
Sinalização

Grandes formatos e

forte impacto
para gerar resultado

Vívenciamos uma era

globalizada, onde a

comunicação visual é

uma das ferramentas

mais importantes para

impulsionar e assim

dar continuidade

ao crescimento da

economia mundial.



Cada vez mais presenciamos pro-

pagandas em formatos variados, co-

loridos, em movimento. A qualidade

das imagens é indiscutível, para con-

firmar isto, basta você ir a qualquer

centro urbano e visualizar os mais

incríveis meios de comunicação vi-

sual, todos com suas particularidades.

Empenas com mais de 5 metros de

comprimento aplicadas em edifícios,

aviões, carros, ônibus, trens e demais

meios de transporte personalizados

com logos de empresas e instituições,

nos shoppings e mercados encontra-

mos vitrines, pisos e painéis que pa-

recem ter vida de tão realistas, enfim,

inúmeros meios de comunicação que

levam imagens e mensagens ao pú-

blico através de impressões feitas em

grandes formatos.

O mercado de impressões em

grandes formatos está em pleno cres-

cimento. Pesquisas realizadas nos Es-

tados Unidos prevê um faturamento

de US$ 11 milhões de dólares para

2005.

Empresas de todas as partes do

mundo vêm investindo neste mercado

devido ao grande desenvolvimento

tecnológico empregado nos sistemas

de impressão.

Atualmente estes sistemas se divi-

dem em Ink Jet (impressão de coran-

tes através de cartuchos) e Piezo, (im-

pressão de pigmentos com proteção

"UV" através de cabeças de impres-

são), marco da engenharia eletrônica

de longa duração.

O desenvolvimento tecnológi-

co também vem sendo aplicado nos

suprimentos para as impressoras de

grandes formatos. Substratos e tintas

vêm garantindo qualidade de impres-

são e durabilidade.

Mas o que significa
impressões em
grandes formatos?

Impressões em grandes formatos

é a fixação de corantes ou pigmentos

em diversificados tipos de substratos

com largura superior a 1.80 metros.

A fixação dos corantes ou pigmentos

pode ser realizada através de moder-

nas impressoras digitais com sistemas

de impressão a jato de tinta, eletrostá-

tica ou através do tradicional sistema

serigráfico.

No Brasil já existe um número con-

siderável de empresas que utilizam

sistemas de impressão para grandes

formatos. Destaque para as impresso-

ras à base de solvente, como exemplo

as impressoras Compact Solven. Elas

trabalham com sistemas de impressão

Piezo com 4 ou 8 cabeças de impres-

são.

Há três anos atrás as impressoras

com tintas à base de solvente e seus

insumos estavam apenas nas grandes

empresas de comunicação visual e

bureaus de serviços. Hoje essas im-
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pressoras penetraram em muitos bu-

reaus de pequeno e médio porte com

tecnologias similares à de grandes e

consagrados equipamentos, com tin-

tas e insumos cada vez mais competi-

tivos. Isso levou a indústria gráfica a

uma revolução, onde a Ásia desponta

como um dos destaques, apresentan-

do impressoras com excelente quali-

dade e custos baixos. Sem dúvida isto

não tomará o lugar das grandes como

NUR e VUTEK, que sempre apresen-

tarão um padrão de engenharia inve-

jável, mas atenderão as empresas com

menor potencial de compra.

O mercado claramente
se dividiu

Impressora à base de água,

voltada para impressos de veiculação

interna, geralmente com altíssimas

resoluções (acima de 600x600 dpi),

destinada à produção de Banners,

Pontos de Vendas, Pôster, Painéis

para Fotografia Digital, Ampliações

Fotográficas, etc. Essas impressoras

têm a vantagem de possuírem altís-

sima resolução e grande diversidade

de mídias, podendo ser utilizadas em

infinitas ramificações da industria de

sinalização indoor e comunicação

visual. Possuem um valor para inves-

timento inicial razoavelmente econô-

mico se comparado ao investimento

para aquisição de impressoras à base

de solvente.

Impressoras à base de solvente,

voltadas para veiculações externas,

geralmente com resolução entre 60

à 360 dpi. Algumas impressoras com

tecnologia diferenciada quanto à sua

cabeça de impressão consegue alcan-

çar até 720 dpi, porém, para ambientes

externos, isso demanda maior consu-

mo de tintas e menor produtividade.

Em geral, as impressoras atuais im-

primem entre 180 e 360 dpi. O objeti-

vo de veiculação exterior condiciona

visualização dos impressos para dis-

tância superior a 3 metros, portanto,

a resolução torna-se um fator secun-

dário, sendo primordial o contraste

de cores, fator importante para o re-

sultado final da impressão. Outdoor,

frontlight, backlight, personalizações

de frotas e outras aplicações. As van-

tagens sobre as impressoras à base de

solvente são: formatos de impressões

e mídias acima de 1,5 metros, insu-

mos com preços cerca de 35% mais

baratos do que produtos base d'água,

maior produtividade dos equipamen-

tos, e também se pode atuar brava-

mente em sinalizações exteriores.

O valor para investimento inicial

é maior comparado as impressoras à

base d'água, porém, esse valor tem

diminuído a cada ano que passa devi-

do à tecnologia empregada.

As impressoras com tecnologia

piezo electric evoluíram muito nos

últimos cinco anos. Cabeças Epson,

Xaar, Spectra, Seiko entre outras, des-

pontam como as líderes de mercado.

A cada lançamento de impressora te-

mos uma surpresa boa quanto à quali-

dade e produtividade. Temos impres-

soras hoje com imensa qualidade em

sua engenharia mecânica e eletrônica,

proporcionando resoluções acima de

720 dpi, tintas com maior gamut de

cores, mais duradouras quando ex-

postas às intempéries e com maior

produtividade e confiabilidade.

Um grande destaque também tem

sido o suporte técnico, que vêm cres-

cendo em conhecimento, propriedade

e soluções para as boas marcas de

impressoras à base de solvente. Essa

especialização é muito importante pa-

ra o bom desempenho das máquinas

e principalmente dos usuários, que

hoje podem receber capacitação téc-

nica, otimizando o desempenho das

impressoras.

Hoje temos grandes empresas

trazendo novidades para o mercado

de impressoras à base de solvente. A

Mimaki JV3, Roland Soljet, DGI Vis-

tajet II, 3M Scoth Print, Jet i, entre as

tradicionais Vutek, NUR e Scitex.

A Supriplotters-Helmatec traz a



Compact Solven, impressora com duas

opções de largura, l,80m e 2,50m,

com 4 e 8 cabeças de impressão Xaar

piezo electric. A versão top possui 8

cabeças, 200x200 dpi de resolução,

quatro cores, 2,50m de largura útil,

RIP profissional postscript e produti-

vidade máxima de 26m2/h.

Essa impressora impressiona

pelo desempenho, confiabilidade e

qualidade em seus impressos.

Atualmente, quanto ao

processamento dos arquivos

impressos, a configuração mais ade-

quada seria um PC com processador

Sinalização

de 2.4Ghz, 512MB de memória RAM,

Mainboard totalmente off board, pla-

ca de vídeo com 64 Mb de memória,

Monitor com 17" profissional, Disco

Rígido com 80MB, com sistema ope-

racional Windows 2000 Professional

ou Server ou superior.

Para gerenciamento das impressões,

hoje os softwares mais recomendados

são PhotoPRINT Server da Scanvec

Amiable, reconhecido mundialmente

por sua sólida engenharia, rapidez e

confiabilidade; Pôster Shop da Onyx

Graphics - Gretag, poderoso nos con-
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troles das cores. Porém, todos devem

possuir auto-tiling, perfis de cores e

densidade, diferentes tipos de difusão,

postscript e conceito cliente/servidor,

otimizando o processo de pré-impres-

são.

As tintas alternativas
infestam o mercado
com diversas marcas e
qualidades.

Uma das maiores preocupações

que devemos ter em relação a uma im-

pressora é a questão das tintas. Exis-

tem diversos tipos de tintas disponí-

veis para as impressoras de grandes

formatos comercializadas no Brasil e

pelo mundo. NUR, Vutek, Scitex, Ari-

zona, Compact Solven (piezo eletric)

são alguns exemplos dessas impres-

soras. Para cada uma dessas impres-

soras existe uma caracterização no

desenvolvimento de suas tintas. Essa

caracterização deverá levar em conta

basicamente:

Ou seja, é totalmente errado pensar

que tintas são simplesmente compos-

tas de solvente e pigmento.

Existem muitos fatores quando se

pensa em desenvolver uma nova tinta

para uma determinada impressora.

Devemos levar em consideração a tec-

nologia das cabeças de impressão da

impressora, pois as tintas desenvolvi-

das para equipamentos piezo electric

não são compatíveis com impressoras

micro piezo, por exemplo.

A resolução da impressora é outro

fator importante, pois se a resolução

máxima de saída dela for 200 dpi vo-

cê não deverá utilizar tintas desenvol-

vidas para impressoras com resolução

máxima de 720 dpi.

As tintas deverão ser compatíveis

com os materiais de impressão. Ma-

teriais desenvolvidos para impres-

soras com tecnologia piezo electric

não são necessariamente compatíveis

com essas mídias. Embora existam

mídias consideradas "universais", ou

seja, compatíveis com todos os tipos

de impressoras, é certo que se utili-

zarmos materiais desenvolvidos em

compatibilidade teremos uma quali-

dade e confiabilidade superior quan-

do imprimirmos um trabalho numa

dessas impressoras.

O tempo de secagem é um fator

fundamental, que deverá ser avaliado

juntamente com a compatibilidade

mídia x tinta.

Outra grande preocupação é a re-

sistência à exposição do material im-

presso. A exigência do mercado de

impressos resistentes aos raios UV e

à água é comum nos dias de hoje, e

a tinta tem um papel importantíssimo

nesse quesito.

A reprodução fiel das cores em

suas misturas é extremamente impor-

tante quando pensamos em adquirir

um novo lote de tintas. Devemos dar

preferência aos tipos de tintas que re-

produzem maior quantidade possível

de cores, para assim, não criarmos

problemas com aprovação de mate-

riais por incompatibilidade na repro-

dução das cores.

Como podemos ver, a escolha da

tinta correta para trabalharmos em

nossa impressora é uma decisão séria

que poderá trazer muitos benefícios

se escolhida de forma apropriada. Po-

rém, se erramos na escolha geraremos

diversos problemas e prejuízos, tanto

para a impressora e suas cabeças de

impressão quanto para a qualidade

dos trabalhos impressos. O controle

de qualidade para as tintas é funda-

mental para o bom funcionamento das

impressoras.

Temos, tintas solventes com

diferentes graus de toxicidade e

volatilidade. Impressoras como

Roland e Mimaki utilizam tintas

com fator tóxico mais baixo. Já im-

pressoras como NUR, Scitex, Vutek,
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Compact Solven, utilizam tintas com

um fator tóxico mais elevado. São

inflamáveis e devem ser manuseadas

contando com todos os acessórios

de segurança, como máscara, luvas e

óculos protetores.

Quanto aos restos das tintas,

devemos armazená-los em um galão,

que será enviado para um laborató-

rio químico. Este poderá filtrar esses

restos de tintas solventes e aplican-

do conceitos químicos, eliminando o

pigmento e reaproveitando o solvente

para limpeza externa e dos dutos de

alimentação. Esse processo pode ser

repetido por até quatro vezes, quando

então o próprio laboratório providen-

ciará outro fim para esse produto.

O ambiente de trabalho para essas

impressoras deve ser preparado e

climatizado entre 20 e 28°C, UR en-

tre 50 e 80%, sistema de exaustão de

gases, utilização de máscaras com fil-

tro protetor, luvas e óculos protetor. É

aconselhável a presença de uma anti-

sala onde serão instalados os compu-

tadores da pré-impressão, minimizan-

do o tempo de exposição aos gases

tóxicos.

A aceitação dos profissionais

da área em relação às impresso-

ras à base de solvente está sendo

surpreendente. Hoje, essas impresso-

ras fazem parte do dia a dia de qual-

quer signmaker. Se ele não possui a

impressora, busca o serviço em um

parceiro, e a terceirização o serve até

que seu volume de vendas justifique a

compra de um equipamento próprio.

Creio que, em 2 anos, os sign-

makers deixarão de utilizar cortado-

ras de vinil para sinalização e comu-

nicação exterior, e o mercado de im-

pressoras base d'água estará restrito

à ampliações fotográficas, banners e

posters laminados internos, prova de

cores e layout. Com o crescimento

tecnológico das impressoras com tec-

nologia base solvente, as impressoras

thermal ink jet terão um mercado ca-

da dia mais restrito.

Nos próximos anos as impresso-

ras com base solvente deverão sofrer

ajustes em sua engenharia, trazendo

maior resolução, automatização, con-

fiabilidade e diagnósticos simplifica-

dos.

A Supriplotters deverá trazer à

América Latina até o final do ano uma

impressora com tintas à base de sol-

vente, com mais de 3 metros de lar-

gura útil e tecnologia UV para a cura

das tintas.
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