no cilindro gravado para o substrato
(KASUNICH, 1998, p.62).

3.2.2.3 Área de saída
A área de saída é composta por uma enroladeira ou uma folhadeira ou um
equipamento de corte e vinco, no caso de setor de embalagens. Ainda, no setor
editorial, pode-se ter a saída em cadernos. A escolha do tipo de saída depende do
que está sendo impresso e pode visar à eliminação de etapas seguintes, ganhando
em produtividade e reduzindo custos (SENAI, 2016, p.260).
Na enroladeira, o material impresso é enrolado em forma de bobina com
diâmetro e tensão controlados (Figura 8).
Na folhadeira, o material é cortado em folhas e empilhadas, sendo necessário
manter o corte sempre na posição pré-definida. Neste processo, utiliza-se um conjunto
de facas e contrafacas para o corte do substrato e um sistema eletrônico de controle
de posicionamento do corte (Figura 9).
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Figura 8 - Desenho esquemático de uma enroladeira

Fonte: Acervo próprio.

Figura 9 - Desenho esquemático de uma folhadeira

Fonte: Acervo próprio.

O equipamento de corte e vinco geralmente é utilizado quando o substrato é
um cartão para confecção de caixas; deste modo, o material já sai cortado e vincado,
pronto para montagem (Figura 10). Da mesma forma que na folhadeira, é necessário
o controle de posicionamento do material para que o corte e o vinco coincidam com a
impressão. O controle é feito de forma eletrônica.
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Figura 10 - Desenho esquemático de um equipamento de corte e vinco

Fonte: Acervo próprio.

3.2.3 Acabamento
Após a impressão, existe a etapa de acabamento onde o substrato impresso é
trabalhado para que seja entregue ao cliente na forma encomendada por ele. No
processo de impressão, a saída do material é comumente em bobina, ou folha,
embora o material possa também passar por corte e vincagem (LUNARDELLI; ROSSI
FILHO, 2004, p.27). As operações que podem ocorrer na saída do material estão
indicadas a seguir:
• Corte: o substrato é cortado no formato pré-definido.
• Refilo: a lateral do substrato é cortada para o tamanho pré-definido.
• Vinco: marca pré-determinada para facilitar a dobradura de substratos com
gramaturas elevadas.
• Dobradura: o substrato é dobrado em pontos pré-determinados para
formação de livros, panfletos, cadernos.
• Colagem e Grampeação: é a união de várias folhas no local pré-determinado
denominado de lombada na área gráfica.
• Encadernação: várias folhas do substrato são unidas em forma de caderno.
• Laminação: o substrato impresso é colado a outro substrato melhorando
suas características mecânicas e de barreira para luz e ar.
• Picotagem: o substrato é perfurado de tal forma a facilitar a separação entre
um impresso e outro.
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• Relevo: o substrato recebe uma forma de impressão que pode ser com tinta
ou não, onde a imagem ou o grafismo fica saliente em relação à superfície
do mesmo.

3.3 Os Suportes Empregados no Processo Rotográfico
3.3.1 Papel e cartão
O papel consiste de uma trama de fibras celulósicas, dispostas de forma
aleatória. Sua invenção é atribuída ao chinês Ts´ai Lun, na data de 105 aC. Ele utilizou
fibras procedentes de redes de pesca, de algodão e de trapos maceradas em água,
formando uma dispersão, que quando passadas por peneira originava uma folha de
papel (HUNTER, 1978). Até hoje, o conceito de fabricação de papel é o mesmo, porém
desde então muita tecnologia foi desenvolvida.
Os papéis são usualmente classificados em quatro categorias: para imprimir e
escrever, para embalagem, para fins sanitários e para fins especiais. Não apenas os
papéis para imprimir são os que podem ser impressos. Todas as categorias podem
ser submetidas à impressão.
Os papéis mais utilizados em máquinas de impressão rotográfica são os
indicados a seguir.
• Papel para imprimir não revestido: pode ser calandrado em uma das faces
(monolúcido) ou nas duas ou ter “colagem superficial” de amido (ofsete).
• Papel para imprimir revestido (coated paper): papel revestido em um ou nos
dois lados (ISO, 2002), usualmente denominado cuchê e sendo o
revestimento à base de pigmentos minerais.
• LWC - Light Weight Coated Paper: com gramatura entre 35 e 70 g/m2 e
revestimento entre 5 e 12 g/m2/lado (PAULAPURO, 2000).
• Cartão (board): papel formado pela junção de duas ou mais camadas de
fibras (ISO, 2002). No mercado, é usual a denominação de cartão duplex
para aquele que possui a face externa em papel branco e a interna em
marrom e cartão tríplex, aquele que possui as faces externa e interna de
papel branco.
A escolha do papel está relacionada ao tipo de produto (SCARPETA, 2012,
p.107), ou seja, revistas, livros, embalagens, entre vários.
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Independentemente do tipo de papel, o desejável é que este apresente: (a) bom
desempenho em máquina, relacionado com a eficiência com a qual ele passa através
da máquina sem apresentar dificuldades operacionais; (b) boa printabilidade, fato
relacionado à interação da tinta com o papel; (c) adequabilidade ao uso, relacionada
ao atendimento aos requisitos do Cliente. As propriedades do papel, assim como as
da tinta, são importantes para atender os requisitos desejáveis.
Segundo Scarpeta (2012, p.108), as propriedades que devem ser consideradas
para o papel são: lisura, brilho, porosidade, resistência mecânica, alvura e estabilidade
dimensional. Estas propriedades têm relação com o desempenho do produto, mas,
sob o ponto de vista da inflamabilidade em máquina de impressão rotográfica, a
propriedade mais importante neste tipo de suporte é a sua umidade. Se a umidade do
papel for baixa e a do ar também a probabilidade de gerar energia estática é grande
e leva a acúmulo de cargas elétricas até o momento em que o dielétrico do ar seja
rompido gerando assim um arco voltaico que pode ser o agente ignitor de um princípio
de incêndio, uma vez que no processo de impressão existe líquidos inflamáveis
(LUNARDELLI; ROSSI, 2004, p.4). Umidade relativa do ar acima de 40% previne a
geração de eletricidade estática (WILSON, 2000, p.26).
3.3.2 Filmes plásticos
Existe uma gama de filmes plásticos que podem ser utilizados como suporte
em impressoras rotográficas. Esses filmes geralmente são utilizados na empresa de
embalagens, sendo os principais:
• polietileno de baixa, média e alta densidade;
• polipropileno não orientado, mono orientado e biorientado;
• poliéster.
Assim como no caso do suporte papel, é desejável que o filme plástico apresente
bom desempenho em máquina, boa printabilidade e adequabilidade ao uso.
Diferentemente do papel, quando o filme não apresenta boa printabilidade, é possível
melhorar esta característica pela aplicação de alta tensão no filme (“tratamento corona”).
Entre as propriedades particulares de filmes plásticos, destacam-se
(SCARPETA, 2012, p.108-113):
• maior resistência ao alongamento;
• normalmente é inodoro;
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• transparência;
• resistente à água;
• porosidade baixa.
3.3.3 Alumínio
Folhas de alumínio podem ser impressas diretamente ou, se muito finas, devem
estar laminadas com papel ou filme, para amenizar o problema de tensão e
consequente quebra.
A boa printabilidade do alumínio depende da aplicação de um primer para que
haja aderência das tintas.
Entre as propriedades particulares do alumínio, destacam-se (SCARPETA,
2012, p.114-115):
• alto brilho;
• excelente estabilidade dimensional;
• reflexão de calor;
• alta impermeabilidade;
• livre de odores;
• alta flexibilidade quando em folha;
• permite solda quando laminado com o polietileno ou revestido de verniz
termoselável.
3.4 Tintas Usadas no Processo Rotográfico
As primeiras tintas de impressão foram produzidas na China, cerca de um
século antes de Cristo. Na Europa, nos meados do século XV, os primeiros
impressores preparavam as próprias tintas em segredo, dentro das oficinas. A
primeira fábrica de tinta gráfica surgiu quase no fim do século XVIII na cidade de
Munique, na Alemanha (BAER, 2012, p.137).
Atualmente, há uma grande variedade de tintas para impressão. Os
componentes principais de tintas para impressão analógica se resumem nos
seguintes: pigmento, ligante, veículo e aditivos (GRAVURE, 1991, p.401; BAER, 2012,
p.137; FAZENDA, 2009, p.877).
Os pigmentos geralmente estão dispersos em uma fase líquida denominada
usualmente veículo. Na área gráfica, o termo pigmento é de uso geral e abrange tanto
substâncias orgânicas como inorgânicas. Os pigmentos são os responsáveis pela cor,
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a qual deriva da configuração atômica dos mesmos, que absorve a luz de modo
seletivo. Pigmentos orgânicos possuem grupos cromóforos que podem ter sua cor
modificada por grupos auxocromóforos (Tabela 1), além de serem influenciados pelo
grau de estruturas cíclicas na molécula ou tipo de cadeia. Os pigmentos inorgânicos
são sais de elementos de transição, como escândio (Sc), titânio (Ti), vanádio (V),
crômio (Cr), manganês (Mn), ferro (Fe), cobalto (Co), níquel (Ni) e cobre (Cu)
(OITTINEN; SAARELMA, 1998).
Tabela 1 - Grupos cromóforos e auxocromóforos típicos de pigmentos orgânicos
Tipo de grupo

Grupo
-C=C-C=O-

Grupos cromóforos (grupos de átomos -C=Nresponsáveis pela cor de um composto)
-N=N-N=O-CH=CH-SO3
Grupos auxocromóforos (grupos funcionais
que presentes nos corantes tem capacidade
de atuar sobre sua cor e sobre sua interação
com a substância a ser corada).

-NH2
-OH
-NO2
-CH3
-Cl
-Br

Fonte: OITTINEN; SAARELMA, 1998.

O ligante pode estar dissolvido ou emulsionado na fase líquida ou pode formar
uma fase contínua. Em tintas à base de água, o ligante geralmente se encontra
emulsionado ou são coloides solubilizados. Para certos tipos de tinta, o monômero do
ligante ou seus intermediários polimerizados formam uma fase contínua, por exemplo,
em toners sólidos (OITTINEN; SAARELMA, 1998). Quando em fase líquida, o importante
é que o ligante seja compatível com o veículo e com o substrato, para que seja eficaz.
Tintas de alta qualidade possuem uma quantidade maior de ligante. Ligantes são
usualmente óleos ou resinas, podendo as resinas serem natural ou sintética.
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Os veículos empregados em tintas para impressão mecânica se tornam supérfluos
após a transferência da tinta para o suporte. O veículo pode ser água, solvente ou óleo.
Os solventes usados são usualmente hidrocarbonatos alifáticos ou cíclicos, como tolueno
e xileno, sendo estes últimos frequentes em impressão rotográfica, juntamente com álcool
etílico metilado, propanol, etilenoglicol, éteres monometílicos e metiletilcetonas
(OITTINEN; SAARELMA, 1998). O solvente ideal deve:
• dissolver totalmente o ligante, sendo que para cada tipo de ligante existe um
solvente específico;
• evaporar rápida e totalmente para que a película de tinta seque logo após a
impressão; e
• ser compatível com o substrato a ser impresso.
No caso de solvente orgânico, deve-se ter cuidado para não deixar resíduos
em impressões de embalagens destinadas a entrar em contato com alimentos ou
fármacos. Essa questão impulsionou o desenvolvimento de tintas à base de água,
pois água como solvente não tem cheiro e não deixa resíduos indesejáveis
(SCARPETA, 2012, p.100).
Os aditivos são usados para modificar as propriedades originais da tinta, sendo
tipicamente ativadores de superfície, ou seja, tendem a migrar ou acumular na
superfície do pigmento (na microescala) ou na superfície da tinta aplicada (em
macroescala). Deste modo, os aditivos exercem seu efeito mesmo estando presente
em quantidades pequenas (BAER, 2012, p.141-142; SCARPETA, 2012, p.106). O
Quadro 3 apresenta alguns aditivos comuns em tintas para impressão analógica.
Quadro 3 - Aditivos comuns em tintas para impressão analógica
Aditivo

Função

Aplicação

Corantes solúveis

Modificar o tom dado pelos pigmentos.

Todos os tipos de tinta
(líquida e seca)

Pigmentos minerais
brancos

Reduzir a intensidade da tinta e
adicionar “corpo”.

Todos os tipos de tinta
(líquida e seca)

Agentes
emulsificantes e
dispersantes

Melhora a dispersão e estabilidade de
pigmentos e de certos ligantes nas
tintas.

Para tintas à base de
óleo

Agentes gelificantes

Aumenta o “corpo” da tinta após
transferência dessa para o suporte,
evitando o espalhamento da tinta no
suporte.

Para tintas à base de
óleo
(continua)
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Quadro 3 - Aditivos comuns em tintas para impressão analógica
Aditivo

Função

(continuação)

Aplicação

Diluentes e
cosolventes: álcoois

Reduz a viscosidade da tinta sem
influenciar a ação do ligante.

Para tintas líquidas

Antiespumantes:
compostos de silicone

Evita a formação de espuma.

Para tintas líquidas

Plastificantes: ésteres
de alto peso molecular

Aumenta a flexibilidade das camadas
de tinta.

Em tintas de alta
qualidade

Fonte: OITTINEN; SAARELMA, 1998.

3.4.1 Propriedades principais da tinta de impressão
Além das propriedades ópticas, como cor e brilho, são essenciais as
propriedades reológicas, como viscosidade, viscoelasticidade e desbaste por
cisalhamento, sendo este último relacionado à coesão existente entre partículas da
tinta (tack). O tack alto pode causar arrancamento superficial do suporte,
principalmente quando este é papel, acúmulo de partículas na máquina, perda de
definição da imagem e deficiência da distribuição da tinta na rolaria da máquina
(CUENCA, 2005; BAER, 2012, p.150-151). Por outro lado, tack baixo causa
entupimento dos meios tons, ganho de ponto, dificuldade na distribuição da tinta pela
rolaria, perda de detalhes e nitidez da imagem.
Propriedades referentes à superfície da tinta depois de aplicada, ou às suas
características de secagem e polimerização, também podem ser determinadas
(OITTINEN; SAARELMA, 1998).
3.5 Vernizes e Primers no Processo Rotográfico
Os vernizes são compostos de resinas ou gomas resinosas em óleo, álcool,
benzina, terebintina ou outro dissolvente apropriado (BAER, 2012, p.31). Sua
aplicação visa valorizar o impresso conferindo ao mesmo aspectos visuais e
desempenho em processos subsequentes, como brilho, lisura, avivamento das cores,
abrasão (VILLAS-BOAS, 2010, p.163). Os vernizes podem ser aplicados durante a
impressão ou após a mesma, tornando-se assim um processo de acabamento.
O primer é um verniz especial criado pelas indústrias de tintas e usado pelas
gráficas para resolver questões relacionadas à printabilidade de alguns substratos.
Constitui-se, geralmente, de um elemento antioxidante diluído em álcool, com aditivos
especiais, podendo até ter um pequeno percentual de ácido fosfórico. Pode-se citar
como principais funções do primer (AISLAN, 2004, p.1-2):
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• proteger substratos metálicos ou metalizados da oxidação;
• aumentar a printabilidade dos substratos;
• melhorar a cobertura quando a impressão é um chapado;
• impedir a migração de agentes alcalinos do papel em estruturas laminadas;
• criar em alguns casos uma barreira para umidade na estrutura do substrato.
3.6 Riscos de Incêndio em Gráficas
A indústria gráfica sempre teve que lidar com danos causados por incêndios,
devido à natureza dos materiais com que trabalha. Os suportes de impressão como
papel e plástico podem sofrer combustão. Líquidos inflamáveis, ou que geram vapores
inflamáveis, são usados durante o processo de impressão, quer para limpeza, quer
para a impressão, como as tintas, os vernizes e os primers à base de solventes (FPA,
2007, p.4). São considerados líquidos inflamáveis aqueles que possuem flash point
inferior a 37,8ºC (EPA, 1994, p.73).
Novos desenvolvimentos, como tintas à base de água e com quantidade baixa
de solventes, têm cooperado para minimizar a ocorrência de incêndios. Por outro lado,
quando esses ocorrem, os prejuízos são maiores devido a se ter hoje máquinas
impressoras complexas, computadorizadas e de alto custo.
A Figura 11 apresenta as principais fontes de ignição em processos gráficos.
(GRAPHIC-ARTS, 2008, p. 22):
Figura 11 - Principais fontes de ignição em gráficas
Outros
Secadores de gás e infravermelhos

Corte e soldagem
5%
Fumantes
6%

3%

Secadores de gás e
infravermelhos
22%

Fricção em componentes
mecânicos
6%

Arcos e descargas em equipamentos
elétricos
Descargas eletrostáticas
Luzes e lâmpadas
Ignição espontânea

Ignição espontânea
9%
Arcos e descargas em
equipamentos elétricos
22%
Luzes e lâmpadas
11%

Fricção em componentes mecânicos
Fumantes
Corte e soldagem

Descargas eletrostáticas
16%

Fonte: GRAPHIC-ARTS, 2008.

Outros
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Durante o processo de impressão rotográfica, existe a geração de gases e
vapores provenientes das tintas, vernizes e primers que, misturados ao ar, geram
atmosferas propícias a inflamar (CARSON; MUMFORD, 2002, p.191). Por exemplo:
um solvente muito utilizado no processo rotográfico é o tolueno que tem alta
inflamabilidade (Flashpoint 4 C), sendo que seu vapor quando misturado com o ar é
explosivo (GRAPHIC-ARTS, 2008).
Para que os vapores gerados durante o processo de impressão rotográfica
possam entrar em combustão, os mesmos devem estar dentro de faixas delimitadas
de concentrações (ESCALANTE, 2016, p.31). O limite de inflamabilidade, às vezes
conhecido como limite de explosão, é o intervalo de concentração no qual a substância
inflamável pode produzir fogo ou explosão quando uma fonte de ignição (faísca ou
chama piloto) está presente.
A concentração de substâncias inflamáveis e o ar são representados na forma
de porcentagem e definida em dois parâmetros distintos: limite inferior de
inflamabilidade (LII) e limite superior de inflamabilidade (LSI). Para cada tipo de
mistura, existe uma faixa de inflamabilidade delimitada pelos LII e LSI, esses valores
são para temperatura e pressão ambiente (NFPA 30, 2012) (Tabela 2).
Tabela 2 - Limites de inflamabilidade inferior e superior
Substância

LII em %

LSI em %

Metanol

7,3

36

Álcool isopropílico

2,3

12,7

Acetona

2,6

12,8

Acetato de etila

2,5

9,0

Tolueno

1,27

7,0

Etanol

3,3

19

Xileno

1,0

7,0

Hexano

1,2

7,4

Heptano

1,05

6,7

Fonte: NFPA 30, 2012, p.71.

As áreas em torno das unidades de impressão, ou seja, em torno das colunas de
impressão que geram atmosferas inflamáveis ou explosivas são, também, denominadas
áreas classificadas (ABNT, 2005, p.2). As áreas classificadas são áreas na qual uma
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atmosfera explosiva de gás ou poeira está presente em quantidade suficiente e que na
qual é provável a ocorrência de explosão, a ponto de exigir precauções especiais para
construção e instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos.
As áreas que apresentam probabilidade de formação de atmosfera explosiva
devem ser classificadas em zonas, conforme o nível de risco que poderá estar
presente (Tabela 3).
Tabela 3 - Grau das áreas classificadas
Zona

0

1

2

Definição
Área na qual as substâncias
inflamáveis na forma de gás,
vapor ou névoa misturadas com
o oxigênio do ar estão
continuamente presentes ou
durante longos períodos.
Área na qual substâncias
inflamáveis na forma de gás,
vapor ou névoa misturadas com
o oxigênio do ar poderão estar
presentes durante a operação
normal.
Área na qual uma atmosfera
explosiva de gás, vapor ou névoa
é improvável de acontecer, mas,
se ocorrer, será durante curtos
períodos de tempo.

Simbologia

Exemplo de locais

Interior de reservatórios
Espaços confinados

Áreas de processos e
manipulação de produtos
inflamáveis
Cabine de pintura
Proximidade de zona 0
Áreas de armazenamento
de produtos inflamáveis
Proximidade de zona 1

Área na qual poeira combustível
na forma de nuvem misturada
com o oxigênio do ar está
continuamente presente ou
durante períodos longos.

Interior do sistema de
concentração de poeira
Funis, silos, ciclones e filtros
Correias transportadoras
Agitadores
Moinhos

21

Área na qual poeira combustível
na forma de nuvem misturada
com o oxigênio do ar poderá
estar presente durante a
operação normal.

Áreas externas ao sistema
de concentração
de poeiras
Proximidade de pontos de
enchimento e descarga
Plataforma de descarga de
caminhões
Área de processamento de
poeiras combustíveis

22

Área na qual uma atmosfera
explosiva de poeira combustível
é improvável acontecer, mas, se
ocorrer, será durante curtos
períodos de tempo.

Armazenamento de sacos
contendo poeira combustível
Saída de filtros de mangas
Locais próximos a
equipamentos que são
abertos eventualmente

20

Fonte: SILVA, 2014, p.28-29; ABNT, 2009, 2016.
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A tecnologia de impressão rotográfica é utilizada para produção de matérias de
alta tiragem, como jornais, revistas e embalagens e as máquinas trabalham por longos
períodos. Considerando o consumo elevado dos insumos para atender as velocidades
de impressão nas máquinas rotográficas, existe um ambiente potencialmente
explosivo pela evaporação dos solventes das tintas, primers e vernizes, somando ao
material combustível que faz parte do processo, o resultado é um processo crítico com
o risco iminente de princípios de incêndios.

4 METODOLOGIA E MATERIAIS
O trabalho consistiu de duas partes: um Estudo de Caso, objetivando entender
variáveis envolvidas em inflamabilidade em máquinas de impressão rotográfica para
embalagens, e a Proposição de Melhorias para o Caso Analisado.

4.1 Estudo de Caso
O estudo de caso abrangeu três etapas:
• Etapa I - Escolha da gráfica, da máquina impressora e do suporte de
impressão.
• Etapa II - Levantamento do histórico de princípios de incêndio na gráfica.
• Etapa III - Medições dos parâmetros.
• Etapa IV - Análise dos resultados de medições dos parâmetros.
4.1.1 Escolha da gráfica, da máquina impressora e do suporte de impressão
Para o desenvolvimento do estudo, foi escolhida uma gráfica de porte médio e
uma máquina impressora com as seguintes características:
• oito colunas capaz de imprimir;
• velocidade máxima de máquina: 250 m/min;
• velocidade usual de processo: 180 m/min;
• sistema de secagem das estufas por vapor;
• ano de fabricação: 1990;
• substrato utilizado para impressão: cartão em gramaturas de 150 g/m 2 a
500 g/m2.
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Para a escolha do suporte de impressão, foi considerado o produto de maior
tiragem da gráfica (85% da produção anual). Este produto é feito utilizando o suporte
cartão em duas gramaturas, respectivamente 320 g/m2 e 370 g/m2.

4.1.2 Levantamento do histórico de princípios de incêndio na gráfica
Foi obtido o histórico de incêndios ocorridos na gráfica no período de 2012 a
2016 e a partir dele foram definidos os parâmetros a serem medidos.
Para o registro do incêndio, a gráfica escolhida emprega a metodologia 8D.
Essa metodologia foi registrada pela primeira vez pela Ford Motor Company em 1987,
visando a redução de problemas recorrentes na linha de montagem. É uma
metodologia considerada de solução de problema e tem sido aplicada em diversos
seguimentos da indústria, uma vez que visa não apenas detectar o problema, mas
encontrar sua causa, possibilitando a implementação de ações corretivas. A
metodologia é composta de 8 passos, descritos a seguir (TENER, 2008, p.45-46;
AGUIAR, 2014, p.36-38; LERMEN et al., 2011, p.5-6.
• D1 - Montar equipe multidisciplinar, tendo um líder com autoridade e
habilidade para conduzir o processo.
• D2 - Descrever o problema através da ferramenta do 5W2H (what - o que
aconteceu, where - onde aconteceu, when - quando aconteceu, who - está
relacionado a habilidade de alguém, which - qual a frequência que o fato
acontece, how - como acontece e how much - quanto custou).
• D3 - Implementar ações de contingências para amenizar o problema até que
as ações definitivas sejam implementadas.
• D4 - Identificar a causa raiz do problema; pode-se, nesse caso, utilizar
ferramentas como:
o Brainstorming - em uma reunião, todos os integrantes da equipe
multidisciplinar sugerem causas prováveis para o fato ocorrido);
o espinha de peixe - nesta etapa, as causas prováveis listadas no
brainstorming são separadas por categorias, como mão de obra, matériaprima, máquina, meio ambiente e método;
o 5 porquês - neste ponto, são feitos, em todas as causas listadas,
sucessivos porquês até se chegar à provável causa raiz.
• D5 - Definir quais são as ações corretivas.
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• D6 - Implementar e validar as ações corretivas.
• D7 - Monitorar a repetibilidade do problema para verificar a efetividade das
ações corretivas.
• D8 - Congratular a equipe e replicar as ações e aprendizado para toda a
organização.

4.1.3 Medições dos parâmetros
Foram escolhidos parâmetros de medição referentes à máquina impressora, ao
suporte e ao meio ambiente onde se encontrava a máquina. Foram feitas oito
medições de cada parâmetro: quatro delas no período de 07/11/2016 a 16/12/2016,
quando a máquina rodava embalagens com o papel de 320 g/m²; e quatro no período
de 24/01/2017 a 24/03/2017, quando a máquina rodava com o papel de 370 g/m².

4.1.3.1 Parâmetros relativos à máquina impressora
• Porcentagem de gases em cada coluna da máquina impressora:
o Procedimento: de acordo com o manual do equipamento, que resulta na
medição

de

uma

porcentagem

relativa

ao

limite

inferior

de

inflamabilidade. No caso a calibração do equipamento para vapores de
acetado, álcool.
o Equipamento: Medidor de Gases, fabricante Honeywell Analytics Inc.,
modelo Sunrise FL 33325.
• Eletricidade estática do substrato em cada coluna da máquina impressora:
o Procedimento: de acordo com o manual do equipamento;
o Equipamento: Medidor de estática, fabricante Exair, modelo 7905.
• Temperatura do mancal do rolo de borracha de cada coluna da máquina
impressora:
o Procedimento: de acordo com o manual do equipamento;
o Equipamento: Câmera Termográfica, fabricante Flir, modelo Flir-E63900.
• Temperatura da bucha do cilindro de aço de cada coluna da máquina
impressora:
o Procedimento: de acordo com o manual do equipamento;
o Equipamento: Câmera Termográfica, fabricante Flir, modelo Flir-E63900.
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• Velocidade da máquina durante a impressão:
o Procedimento: de acordo com o manual do equipamento;
o Equipamento: Tacômetro Digital, fabricante Minipa, modelo MDT-2238A.
• Velocidade do ar na exaustão localizada em cada coluna de máquina
impressora:
o Procedimento: de acordo com o manual do equipamento;
o Equipamento: Thermo Anemômetro, fabricante Instrutherm, modelo TAD
500.
o Tubulação do captor com diâmetro de 6”.
• Funcionamento do sistema auxiliar eletrostático de impressão:
o Procedimento: leitura direta na tela do equipamento;
o Equipamento: módulo de controle HSG61/EX.
4.1.3.2 Parâmetros relativos ao suporte cartão
• Gramatura do cartão:
o Procedimento: Norma ABNT NBR 536:2000 - Papel e cartão Determinação da gramatura (ABNT, 2000);
o Equipamento: Balança analítica, fabricante Ohaus, modelo Adventurer
AR2140.
• Teor de umidade do cartão:
o Procedimento: no momento em que a bobina é desembalada, uma amostra
é retirada e acondicionada em um saco plástico que é vedado e levado para
o laboratório, que tem as condições climáticas controladas. No laboratório, a
amostra é desembalada e pesada em uma balança analítica e a massa
anotada (massa inicial). A seguir, a amostra é deixada em uma estufa a uma
temperatura de (105 ± 3°C) por um período de três horas e, em seguida, é
pesada (massa final). Calcula-se o teor de umidade da amostra pela
diferença de massa obtida, de acordo com a equação abaixo:
Umidade, em % = [(Massa inicial - Massa final) /Massa inicial] x 100

o Equipamento: Balança analítica, fabricante Ohaus, modelo Adventurer
AR2140.
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4.1.3.3 Parâmetros relativos ao meio ambiente onde se encontra a máquina
impressora
• Umidade relativa do ar:
o Procedimento: de acordo com o manual do equipamento;
o Equipamento: Termo-higrômetro, fabricante Minipa, modelo MT-241.
• Temperatura ambiente:
o Procedimento: de acordo com o manual do equipamento;
o Equipamento: Termo-higrômetro, fabricante Minipa, modelo MT-241.

4.1.4 Análise dos resultados das medições
Os resultados das medições foram tabulados e gráficos foram efetuados para
melhor visualizar comportamentos e permitir uma análise crítica dos resultados.

4.2 Proposição de Melhorias para o Caso Analisado
A partir dos resultados obtidos, sugerir melhorias para o caso específico da
máquina estudada.

4.3 Proposição de procedimentos que minimizem a inflamabilidade em máquina
rotográfica
A partir dos conjunto de conhecimentos obtidos propor ações gerais que
possam ser empregadas para os sistemas rotográficos em geral.

5 ESTUDO DE CASO
5.1 Gráfica Escolhida
Para o estudo de caso, foi escolhida uma gráfica voltada ao setor de
embalagem, com cerca de 400 funcionários e uma produção aproximada de 12.000
toneladas de embalagem/ano. O processo de impressão empregado na gráfica é o
rotográfico e os suportes de impressão utilizados são: papel, filme plástico e alumínio,
sendo o papel na forma de cartão o mais usual.
A gráfica tem basicamente os seguintes setores:
• Administrativo - Engloba vários setores, como recursos humanos, contas a
pagar, faturamento, fiscal, tecnologia da informação, jurídico, marketing e
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vendas. Todos esses departamentos servem de apoio para que a área de
produção tenha todos os recursos disponíveis.
• Criação - Setor da gráfica destinada a desenvolver a arte para as
embalagens a serem impressas.
• Produção - Englobam todas as áreas e equipamentos destinados a
transformação ou beneficiamento dos insumos, a fim de transformar os
mesmos em embalagens e disponibilizar para entrega ao cliente. Fazem
parte da área da produção a pré-impressão, impressão e acabamento.
• Almoxarifado - Setor da gráfica destinado a guardar e gerenciar a
quantidade de matéria-prima para produção e demais itens necessários para
o funcionamento da fábrica.
• Manutenção - Setor

responsável

pela

manutenção

de

máquinas

e

equipamentos, permitindo que a fábrica se mantenha em operação. Esse
setor também é responsável por fazer modificações nos maquinários com a
finalidade de atender demandas específicas.
• Segurança do Trabalho - Setor responsável por aplicar as normas de
segurança, avaliar os procedimentos e condições dos equipamentos,
objetivando evitar acidentes e incidentes que possam trazer danos físicos e
materiais aos funcionários ou à gráfica.
• Engenharia

de

Processos - Setor

responsável

em

estabelecer

os

procedimentos operacionais da gráfica, visando manter a qualidade e a
produtividade.
• Qualidade - Setor responsável em analisar os parâmetros dos insumos
utilizados e durante o processo de produção. Executa análises a fim de
identificar falhas de qualidade no processo de produção, assim reduzindo o
refugo e as reclamações dos clientes.
• Expedição/Recebimento - Setor responsável em receber todos os insumos
para produção e despachar todo o material acabado para os clientes.
Na gráfica, há seis impressoras rotográficas, sendo que uma delas foi escolhida
para esse estudo. O critério de escolha foi o número de ocorrências de incêndio.
A máquina escolhida imprime preferencialmente embalagens de um produto
específico que emprega como suporte dois cartões de gramaturas distintas,
dependendo do tamanho da embalagem.
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5.2 Histórico de Princípios de Incêndio
Foi levantado o histórico de ocorrências de princípios de incêndio na gráfica,
considerando o período de 2012 a 2016. No total, foram registrados 57 princípios de
incêndio na gráfica, sendo:
• 38 deles nas impressoras rotográficas (Figura 12);
• 17 em áreas onde há trabalho com líquidos inflamáveis, como, por exemplo,
nos tanques de lavagem de peças e nas laminadoras empregadas na
colagem de substratos diferentes; e
• 2 devido a “fatores externos”, sendo um relacionado à queda de um balão
nas dependências da gráfica e o outro relacionado ao perímetro externo da
gráfica, onde havia uma árvore, na qual atearam fogo.
A máquina selecionada para o estudo é a que apresentou maior ocorrência de
princípios de incêndio: 22 no total, sendo responsável por 58% dos princípios de
incêndio, quando se consideram as seis impressoras rotográficas existentes na gráfica
(Figura 13).
Figura 12 - Princípios de incêndio na gráfica - 2012 a 2016

33%
67%

Máquinas rotográficas (38 princípios de
incêndio)
Outros locais (19 princípios de incêndio)

Fonte: Acervo gráfica

Figura 13 - Princípios de incêndio na máquina selecionada em relação às demais
impressoras rotográficas

42%

Fonte: Acervo gráfica.

58%

Máquina selecionada (22 princípios de
incêndio)
Demais impressoras rotográficas (16
princípios de incêndio)
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A gráfica selecionada tem como norma registrar e analisar as causas dos
princípios de incêndio. Isto foi feito por meio da metodologia 8D, apresentada no item 4
(Metodologia e Materiais). A equipe que aplica a metodologia 8D na gráfica é composta
por: engenheiro elétrico ou mecânico da manutenção, engenheiro de processos, técnico
de qualidade, operador de máquina, engenheiro ou técnico de segurança.
As Figuras 14 a 16 mostram as causas dos princípios de incêndio ocorridos na
gráfica no período considerado, respectivamente para gráfica como um todo (57
ocorrências), para todas as máquinas rotográficas (38 ocorrências) e para a máquina
rotográfica selecionada para o estudo de caso (22 ocorrências). Na Figura 17 é
apresentada, em porcentagem, a ocorrências de incêndio na máquina impressora
selecionada em relação ao total de ocorrências nas impressoras.

Ocorrência de Incêndios

Figura 14 - Causas de princípios de incêndio na gráfica - 2012 a 2016
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Fonte: Acervo gráfica.

Ocorrência de Incêndios

Figura 15 - Causas dos princípios de incêndio considerando as seis impressoras rotográficas
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1

1

1

46
Figura 16 - Causas de princípios de
Incêndio na máquina impressora
rotográfica selecionada - 2012 a 2016

Figura 17 – Porcentagem das ocorrências
na impressora selecionada em relação a
todas as impressoras - 2012 a 2016
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Fonte: Acervo gráfica.
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Fonte: Acervo gráfica.

Considerando apenas os fatores levantados para as impressoras como
possíveis causadores dos princípios de incêndio, podem ser feitas as seguintes
considerações:
• Estática - A estática é gerada pelo atrito do substrato com as partes móveis
da máquina, podendo gerar faíscas (arco voltaico).
• Sistema auxiliar eletrostático de impressão - Esse sistema aplica uma
tensão que pode chegar a 25 kV no substrato para melhorar a aderência
da tinta ao substrato, mas depende de estar em boas condições de
funcionamento e limpeza para que não ocorra fuga de tensão, ou seja,
criam-se faíscas (arco voltaico).
• Mecânica - Devido a falhas nos rolamentos que fazem parte dos mancais,
buchas e rolos de passagem geram aquecimento.
• Falta de limpeza - Durante o processo de impressão, ocorre o acúmulo de
tinta seca nos rolos e, também, o acúmulo de pó do próprio cartão fazendo
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com que ocorra a quebra do substrato. Quando ocorre a quebra do substrato,
o mesmo projeta tinta para partes aquecidas ou sobre o eletrodo de alta
tensão do sistema auxiliar eletrostático de impressão.
• Instalações Elétricas - Quando algum equipamento elétrico ou instalação
elétrica apresenta falha levando a maus contatos elétricos que geram
aquecimento.
• Mão de obra - Quando alguma pessoa envolvida durante o processo de
impressão cometeu um erro, por não seguir na totalidade ou parcialmente os
procedimentos de operação da máquina.
• Matéria-prima - Quando o substrato a ser impresso se rompe durante o
processo de impressão, fazendo com que partículas de tinta ou do próprio
substrato sejam projetadas para partes aquecidas da máquina.
• Processo - Quando não há procedimentos para operações que encerram
risco de incêndio ou quando parâmetros importantes relacionados a
inflamabilidade não são controlados.

A Tabela 4 permite observar que os princípios de incêndio ocorridos na
gráfica, no período considerado, são essencialmente nas áreas das impressoras.
Este fato é de certa forma esperado porque é na área de impressão onde se
concentram os elementos que podem desencadear princípios de incêndio,
principalmente quando se considera as unidades de impressão das máquinas
rotográficas, que possuem maior concentração de vapores de solvente.
A Tabela 4 também permite verificar que a máquina impressora selecionada
para o estudo, embora com um maior número de ocorrências de princípio de
incêndio (22) em relação às outras impressoras, apresenta um menor número de
causas. A Tabela 5 apresenta as ocorrências na máquina selecionada no período
de 2012 a 2016.
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Tabela 4 - Causas das ocorrências de princípios de incêndio - 2012 a 2016

Tipo de ocorrência

Considerando a
gráfica

Considerando as
seis impressoras
rotográficas

Considerando a
impressora rotográfica
selecionada

Falta de limpeza na
máquina

X

X

X

Mecânica

X

X

X

Estática

X

X

X

Mão de obra
Sistema auxiliar
eletrostático de
impressão

X

X

X

X

Instalações elétricas

X

X

Matéria-prima

X

X

Processos

X

X

Fatores externos

X

X

Fonte: Acervo gráfica.

Tabela 5 - Causas dos princípios de incêndio na máquina selecionada
Principais causas

Ano
2012 2013 2014 2015 2016 Total

Falta de limpeza na máquina

2

-

-

2

1

5

Falha mecânica

2

2

-

1

-

5

Eletricidade estática

1

6

1

-

-

8

Sistema auxiliar eletrostático de impressão

3

-

-

-

1

4

Total

8

8

1

3

2

22

Fonte: Acervo gráfica.

Considerando as causas dos princípios de incêndio na máquina impressora
selecionada definiram-se parâmetros de medição relacionados direta ou
indiretamente a eles. A Tabela 6 traz esses parâmetros, a sua importância e a que
causa de princípio de incêndio estão relacionados. A gramatura dos papéis foi um
parâmetro determinado, mas que não está relacionado com causas raízes de
princípio de incêndio, por isso não consta na tabela. Entretanto, consiste em um
parâmetro básico de medição em suporte papel, por ser uma referência de compra
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desse material e estar relacionado ao desempenho de certas propriedades de
produtos com ele confeccionados.
Tabela 6 - Parâmetros de medição
Parâmetro

Porcentagem de
gases em cada
coluna da
máquina
impressora

Referente à
máquina
impressora

Local de
medição

Importância

Causa raiz de
princípio de
incêndio

Demonstra o acúmulo de gases
provenientes do processo de
impressão.
Em cada coluna
próximo à unidade
de impressão

O acúmulo de gases inflamáveis
dentro da faixa de
inflamabilidade propicia o
cenário ideal para princípio de
incêndio, aguardando somente
o fator de ignição.

Eletricidade
estática

Em cada coluna
próximo à unidade
de impressão

Demonstra o acúmulo de
eletricidade estática no
substrato e sua variação
conforme a velocidade. Para
valores acima de 3kV(a), há
risco de ocorrência de
descargas elétricas.

Em cada mancal
de cada coluna

Controle das temperaturas dos
mancais, que, a partir de
50°C(a), propicia a combustão de
líquidos inflamáveis que entram
em contato com a sua
superfície.

Mecânica

Temperatura da
bucha do cilindro
de aço de cada
coluna da
máquina
impressora

Em cada bucha
de cada coluna

Controle das temperaturas das
buchas, que, a partir de 50°C(a),
propicia a combustão de
líquidos inflamáveis que entram
em contato com a sua
superfície.

Mecânica

Sistema auxiliar
eletrostático de
impressão, tensão
elétrica, corrente
e integridade do
equipamento

Inspeção no
módulo de
controle, barras
de descarga e
barra de carga de
cada conjunto do
sistema auxiliar
eletrostático de
impressão

Eletricidade
estática do
substrato em cada
coluna da
máquina
impressora

Temperatura do
mancal do rolo de
borracha de cada
coluna da
máquina
impressora

Referente à
máquina
impressora

Esse sistema é utilizado para
melhorar a ancoragem da tinta
no suporte e, para isso, utiliza
uma tensão elétrica em torno de
25 KV(b).
Esse sistema depende de estar
em boas condições de limpeza e
manutenção para não ser o fator
de ignição para os princípios de
incêndio.

Eletricidade
estática

Falha no
“sistema auxiliar
eletrostático de
impressão”

(continua)
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Tabela 6 - Parâmetros de medição
Parâmetro

Referente à
máquina
impressora

Referente à
matériaprima

Referente
ao
ambiente
onde está a
máquina

Local de
medição

(continuação)
Importância

Causa raiz de
princípio de
incêndio

Eletricidade:
estática

Velocidade da
máquina
durante a
impressão

Na unidade de
introdução do
substrato na
máquina

Quanto maior for a velocidade de
impressão, maior será o atrito entre
o substrato e as partes mecânicas
de máquina, gerando assim
maiores níveis de eletricidade
estática. Para valores acima de
3kV(a), há risco de ocorrência de
descargas elétricas.
Além disso, o aumento de
velocidade aumenta o fluxo de
consumo de insumos químicos.

Velocidade do
ar no sistema de
exaustão

Na entrada do
sistema de
exaustão
localizado em
cada coluna da
máquina
impressora

O sistema de exaustão retira o
excesso de gases, evitando assim o
seu acúmulo, que, se estiver dentro
de faixas de inflamabilidade,
propicia o cenário ideal para
princípio de incêndio, aguardando
somente o fator de ignição.

Eletricidade
estática

Sujidade

Inspeção em todas
as colunas da
máquina
impressora (rolos,
tubulações de
exaustão, estufas
e gavetas)

A presença de sujidades pode gerar
quebra de substrato que, por sua
vez, projeta partículas de tinta ou do
próprio substrato contra partes
aquecidas ou com alta tensão,
podendo propiciar condições
favoráveis a princípios de incêndio.

Falta de limpeza
na máquina

Teor de
umidade do
cartão

Laboratório de
Controle da
Qualidade

Níveis de teor de umidade do
cartão abaixo de 5%(a),
potencializando o acúmulo de
eletricidade estática. Para valores
acima de 3kV(a), há risco de
ocorrência de descargas elétricas.

Eletricidade
estática

Umidade
relativa do ar

No salão onde se
encontra a
máquina

Níveis de umidade relativa do ar
abaixo de 40%(c), potencializando o
acúmulo de eletricidade estática.

Eletricidade
estática

No salão onde se
encontra a
máquina

Temperaturas ambientes muito
elevadas facilitam a evaporação
dos produtos inflamáveis
utilizados no processo de
impressão, aumentando o
acúmulo de gases inflamáveis
que necessitam apenas de um
fator de ignição.

Eletricidade
estática

Temperatura
ambiente

(a) Fonte: conhecimento tácito, padrões da gráfica obtidos por experiência.
(b) Fonte: Sistema Auxiliar Eletrostático de Impressão (Eltex, modelo ESA GNH61) - Manual do fabricante.
(c) Fonte: WILSON, 2000, p.26.

5.3 Medições dos Parâmetros
As Tabelas 7 a 14 apresentam, respectivamente, os valores obtidos nas
medições dos parâmetros considerados em cada análise. No caso das medições
efetuadas para verificar nível de tensão, corrente elétrica e integridade do
equipamento do sistema auxiliar eletrostático de impressão, os valores obtidos não
constam nas tabelas apresentadas porque estavam dentro do exigido, não houve
variação e não havia avarias na integridade do sistema; em outras palavras, não foi
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detectada qualquer anormalidade nesse sistema. No total, foram feitas oito medições,
nas seguintes datas: 07/11/2016, 17/11/2016, 09/12/2016, 16/12/2016, 24/01/2017,
30/01/2017, 27/02/2017 e 24/03/2017.
Tabela 7 - Resultados obtidos na primeira medição
Dados para análise 1
Data da medição
Gramatura do substrato (cartão)
Umidade do substrato
Velocidade de produção
Temperatura do salão
Umidade relativa do ar dentro do salão
% de gases na coluna 1
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 1
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 1
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 1
Estática do substrato na coluna 1
% de gases na coluna 2
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 2
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 2
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 2
Estática do substrato na coluna 2
% de gases na coluna 3
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 3
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 3
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 3
Estática do substrato na coluna 3
% de gases na coluna 4
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 4
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 4
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 4
Estática do substrato na coluna 4
% de gases na coluna 5
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 5
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 5
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 5
Estática do substrato na coluna 5
% de gases na coluna 6
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 6
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 6
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 6
Estática do substrato na coluna 6
% de gases na coluna 7
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 7
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 7
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 7
Estática do substrato na coluna 7
% de gases na coluna 8
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 8
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 8
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 8
Estática do substrato na coluna 8
Fonte: Medições em campo.

07/11/2016
326 g/m²
8,1%
181 m/min
30°C
45%
21%
35°C
30°C
3,1 m/s
0,2 KV
7%
37°C
29°C
0,9 m/s
0,1 KV
7%
33°C
30°C
0,8 m/s
0,2 KV
4%
37°C
28°C
2,3 m/s
0,2 KV
5%
39°C
30°C
1,5 m/s
0,2 KV
6%
32°C
28°C
4,4 m/s
0,3 KV
23%
39°C
32°C
1,3 m/s
0,2 KV
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
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Tabela 8 - Resultados obtidos na segunda medição
Dados para análise 2
Data da medição
Gramatura do substrato (cartão)
Umidade do substrato
Velocidade de produção
Temperatura do salão
Umidade relativa do ar dentro do salão
% de gases na coluna 1
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 1
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 1
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 1
Estática do substrato na coluna 1
% de gases na coluna 2
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 2
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 2
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 2
Estática do substrato na coluna 2
% de gases na coluna 3
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 3
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 3
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 3
Estática do substrato na coluna 3
% de gases na coluna 4
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 4
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 4
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 4
Estática do substrato na coluna 4
% de gases na coluna 5
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 5
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 5
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 5
Estática do substrato na coluna 5
% de gases na coluna 6
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 6
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 6
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 6
Estática do substrato na coluna 6
% de gases na coluna 7
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 7
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 7
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 7
Estática do substrato na coluna 7
% de gases na coluna 8
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 8
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 8
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 8
Estática do substrato na coluna 8
Fonte: Medições em campo.

17/11/2016
320 g/m²
7,8%
180 m/min
31°C
41%
24%
34°C
34°C
2,3 m/s
0,2 KV
10%
34°C
33°C
0,4 m/s
0,2 KV
9%
34°C
28°C
0,5 m/s
0,3 KV
3%
37°C
30°C
0,8 m/s
0,2 KV
9%
32°C
28°C
1,1 m/s
0,2 KV
3%
35°C
27°C
5,1 m/s
0,2 KV
19%
34°C
31°C
0,9 m/s
0,2 KV
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
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Tabela 9 - Resultados obtidos na terceira medição
Dados para análise 3
Data da medição
Gramatura do substrato (cartão)
Umidade do substrato
Velocidade de produção
Temperatura do salão
Umidade relativa do ar dentro do salão
% de gases na coluna 1
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 1
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 1
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 1
Estática do substrato na coluna 1
% de gases na coluna 2
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 2
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 2
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 2
Estática do substrato na coluna 2
% de gases na coluna 3
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 3
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 3
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 3
Estática do substrato na coluna 3
% de gases na coluna 4
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 4
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 4
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 4
Estática do substrato na coluna 4
% de gases na coluna 5
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 5
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 5
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 5
Estática do substrato na coluna 5
% de gases na coluna 6
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 6
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 6
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 6
Estática do substrato na coluna 6
% de gases na coluna 7
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 7
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 7
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 7
Estática do substrato na coluna 7
% de gases na coluna 8
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 8
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 8
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 8
Estática do substrato na coluna 8
Fonte: Medições em campo.

09/12/2016
323 g/m²
7,9%
189 m/min
32°C
40%
25%
38°C
35°C
2,5 m/s
0,2 KV
8%
36°C
36°C
0,6 m/s
0,2 KV
7%
34°C
27°C
0,2 m/s
0,2 KV
2%
36°C
31°C
1,2 m/s
0,3 KV
7%
30°C
30°C
0,7 m/s
0,2 KV
3%
33°C
31°C
3,8 m/s
0,3 KV
17%
37°C
34°C
0,7 m/s
0,2 KV
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
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Tabela 10 - Resultados obtidos na quarta medição
Dados para análise 4
Data da medição
Gramatura do substrato (cartão)
Umidade do substrato
Velocidade de produção
Temperatura do salão
Umidade relativa do ar dentro do salão
% de gases na coluna 1
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 1
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 1
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 1
Estática do substrato na coluna 1
% de gases na coluna 2
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 2
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 2
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 2
Estática do substrato na coluna 2
% de gases na coluna 3
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 3
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 3
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 3
Estática do substrato na coluna 3
% de gases na coluna 4
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 4
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 4
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 4
Estática do substrato na coluna 4
% de gases na coluna 5
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 5
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 5
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 5
Estática do substrato na coluna 5
% de gases na coluna 6
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 6
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 6
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 6
Estática do substrato na coluna 6
% de gases na coluna 7
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 7
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 7
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 7
Estática do substrato na coluna 7
% de gases na coluna 8
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 8
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 8
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 8
Estática do substrato na coluna 8
Fonte: Medições em campo.

16/12/2016
327 g/m²
8,2%
178 m/min
31°C
39%
21%
38°C
34°C
1,7 m/s
0,1 KV
3%
38°C
36°C
2,4 m/s
0,1 KV
4%
34°C
31°C
1,2 m/s
0,1 KV
1%
39°C
34°C
1,9 m/s
0,1 KV
13%
32°C
32°C
1,9 m/s
0,1 KV
4%
35°C
33°C
1,9 m/s
0,1 KV
15%
39°C
37°C
1,3 m/s
0,1 KV
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
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Tabela 11 - Resultados obtidos na quinta medição
Dados para análise 5
Data da medição
Gramatura do substrato (cartão)
Umidade do substrato
Velocidade de produção
Temperatura do salão
Umidade relativa do ar
% de gases na coluna 1
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 1
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 1
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 1
Estática do substrato na coluna 1
% de gases na coluna 2
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 2
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 2
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 2
Estática do substrato na coluna 2
% de gases na coluna 3
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 3
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 3
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 3
Estática do substrato na coluna 3
% de gases na coluna 4
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 4
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 4
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 4
% de gases na coluna 5
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 5
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 5
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 5
% de gases na coluna 6
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 6
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 6
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 6
% de gases na coluna 7
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 7
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 7
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 7
% de gases na coluna 8
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 8
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 8
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 8
Fonte: Medições em campo.

24/01/2017
372 g/m²
8,1%
158 m/min
30°C
37%
21%
37°C
32°C
1,2 m/s
0,1 KV
4%
41°C
33°C
1,3 m/s
0,1 KV
19%
36°
32°
1,5 m/s
0,2 KV
2%
36°C
28°C
1,1 m/s
0,1 KV
3%
34°C
28°C
1,1 m/s
0,1 KV
6%
35°C
28°C
0,9 m/s
0,2 KV
17%
36°C
31°C
1,2 m/s
0,2 KV
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
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Tabela 12 - Resultados obtidos na sexta medição
Dados para análise 6
Data da medição
Gramatura do substrato (cartão)
Umidade do substrato
Velocidade de produção
Temperatura do salão
Umidade relativa do ar
% de gases na coluna 1
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 1
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 1
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 1
% de gases na coluna 2
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 2
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 2
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 2
% de gases na coluna 3
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 3
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 3
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 3
% de gases na coluna 4
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 4
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 4
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 4
% de gases na coluna 5
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 5
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 5
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 5
% de gases na coluna 6
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 6
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 6
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 6
% de gases na coluna 7
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 7
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 7
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 7
% de gases na coluna 8
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 8
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 8
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 8
Fonte: Medições em campo.

30/01/2017
370 g/m²
7,9%
175 m/min
30°C
39%
23%
37°C
35°C
1,5 m/s
0,1 KV
7%
40°C
33°C
1,9 m/s
0,2 KV
19%
33°C
28°C
1,2 m/s
0,2 KV
3%
37°C
28°C
1,2 m/s
0,2 KV
9%
37°C
31°C
1,6 m/s
0,2 KV
4%
35°C
29°C
2,8 m/s
0,2 KV
15%
38°C
33°C
2,1 m/s
0,2 KV
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
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Tabela 13 - Resultados obtidos na sétima medição
Dados para análise 7
Data da medição
Gramatura do substrato (cartão)
Umidade do substrato
Velocidade de produção
Temperatura do salão
Umidade relativa do ar
% de gases na coluna 1
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 1
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 1
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 1
% de gases na coluna 2
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 2
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 2
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 2
% de gases na coluna 3
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 3
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 3
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 3
% de gases na coluna 4
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 4
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 4
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 4
% de gases na coluna 5
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 5
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 5
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 5
% de gases na coluna 6
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 6
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 6
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 6
% de gases na coluna 7
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 7
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 7
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 7
% de gases na coluna 8
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 8
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 8
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna
Estática do substrato na coluna 8
Fonte: Medições em campo.

27/02/2017
368 g/m²
8,2%
170 m/min
29°C
40%
19%
37°C
34°C
1,3 m/s
0,2 KV
4%
37°C
34°C
1,4 m/s
0,2 kV
17%
34°
30°
1,1 m/s
0,2 KV
3%
35°
29°
1,5 m/s
0,2 KV
8%
36°C
32°C
1,9 m/s
0,2 KV
4%
36°C
31°C
1,6 m/s
0,2 KV
15%
37°C
32°C
1,8 m/s
0,1 kV
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
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Tabela 14 - Resultados obtidos na oitava medição
Dados para análise 8
Data da medição
Gramatura do substrato (cartão)
Umidade do substrato
Velocidade de produção
Temperatura do salão
Umidade relativa do ar
% de gases na coluna 1
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 1
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 1
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 1
Estática do substrato na coluna 1
% de gases na coluna 2
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 2
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 2
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 2
Estática do substrato na coluna 2
% de gases na coluna 3
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 3
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 3
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 3
Estática do substrato na coluna 3
% de gases na coluna 4
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 4
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 4
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 4
Estática do substrato na coluna 4
% de gases na coluna 5
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 5
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 5
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 5
Estática do substrato na coluna 5
% de gases na coluna 6
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 6
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 6
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 6
Estática do substrato na coluna 6
% de gases na coluna 7
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 7
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 7
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 7
Estática do substrato na coluna 7
% de gases na coluna 8
Temperatura do mancal do rolo de borracha coluna 8
Temperatura da bucha do cilindro de aço coluna 8
Velocidade do ar no captor da exaustão localizada da coluna 8
Estática do substrato na coluna 8
Fonte: Medições em campo.

24/03/2017
371 g/m²
8,0%
175 m/min
31°C
36%
24%
38°C
33°C
1,8 m/s
0,1 KV
6%
41°C
35°C
1,7 m/s
0,2 KV
21%
33°C
29°C
1,3 m/s
0,1 KV
5%
38°C
29°C
1,9 m/s
0,1 KV
12%
38°C
31°C
2,1 m/s
0,2 KV
3%
36°C
32°C
1,3 m/s
0,2 KV
16%
39°C
33°C
1,7 m/s
0,2 KV
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
Não estava sendo usada
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5.4 Análise das Medições Efetuadas
5.4.1 Referente à máquina impressora
5.4.1.1 Medições de porcentagem de gases
A Tabela 15 apresenta de forma resumida os valores encontrados para as
porcentagens de gases nas colunas da impressora em relação ao limite inferior de
inflamabilidade (LII), considerando as quatro determinações efetuadas para cada
gramatura. Pode-se dizer que esses gases são inflamáveis, pois procedem da
evaporação dos solventes das tintas de impressão, sendo eles, no caso,
principalmente vapores de acetato de etila e álcool isopropílico.
Tabela 15 - Principais valores para as porcentagens de gases
Gramatura nominal do cartão,
325 g/m²
Média
Mínima
Máxima

Gramatura nominal do cartão,
370 g/m²
Média
Mínima
Máxima

1

22,75%

21,00%

25,00%

22,00%

19,00%

24,00%

2

7,00%

3,00%

10,00%

5,00%

4,00%

7,00%

3

6,75%

4,00%

9,00%

19,00%

17,00%

21,00%

4

2,50%

1,00%

4,00%

3,00%

2,00%

5,00%

5

8,50%

5,00%

13,00%

8,00%

3,00%

12,00%

6

4,00%

3,00%

6,00%

4,00%

3,00%

6,00%

7

18,50%

15,00%

23,00%

16,00%

15,00%

17,00%

Coluna da
impressora

Fonte: Análises realizadas em campo.

A análise dos dados apresentados na Tabela 15 permite observar que:
• todas as colunas apresentaram gases inflamáveis em ambas gramaturas do
cartão, exceto a 8 porque não foi usada;
• nas colunas 1 e 7, para ambas gramaturas de cartão, os valores são
relativamente altos, o que já era esperado, pois nessas colunas há aplicação
dos insumos químicos mais voláteis e em quantidades significativas;
• na coluna 3, verificou-se uma alta concentração de gases no caso do cartão
de gramatura 370 g/m2, o que não ocorreu no caso do cartão de 325 g/m2 .
Este fato foi porque a quantidade de insumo químico aplicada nessa coluna
foi maior no caso da gramatura 370 g/m2, por exigência do produto que
estava sendo fabricado com esse cartão;
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• nas colunas 2, 4, 5 e 6, verificou-se valores relativamente baixos de gases
inflamáveis. Isto porque a quantidade de insumos químicos utilizados (tintas
e primers) é baixa durante a impressão, tendo menor necessidade de
abastecimento e, por conseguinte, ocorre menor evaporação.

5.4.1.2 Medições de eletricidade estática
A Tabela 16 apresenta de forma resumida os valores encontrados para as
medições de eletricidade estática nas colunas da impressora, considerando as quatro
determinações efetuadas para cada gramatura.
Tabela 16 - Principais valores das medições de eletricidade estática
Coluna da
impressora
1
2
3
4
5
6
7

Gramatura nominal 325 g/m²
Média
Mínima
Máxima
0,175 KV
0,100 KV
0,200 KV
0,150 KV
0,100 KV
0,200 KV
0,200 KV
0,100 KV
0,300 KV
0,200 KV
0,100 KV
0,300 KV
0,175 KV
0,100 KV
0,200 KV
0,225 KV
0,100 KV
0,300 KV
0,175 KV
0,100 KV
0,200 KV

Gramatura nominal 370 g/m²
Média
Mínima
Máxima
0,125 KV
0,100 KV
0,200 KV
0,175 KV
0,100 KV
0,200 KV
0,175 KV
0,100 KV
0,200 KV
0,150 KV
0,100 KV
0,200 KV
0,175 KV
0,100 KV
0,200 KV
0,200 KV
0,200 KV
0,200 KV
0,175 KV
0,100 KV
0,200 KV

Fonte: Análises realizadas em campo.

A análise dos dados apresentados na Tabela 16 permite observar que as variações
apresentadas não são relevantes e se encontram muito abaixo do nível crítico (3 KV).
Deve-se ressaltar que, no momento das leituras, o sistema de segurança contra
eletricidade estática estava instalado na máquina e por motivos de segurança não
pode ser retirado para fazer as medições. Entretanto, mesmo com o sistema instalado
ocorreu um pequeno acúmulo de energia estática, que aumentava conforme o
aumento da velocidade de impressão. A variação que ocorre normalmente na
velocidade de impressão explica as variações encontradas na medição do parâmetro.
Durante as medições a velocidade não ultrapassou 189 m/min.. Por outro lado, em
maquinas mais modernas as velocidades de impressão podem ultrapassar a 600
m/min, tornando a geração de eletricidade estática um fator muito crítico.
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5.4.1.3 Medições de temperatura dos mancais e buchas
As Tabelas 17 e 18 apresentam de forma resumida os valores encontrados
para as medições de temperatura, respectivamente dos mancais e das buchas nas
colunas da impressora, considerando as quatro determinações efetuadas para cada
gramatura.
Tabela 17 - Principais valores das medições de temperatura dos mancais dos rolos de borracha
Coluna da
impressora
1
2
3
4
5
6
7

Gramatura nominal 325 g/m²
Média
Mínima
Máxima
36,25°C
34,00°C
38,00°C
36,25°C
34,00°C
38,00°C
33,75°C
33,00°C
34,00°C
37,25°C
36,00°C
39,00°C
33,25°C
30,00°C
39,00°C
33,75°C
32,00°C
35,00°C
37,25°C
34,00°C
39,00°C

Gramatura nominal 370 g/m²
Média
Mínima
Máxima
37,25°C
37,00°C
38,00°C
39,75°C
37,00°C
41,00°C
34,00°C
33,00°C
36,00°C
36,50°C
35,00°C
38,00°C
36,25°C
34,00°C
38,00°C
35,50°C
35,00°C
36,00°C
37,50°C
36,00°C
39,00°C

Fonte: Análises realizadas em campo.

Tabela 18 - Principais valores das medições de temperatura das buchas dos cilindros gravados
Coluna da
impressora
1
2
3
4
5
6
7

Gramatura nominal 325 g/m²
Média
Mínima
Máxima
33,25°C
30,00°C
35,00°C
33,50°C
29,00°C
36,00°C
29,00°C
27,00°C
31,00°C
30,75°C
28,00°C
34,00°C
30,00°C
28,00°C
32,00°C
29,75°C
27,00°C
33,00°C
33,50°C
31,00°C
37,00°C

Gramatura nominal 370 g/m²
Média
Mínima
Máxima
33,50°C
32,00°C
35,00°C
33,75°C
33,00°C
35,00°C
29,75°C
28,00°C
32,00°C
28,50°C
28,00°C
29,00°C
30,50°C
28,00°C
32,00°C
30,00°C
28,00°C
32,00°C
32,25°C
31,00°C
33,00°C

Fonte: Análises realizadas em campo.

A análise dos dados apresentados nas Tabela 17 e 18 permite observar que,
tanto para o mancal como para a bucha, os valores encontrados para as temperaturas
são semelhantes no caso das duas gramaturas de cartão. Deste modo, concluiu-se
que as variações de processos de impressão existentes entre as duas gramaturas não
influíram nas temperaturas.
Por outro lado, quando se analisa o histórico dos princípios de incêndio tendo
mecânica como causa raiz, sempre foi possível evidenciar que estavam relacionados

62

ao aumento da temperatura dos mancais ou das buchas, como consequência de um
dos seguintes fatores, ligados à manutenção da máquina:
• rolamento travado;
• falta de lubrificação;
• anel de vedação danificado;
• desgaste mecânico.

5.4.1.4 Sistema auxiliar eletrostático de impressão
Durante as quatro determinações efetuadas para cada gramatura, o sistema
auxiliar eletrostático de impressão estava em perfeito funcionamento, aplicando uma
tensão próxima de 25 KV no rolo de borracha em todas as colunas, exceto na coluna
8, que não foi utilizada durante as medições.
Nas análises de 8D, quando o sistema auxiliar eletrostático de impressão foi
apontado como sendo a causa raiz dos princípios de incêndio, foi evidenciado um ou
mais dos fatores que seguem:
• comando de intertravamento que impede o mesmo de ligar antes de uma
velocidade mínima inoperante;
• contaminação do rolo de borracha, pois a condutividade deve estar dentro
de uma faixa aceitável para que não ocorra arco voltaico para carcaça da
máquina;
• quebras dos suportes das barras de carga que aplicam em torno de 25 KV
também gerando arco voltaico para carcaça da máquina;
• barras de carga sujas. A energia tende a fluir pela camada de sujeira até o
ponto mais próximo aterrado da máquina e, como no item anterior, gerando
um arco voltaico para carcaça da máquina;
• borracha do rolo danificada. Com o tempo, ocorrem deformações na
borracha e trincas que afetam a condutividade; e
• espessura da borracha abaixo do recomendado. Durante a utilização do rolo
de borracha, o mesmo se deforma e é retificado para normalizar a sua
superfície. Esse procedimento tem um limite que é a espessura mínima da
borracha para manter sua condutividade dentro da faixa de operação.
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Deve-se ressaltar que esse Sistema Auxiliar Eletrostático de Impressão é
utilizado para melhorar a qualidade de impressão quando se usa como suporte papel
ou cartão, pois, com o uso desse sistema, consegue-se controlar de forma eficiente a
quantidade de insumos químicos aplicados durante a impressão e que se o mesmo
não for utilizado não se atinge o padrão de qualidade de impressão exigido, podendo
haver falhas de impressão, deixando evidente a necessidade do uso do sistema
mesmo este gerando riscos que necessitam ser controlados.

5.4.1.5 Velocidade da máquina durante a produção
A Tabela 19 apresenta de forma resumida os valores encontrados para as
medições de velocidade da máquina.
Tabela 19 - Principais valores das medições de velocidade da máquina
Gramatura nominal 325 g/m²
Média

Mínima

Máxima

Gramatura nominal 370 g/m²
Média

Mínima

Máxima

182,00 m/min 178,00 m/min 189,00 m/min 169,50 m/min 158,00 m/min 175,00 m/min
Fonte: Análises realizadas em campo.

Os valores apresentados na Tabela 19 estão dentro do esperado, pois na
impressão com o cartão de 325 g/m² a velocidade da máquina é maior do que aquela
com o cartão de 370 g/m², devido aos parâmetros de pressão e tensão para o cartão
de maior gramatura ser 20% maior que o cartão de menor gramatura utilizados no
momento de impressão para estabilidade do processo.

5.4.1.6 Velocidade do ar na exaustão localizada
A Tabela 20 apresenta de forma resumida os valores encontrados para as
medições da velocidade do ar no captor da exaustão localizada em cada coluna. A
denominação “exaustão localizada” é a usada em gráfica para indicar que esse
sistema está instalado próximo ao cilindro gravado e ao rolo de borracha, local onde
a impressão do substrato ocorre.
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Tabela 20 - Principais valores das medições da velocidade do ar no captor da exaustão
localizada
Coluna da
impressora

Gramatura nominal 325 g/m²
Média
Mínima
Máxima

Gramatura nominal 370 g/m²
Média
Mínima
Máxima

1

2,40 m/s

1,70 m/s

3,10 m/s

1,45 m/s

1,20 m/s

1,80 m/s

2

1,08 m/s

0,40 m/s

2,40 m/s

1,58 m/s

1,30 m/s

1,90 m/s

3

0,68 m/s

0,20 m/s

1,20 m/s

1,28 m/s

1,10 m/s

1,50 m/s

4

1,55 m/s

0,80 m/s

2,30 m/s

1,43 m/s

1,10 m/s

1,90 m/s

5

1,30 m/s

0,70 m/s

1,90 m/s

1,68 m/s

1,10 m/s

2,10 m/s

6

3,80 m/s

1,90 m/s

5,10 m/s

1,65 m/s

0,90 m/s

2,80 m/s

7

1,05 m/s

0,70 m/s

1,30 m/s

1,70 m/s

1,20 m/s

2,10 m/s

Fonte: Análises realizadas em campo.

A análise dos dados apresentados na Tabela 20 permitem observar que em
todas as colunas, exceto na 8 que não estava sendo utilizada, foi evidenciada uma
grande variação na leitura da velocidade do ar na exaustão (valores mínimos e
máximos) localizada. Também foi possível observar variações significativas na
medição entre colunas. Este fato ocorre porque, provavelmente, o sistema de
exaustão localizada de cada coluna não apresenta a mesma eficiência em relação à
sucção no captor. Além disso, os seguintes fatores podem ter contribuído para a
variação encontrada:
• a existência de apenas um motor para puxar o ar de todas as colunas, sendo
que as ramificações desse motor para as colunas não são iguais, havendo
desproporcionalidade nas tubulações;
• deformações de mangueira de exaustão que ligam o sistema de exaustão
de cada coluna à tubulação do motor. Deformações nas mangueiras
restringe o fluxo de ar;
• ajuste mecânico do fluxo de ar na tubulação (dumper) mal ajustado.
5.4.2 Referentes ao papel
5.4.2.1 Gramaturas do cartão
A Tabela 21 apresenta de forma resumida os valores encontrados para as
medições de gramatura dos cartões, considerando as quatro determinações
efetuadas para cada gramatura.
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Tabela 21 - Principais valores das medições de gramatura do cartão
Gramatura nominal 325 g/m²

Gramatura nominal 370 g/m²

Média

Mínima

Máxima

Média

Mínima

Máxima

324,00 g/m²

320,00 g/m²

327,00 g/m²

370,25 g/m²

368,00 g/m²

372,00 g/m²

Fonte: Análises realizadas em campo.

O parâmetro de gramatura ficou dentro da variação aceitável, ou seja ± 4% do
valor nominal de acordo com a norma ABNT NBR 5339 (ABNT 2017) sendo um
parâmetro para controle de qualidade do cartão em si, mas que influencia a qualidade
do produto final e alguns parâmetros do processo de impressão, como velocidade de
impressão.
5.4.2.2 Umidade do cartão
A Tabela 22 apresenta de forma resumida os valores encontrados para as
medições de umidade dos cartões, considerando as quatro determinações efetuadas
para cada gramatura
Tabela 22 - Principais valores das medições de umidade do cartão
Gramatura nominal 325 g/m²

Gramatura nominal 370 g/m²

Média

Mínima

Máxima

Média

Mínima

Máxima

8,00%

7,80%

8,20%

8,05%

7,90%

8,20%

Fonte: Análises realizadas em campo.

Os parâmetros de umidade do substrato em todas as medições ficaram dentro do
esperado, não ocorrendo qualquer desvio durante as análises efetuadas em máquina.
Entretanto, é um parâmetro que deve ser analisado constantemente, pois, no caso de
papel ou cartão, é um fator que pode gerar eletricidade estática.

5.4.3 Referentes ao ambiente
5.4.3.1 Umidade relativa do ar no salão da máquina
A Tabela 23 apresenta de forma resumida os valores encontrados para as medições
de umidade relativa do ar, considerando as quatro determinações efetuadas para
cada gramatura.
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Tabela 23 - Principais valores das medições de umidade relativa do ar
Gramatura nominal 325 g/m²

Gramatura nominal 370 g/m²

Média

Mínima

Máxima

Média

Mínima

Máxima

41,00%

39,00%

45,00%

38,00%

36,00%

40,00%

Fonte: Análises realizadas em campo.

As umidades relativas do ar dentro do salão ficaram na média de 40%, ou seja,
dentro do limite mínimo aceitável (WILSON, 2000, p.26), para que não potencialize a
geração de eletricidade estática e não ultrapasse a 3 KV.

5.4.3.2 Temperatura do salão da máquina
A Tabela 24 apresenta de forma resumida os valores encontrados para as
medições de temperatura, considerando as quatro determinações efetuadas para
cada gramatura.
Tabela 24 - Principais valores das medições de temperatura do salão da máquina
Gramatura nominal 325 g/m²

Gramatura nominal 370 g/m²

Média

Mínima

Máxima

Média

Mínima

Máxima

41°C

39°C

45°C

38°C

36°C

40°C

Fonte: Análises realizadas em campo.

Não houve uma grande variação da temperatura interna do salão da máquina
durante as 8 análises realizadas para este estudo. A temperatura é relativamente alta
devido à própria dissipação de calor das estufas de cada coluna de impressão.
A temperatura encontrada representa um desconforto para os funcionários que
trabalham na máquina, mas estão na faixa normalmente encontradas na gráfica para
ambiente com impressora rotográfica não climatizado. Na gráfica, não há registro de
princípios de incêndio devido à temperatura do ambiente.
O fator temperatura precisa ser considerado como um fator de conforto para
funcionários. Porém, é fato que temperaturas internas elevadas nos salões de
máquinas podem favorecer a formação de gases, devido à evaporação dos solventes
contidos nas tintas, primers e vernizes. Esses gases, além de serem fatores de risco
de incêndio, podem ser prejudiciais à saúde. A International Agency for Research on
Cancer (IARC, 2017) elaborou um estudo extenso para ambientes gráficos “Evaluation
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of carcinogenic risks to humans”, que, embora inconclusivo em relação à geração de
câncer, apresenta relatos comprovados de trabalhadores que ao ficarem expostos a
vapores de solvente sentem desconfortos, como dor de cabeça e tontura.
Na literatura pesquisada, não se encontrou um limite de temperatura para o
meio ambiente em gráficas. Entretanto, temperaturas relativamente altas favorecem a
evaporação de solventes, que são usados nas tintas, vernizes e primers.
5.4.4 Proposições de melhorias no caso da máquina selecionada
Nas oito determinações efetuadas no estudo de caso, embora não tenha havido
valores extremos para os parâmetros medidos, os fatores de risco estavam presentes.
Por outro lado, há um histórico de princípio de incêndio em relação à máquina
impressora selecionada. Estes fatos permitem indicar melhorias que venham
minimizar os riscos de ocorrência de incêndio, sendo elas:
Implantar um sistema de limpeza anual das colunas, considerando que
pontos das colunas requerem periodicidades diferentes de limpeza. Por
exemplo, pode-se adotar para os rolos da estufa periodicidade de 3 meses
e para os rolos de borracha periodicidade de 1 mês. O Quadro 4 apresenta
um exemplo de sugestão, que possibilita acompanhar para cada coluna o
que foi programado (P, em azul), o que foi realizado (R, em verde) e o que
não foi realizado (X, em vermelho). Este quadro traz o exemplo para a coluna
1, mas, se aplicado no caso da máquina estudada, deve ser replicado para
as outras colunas, pois no total são 8 colunas.
Quadro 4 - Plano de limpeza da máquina
Descrição
Limpeza do rolo de
borracha coluna 1
Limpeza dos rolos
de passagem da
coluna 1
Limpeza na estufa
da coluna 1

P/R

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R

X

R

R

R

P

P

P

P

P

R

R

R

R

R

P

P

P

P

P

R

R

R

R

R
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Implantar uma lista de verificação (check list) de parâmetros essenciais para o
controle de inflamabilidade. O Quadro 5 traz uma sugestão de parâmetros
operacionais básicos que devem ser medidos pelo operador de máquina e os
limites a serem obedecidos. Qualquer medida fora desse limite deve acionar
um alerta. Este quadro traz o exemplo para coluna 1, mas, se aplicado no caso
da máquina estudada, deve ser replicado para as outras colunas, pois no total
são 8 colunas.
Quadro 5 - Parâmetros operacionais básicos para controle de inflamabilidade
Parâmetros operacionais básicos para controle de inflamabilidade
Data:

Turno:

Operador:

Temperatura ambiente:

Umidade relativa do ar:

Vel. de produção:

Item

Padrão

Temperatura mancal - coluna 1

Temp. máx. 50°C

Temperatura bucha - coluna 1

Temp. máx. 50°C

Energia estática - coluna 1

Máx. energia est. 3 KV

Concentração dos gases na coluna 1
Velocidade do ar na exaustão localizada
na coluna 1

Leitura

Status

Máx. concentração dos gases 40%
da faixa inferior de inflamabilidade
Mín. exaustão 2 m/s (velocidade
do ar)
Tensão máxima 25 KV

Funcionamento do sistema auxiliar
eletrostático de impressão na coluna 1

Corrente da barra de descarga
próximo a 1,1 mA
Boas condições físicas das barras

Implantar um plano de manutenção preventiva para buchas dos cilindros
gravados e mancais dos rolos de borracha, evitando deste modo que estes
sejam trocados apenas quando apresentarem falhas, o que gera pontos de
calor. A manutenção preventiva deve considerar principalmente se os anéis de
vedação estão em perfeito estado físico e se os rolamentos estão lubrificados
e sem desgaste aparente.

O Quadro 6 traz uma sugestão para as buchas e mancais da coluna 1 que
possibilita acompanhar o que foi programado. Por exemplo: (P, em azul), o que foi
realizado (R, em verde) e o que não foi realizado (X, em vermelho). Este quadro deve
ser replicado no caso da máquina estudada para as outras colunas.
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Quadro 6 - Plano de manutenção preventiva para buchas e mancais
Descrição

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

4° trimestre

P

P

P

P

R

X

R

R

P

P

P

P

R

R

R

X

Bucha da coluna 1

Mancal da coluna 1

Modificar a exaustão localizada das colunas. Durante as análises,
identificou-se que o sistema atual é ineficiente, pois existe uma variação
muito grande na velocidade do ar entre uma coluna e outra.
Implantar sistema de aterramento temporário para manipulação de tintas,
solvente, primers e vernizes. No reabastecimento dos tinteiros de forma
manual, deve-se equipotencializar os recipientes que contêm as tintas para
que não gere energia estática ao transferir a tinta de um recipiente ao outro.
Isto é conseguido por meio de um aterramento temporário, empregando um
cabo elétrico com terminais tipo “jacaré” nas pontas.
Instalar sensores de quebra de substrato ao longo da máquina. Deste modo,
os sensores assim que detectassem a quebra do substrato, imediatamente
enviariam um sinal para parada de emergência da máquina e desligaria o
sistema auxiliar eletrostático de impressão para evitar que o substrato
quebrado não atingisse pontos quentes ou que projetasse insumos químicos
em partes aquecidas e com alta tesão.
As melhorias sugeridas neste estudo para a máquina enfocada foram
apresentadas para os Responsáveis Industriais e algumas implantadas ao longo do
estudo. O Quadro 7 apresenta a situação das melhorias sugeridas para os
Responsáveis Industriais onde pode-se dividir as ações em dois grupos: (a) melhorias
sugeridas que necessitavam apenas de mão de obra; e (b) melhorias que
necessitavam de melhoria de máquina. Todas as melhorias que dependiam apenas
de mão de obra foram concluídas e das três melhorias sugeridas que dependem de
melhoria de máquina, uma foi implantada e as outras duas ainda não foram
implantadas devido a custos.
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Quadro 7 - Resumo do status das implementações das sugestões dadas
Medida sugerida

Situação

Implantar um sistema de limpeza anual

Implementada pela gráfica

Implantar uma lista de verificação (check
list) de parâmetros essenciais

Implementada pela gráfica

Implantar um plano de manutenção
preventiva para buchas e mancais

Implementada pela gráfica

Modificar o sistema de exaustão

Em estudo pela gráfica devido ao valor de
investimento

Implantar sistema de aterramento
temporário para tintas, solvente, primers e
vernizes

Implementada pela gráfica

Instalar sensores de quebra de substrato ao Em estudo pela gráfica devido ao valor de
longo da máquina
investimento

Após a implantação de algumas sugestões apontadas nesse estudo, houve
apenas um princípio de incêndio na máquina selecionada e identificada como a causa
raiz foi como sendo o mancal do rolo de borracha. Observando o histórico de princípios
de incêndio, houve uma redução de 87,5% das ocorrências desse tipo de sinistro,
considerando o ano de 2017 em relação aos anos 2012 e 2013 e de 50%
considerando o ano de 2017 em relação ao ano de 2016. Nos período 2012 e 2013
ocorriam 0,67 de ocorrência por mês e em 2017 este número ficou em 0,09.
Com a redução dos princípios de incêndio, além da redução do risco de perdas
materiais e humanas, é possível destacar o aumento de confiabilidade da máquina,
aumento da disponibilidade da mesma, pois, a cada princípio de incêndio, a máquina
tem uma parada mínima de 3 horas para limpeza e investigações e redução na perda
de matéria-prima que ocorre a cada sinistro.
A gráfica avaliou todas as ações e implantou aquelas que foram consideradas
de baixo custo, tendo obtido um excelente resultado, sendo que as sugestões de
melhoria que necessitam de investimento estão no plano de longo prazo para
instalação devido aos custos envolvidos.
O engajamento da equipe industrial na implantação das ações demostrou o
quanto todos estavam envolvidos em reduzir as ocorrências de princípios de incêndio.
Ao longo do estudo, a equipe industrial que participou das análises de 8D ajudou nas
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medições e com sugestões, sendo todas analisadas e verificadas se tinham
embasamento técnico, além da revisão de todas as ações propostas nas 8D.
5.4.5 Procedimentos que minimizam a inflamabilidade em máquina de
impressão rotográfica
Não existe um procedimento padrão que possa ser elaborado para minimizar o
risco de incêndio em processos rotográficos, pois há muitos tipos de máquinas
rotográficas, cada qual com suas particularidades, e, também, vários ambientes
gráficos. Por outro lado, é possível ter um conjunto de conhecimentos que pode
remeter a ações que aplicadas minimizam a ocorrência de incêndios.
Conhecer as características dos insumos empregados na impressão,
principalmente as relacionadas aos limites de inflamabilidade e aos parâmetros que
possam influir na inflamabilidade, permite:
• implantar um controle da qualidade para os insumos, como, por exemplo,
limite de umidade no caso de papel e cartão;
• avaliar os fatores de risco devido à mudança de insumos e as alterações no
processo devido a essa mudança;
• avaliar alternativas de substituição de insumos base solvente para insumos
base água;
• dar preferência a recipientes que acondicionam tintas, vernizes e primers, de
materiais metálicos que, aterrados, dissipam a eletricidade estática, como,
por exemplo, aço inoxidável.
Conhecer as áreas onde pode haver a ocorrência de explosão devido ao
acúmulo de gás ou poeira, as denominadas áreas classificadas, é essencial. Há no
mercado empresas especializadas em fazer estudos para determinar áreas
classificadas, que emitem ART e que treinam equipes para trabalhar nesse tipo de
ambiente e apontam os requisitos técnicos para os equipamentos instalados. Este
conhecimento permite:
• adequar a máquina conforme o estudo de áreas classificadas, em especial
os equipamentos elétricos que devem funcionar dentro dessa área. O
certificado desses equipamentos deve fazer parte do prontuário das
instalações elétricas, conforme a NR 10 (BRASIL, 2017);
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• projetar e instalar exaustão localizada nas unidades de impressão para que
seja retirado o excesso de gases inflamáveis que se evaporam das tintas,
vernizes e primers;
• estudar a possibilidade de climatizar o ambiente onde está a impressora.
Umidades relativas do ar inferiores a 40% potencializam a geração de
energia estática e temperaturas elevadas geram maior concentração de
gases, pela evaporação dos solventes de tintas, vernizes e primers. A
climatização, além de tornar o processo produtivo mais estável, traz conforto
para a equipe. Em ambiente não climatizado, o uso de umidificadores pode
reduzir a geração de eletricidade estática;
• verificar a necessidade de instalar sistema de aterramento temporário para
o processo de abastecimento de tinta, verniz ou primer nas colunas, para
eliminação da eletricidade estática que é gerada durante o manuseio desses
materiais.
Conhecer os pontos críticos da máquina impressora, ou seja, aqueles que, se
apresentarem falhas, podem gerar princípio de incêndio. Por exemplo, o rolamento do
rolo de borracha cuja falha possivelmente geraria calor e por estar próximo ou até
mesmo em contato com as tintas, vernizes ou primers poderia gerar princípio de
incêndio. Além disso, deve–se ter em mente que o processo de secagem da máquina
pode ser a vapor, óleo térmico, resistência elétrica e queimador a gás. Todos esses
conhecimentos permitem:
• implantar um sistema de monitoramento de insumos voláteis inflamáveis,
gerados durante o processo de impressão, por meio de detectores fixos ou
medidores móveis, para que a máquina possa ser desligada antes de se
atingir o nível crítico;
• instalar sistemas de controle de eletricidade estática nas colunas de impressão.
Existem vários tipos de sistema para minimizar a geração de energia estática
nas colunas impressoras, como, por exemplo, barras ionizantes, barras de fibra
de carbono e tinsel antiestático. A definição da melhor solução para minimizar
a eletricidade estática deverá ser feita avaliando os níveis de eletricidade
estática gerada e o espaço físico para instalação;
• instalar detectores de quebra de substrato, preferencialmente em todas as
colunas da impressora para que desligue a máquina o mais rápido possível,
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antes que o substrato, sem o devido tensionamento, encoste em partes
aquecidas ou em barras de alta tensão do sistema auxiliar eletrostático de
impressão;
• implantar um plano de limpeza da máquina para que não ocorra o acúmulo
de materiais provenientes do substrato, tintas, vernizes e primers. Neste
caso, não precisa usar software avançado de gestão. Com uma planilha
eletrônica é possível gerenciar a execução dessa limpeza, desde que haja
disciplina;
• elaborar um plano de manutenção de máquina, que inclui lubrificação e a
manutenção preditiva realizadas por equipamentos de monitoração (análise
de vibração, análise termográfica, análise de óleo e ultrassom). A máquina
deve estar em perfeitas condições e parâmetros de produção controlados
para que os princípios de incêndio sejam evitados; por exemplo, uma quebra
de substrato ocasionada devido ao travamento de um rolo de passagem
pode gerar um princípio de incêndio;
• verificar os cuidados especiais com o sistema auxiliar eletrostático de
impressão, quando houver. Neste caso, a fixação e calibração de
posicionamento da barra em relação ao substrato a ser impresso e limpeza
das barras devem ser executadas no mínimo uma vez por semana. Quando
se usa esse sistema, o estado da borracha do rolo deve ser monitorado,
sendo que ela deve ficar dentro de uma faixa definida de condutividade
elétrica e não deve apresentar trincas e deformações;
• orientar os parâmetros de processo.
Conhecer as necessidades de treinamento da equipe de trabalho. A equipe
operacional da máquina possui um papel fundamental na prevenção dos princípios de
incêndio, pois é ela que deverá monitorar e controlar os parâmetros de produção e
manter a máquina em perfeitas condições. Deste modo, a equipe deve receber os
treinamentos corretos, para que possa ser capaz de prevenir os princípios de incêndio.
A equipe deve ter conhecimento de:
• mecânica básica, a fim de que possa identificar problemas mecânicos na
máquina e também executar a limpeza da máquina;
• procedimentos de segurança, principalmente em relação à movimentação
de produtos químicos inflamáveis e ao uso de equipamentos de proteção
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individuais (EPI) e de equipamentos de proteção coletiva (EPC), para
atividades específicas. Além disso, ter uma brigada de incêndio é essencial,
pois caso ocorra um princípio de incêndio, a própria equipe operacional da
máquina

deverá

fazer

o

primeiro

combate,

reduzindo

assim

consideravelmente a possibilidade que esse princípio de incêndio se torne
efetivamente um incêndio de grandes proporções;
• procedimentos operacionais para a produção, que devem ser seguidos à
risca para garantir não apenas a qualidade do produto final e a
funcionalidade da máquina, mas também para evitar a ocorrência de
incêndios e de acidentes.
A aplicação das ações citadas pode minimizar significativamente a ocorrência
de incêndios. Entretanto, a aplicação dessas ações não elimina a necessidade de
haver outros controles, sendo alguns exigidos por lei, como: banco de CO2 automático
nas unidades de impressão e/ou extintores; sistema de alarme de incêndio; sistema
de alarme de abandono; rede de hidrante; sistema de sprinklers; detectores de
fumaça, planos de emergência (mapas de fuga).

6 CONCLUSÃO
O risco de incêndio em gráficas que utilizam o processo de impressão
rotográfica está presente continuamente, pois o próprio processo em si o gera.
Entretanto, esse risco pode ser minimizado, caso se tenha um departamento de
manutenção eficaz, que cumpra corretamente o plano de manutenção da máquina, e
uma equipe treinada e capaz de utilizar corretamente as medidas preventivas
implantadas.
Os resultados obtidos no estudo de caso permitiram apontar sugestões que
foram aplicadas e reduziram significativamente a ocorrência de incêndio. Observando
o histórico de princípios de incêndio, houve uma redução de 87,5% das ocorrências
desse tipo de sinistro, considerando o ano de 2017 em relação aos anos 2012 e 2013
e de 50% considerando o ano de 2017 em relação ao ano de 2016. Nos período 2012
e 2013 ocorriam 0,67 de ocorrência por mês e em 2017 este número ficou em 0,09.
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Este estudo procurou salientar questões importantes a serem consideradas na
busca por minimizar ocorrência de incêndios. Embora ele tenha sido dirigido para o
processo de impressão rotográfico, os pontos apresentados são válidos e podem ser
replicados para outros processos analógicos de impressão.
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