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RESUMO
Este artigo de pesquisa tem como foco a análise da inserção de elementos de segurança
em embalagens flexíveis. Como metodologia foram realizados testes em laboratórios,
para analisar a vialilidade técnica dos processos. Estes ensaios contemplam desde
adequações das imagens até aplicações de novas tecnologias. Juntamente com os testes
foram realizadas entrevistas diretas com profissionais das áreas técnica e de gestão,
tanto da indústria de embalagens flexíveis como também do ramo de documentos de
segurança. O intuito da pesquisa foi determinar possibilidades e analisar a viabilidade
dos processos de enobrecimento, podendo assegurar a legitimidade das embalagens
flexíveis produzidas. Os resultados obtidos foram conclusivos e mostram possibilidades
claras de aplicação do enobrecimeno via elementos de segurança em embalagens
flexíveis, mediante a adequação do processos produtivos.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com TODESCATT (2015) houve um aumento no número de fraudes
em embalagens de alimentos perecíveis no estado de Santa Catarina.
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“Produtos que estavam com prazo de validade vencido tinham os rótulos
adulterados para que a mercadoria continuasse nas prateleiras em pequenos
estabelecimentos da região” (TODESCATT, JUAN; 2015).
As indústrias de alimentos, cosméticos e higiene pessoal são vítimas de falsários
e os números não param de crescer.
“De acordo com a Polícia Federal, um volume equivalente a R$ 25 milhões em
artigos de beleza foi apreendido em 2014. No ano passado, o valor foi 11%
maior: R$ 28 milhões. Em 2016, somente em duas operações realizadas na
cidade de São Paulo, as autoridades recolheram e destruíram 12 toneladas de
produtos ilegais do segmento, quantidade que representa uma perda de mais de
R$ 2 milhões à indústria. ” (BRASIL BEAUTY NEWS, 2016).

Diante deste cenário, as indústrias estão recorrendo as convertedoras e gráficas
de documentos de segurança. Porém é viável a aplicação de elementos de segurança às
embalagens flexíveis?
Para o desenvolvimento do artigo, optou-se pela realização de testes nas
indústrias, respeitando o limite de cada aplicação, e houve troca de experiências com
profissionais conceituados do segmento de tintas, vernizes, hologramas, substratos e
fôrmas de impressão. Este artigo científico tem como objetivo determinar a viabilidade
da interrelação entre os segmentos de embalagens flexíveis e impressos de segurança.
Propõe-se determinar também, com este artigo, além da viabilidade técnica, as diversas
aplicações e possibilidades de adaptações dos elementos de segurança em embalagem
flexíveis. Tais aplicações vão desde o processo de criação até a pós-impressão.

2. SEGURANÇA NAS EMBALAGENS
O tema segurança em embalagens flexíveis é relevante, porém há discussão em
relação a custos e aplicabilidade dos elementos contra fraude em embalagens.
Considerando os avanços relacionados a pré-impressão para embalagens, ao
aumento na qualidade da gravação do cilindro anilox, aos diferentes pigmentos de
segurança utilizados em tintas líquidas e novas linhas especificas de vernizes e foils
com características diferenciadas, pode-se afirmar que é possível o uso de elementos de
segurança de forma eficaz neste processo.
Para fabricar impressos de segurança é necessário avaliar as exigências de
qualidade de processos, produtos e serviços, o modo como são produzidos, gerenciados
e entregues em conformidade com condições de segurança introduzidas em todas as
fases da cadeia produtiva, desde os primeiros contatos com o cliente até a pós-venda,
passando pelos cuidados com a escolha de quem estará envolvido no processo como um
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todo. Porém antes da aplicação de elementos de segurança em embalagens é importante
consultar as normas e terminologias disponíveis para este processo (BEBIANO, 2017).
Para análise apresenta-se quatro normas brasileiras (ABNT) referentes aos itens
de segurança nas embalagens:
•

NBR 15540-2007: Análise de um sistema de segurança – Requisitos

•

NBR 15368: Terminologia de elementos para uso em impressos de segurança.

•

NBR 15539: Métodos de identificação de elementos de segurança.

•

NBR 15540: Análise de um sistema de segurança - Requisitos.

Para produzir impressos de segurança, antes de mais nada, é importante entender
quais variáveis e riscos na segurança devem ser considerados em relação ao tipo de
produto que será embalado (FAGUNDES, 2017).
Para analisar as possibilidades de inserção de elementos de segurança em
embalagens flexíveis, e para entender as variáveis que afetam os processos, dividiu-se
os itens de segurança em quatro grandes grupos:
•

Elementos de segurança na imagem;

•

Elementos de segurança em tintas;

•

Elementos de segurança em películas e vernizes holográficos;

•

Elementos de segurança para identificação e rastreabilidade.

2.1 Elementos de segurança na imagem
Nos testes realizados na indústria Thomas Greg & Sons foram utilizadas a
tecnologia de produção da forma flexográfica denominada flat top dot (topo plano) e
também a tecnologia DLE (Direct Laser Engraving) (GALLUZI, 2014).
A seguir estão alguns exemplos das possíveis aplicações, respeitando os limites
de maquinários e terminologia de documentos de segurança:
• Microtextos distorcidos;
• Falha técnica;
• Fundo numismático;
• Scramble.

2.1.1 Microtextos Distorcidos
Conforme demonstrado na Figura 1 são imagens constituídas por caracteres,
números ou desenhos muito pequenos e distorcidos, quase invisíveis sem o uso de
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lentes de aumento. Elemento aplicado nas bordas e contorno da caixa do código de
barras.

Figura 1- Microtextos e Micro logotipos Distorcidos

2.1.2 Falha Técnica
Conforme demonstrado na Figura 2, trata-se de um erro proposital. A imagem é
formada por pequenos caracteres, visualizáveis com o uso de lente de aumento. Este é
um item eficaz e de fácil rastreabilidade. Este elemento foi aplicado em um microtexto,
nas bordas de contorno da caixa.

Figura 2 - Falha Técnica

2.1.3 Fundo Numismático
Como pode ser visualizado na Figura 3, são microcaracteres em formato de
linhas, normalmente paralelos, que apresentam alterações de ângulos, criando uma
imagem que transmite a sensação de relevo e até de tridimensionalidade. Os elementos
são aplicados em detalhes pequenos para não atrapalhar a comunicação.

Figura 3 - Fundo Numismático
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2.1.4 Scramble
De acordo com a Figura 4 são elementos construídos através de linhas opostas
ou paralelas e tem o efeito somente visível quando exposto a um filtro. O intuito é
apenas verificar a legitimidade com auxílio do filtro específico.

Figura 4 – Scramble

2.2 Elementos de Segurança em Tintas
A viabilidade das tintas de segurança irá depender, das características que a
embalagem deve possuir considerando o tipo de produto embalado. Portanto é possível
inserir itens de segurança através da tinta dependendo da aplicação. O uso das tintas de
segurança podem ser uma tendência para produtos que possuam alto valor agregado,
onde o risco de falsificação é maior (ALVES, 2017). Destacam-se como exemplos de
aplicações com uso de tintas específicas, os itens:
•

Tinta Lumiset;

•

Tinta Termocrômica;

•

Tinta invisível com reação vermelha, verde e azul;

•

Tinta invisível bi fluorescente;

•

Tinta Scratch off.

2.2.1 Tinta Lumiset
Conforme demonstrado na Figura 5 é uma tinta de segurança com efeito
luminescente que, após impressa, pode ser visualizada quando o impresso é exposto a
radiação UV tipo A (365nm) ou UV tipo C (260nm). Geralmente é utilizada em tarjas,
pequenos textos ou símbolos.

Figura 5 - Tinta Lumiset
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2.2.2 Tinta Termocrômica
É uma tinta de segurança na qual a cor impressa desaparece ao ser aquecida com
temperatura acima do valor de mudança, geralmente entre 35°C ou 47ºC, conforme
ilustrado na Figura 6. Após o resfriamento a cor retorna ao seu estado anterior. Este
ciclo pode ser repetido um número indefinido de vezes.

Figura 6 - Tinta Termocrômica

2.2.3 Tinta Invisível com reação Vermelha, Verde e Azul
Neste tipo de tinta de segurança a visualização ocorre quando o impresso é
exposto à radiação UV tipo A (365nm), neste caso a área incolor se tornará colorida,
conforme demonstrado na Figura 7.

Figura 7 - Tinta invisível

2.2.4 Tinta invisível Bi fluorescente
Com o uso deste tipo de tinta de segurança a imagem pode ser visualizada
quando o impresso é exposto à radiação UV tipo A (365nm) ou UV tipo C (260nm)
apresentando cores diferentes em cada caso, conforme demonstrado na Figura 8.

Figura 8 - Tinta invisível Bi fluorescente
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2.2.5 Tinta Scratch Off
Este tipo de tinta de segurança é facilmente removida por fricção. Ocorre a
aplicação de verniz protegendo o código, aplicação do preto raspável para bloqueio e
um cinza para cobertura como demonstrado na Figura 9.

Figura 9 - Tinta Scratch Off

2.3 Elementos de Segurança em película e vernizes holográficos
A holografia é uma técnica que permite que efeitos tridimensionais sejam
exibidos. Nas embalagens, efeitos holográficos muitas vezes resultam da utilização de
materiais especiais combinados em relevo, em alguns casos, com tintas especiais e
técnicas de impressão. Os efeitos holográficos são muitas vezes criados por metalização
da superfície do substrato com uma camada fina de alumínio. A estrutura de superfície
refrata a luz, resultando em diferentes cores e uma aparência tridimensional (ADDAIR,
2016).
O holograma já vem sendo utilizado há décadas em documentos impressos sobre
papel e cartões de crédito impresso sobre plástico. Com o avanço das tecnologias de
impressão e maior eficiência das máquinas tornou-se viável o uso de hologramas de
segurança em embalagem flexível (OLIVEIRA, 2017), conforme demonstrado na
Figura 10 e que pode ser confirmado pelo lançamento em 2017 da primeira película de
segurança em aplicação de Cold-Stamping.

Figura 10 – Holografia em flexível

2.3.1 Cast And Cure
O Cast & Cure® é um item de acabamento e enobrecimento de embalagens
flexíveis, e pode ser utilizado como item de segurança. Consiste em criar uma
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microestrutura em um verniz, normalmente UV, quando aplicado e curado sobre um
impresso. Após a aplicação de verniz, ele entra em contato com um filme de
transferência, que será curado e removido, deixando um efeito de “verniz holográfico”
no substrato impresso (CAST AND CURE BRASIL, 2018), conforme demonstrado na
Figura 11.

Figura 11 - Cast and Cure

2.4 Elementos de segurança para identificação e rastreabilidade
Com a rastreabilidade é possível conhecer o caminho que um determinado
produto percorre, desde a sua origem, em qualquer ponto do seu percurso de produção,
manipulação, transformação e distribuição, até chegar ao consumidor final.
Podemos citar como exemplos de tecnologia para rastreabilidade e segurança:
•

Numeração Inkjet Invisível;

•

QR CODE;

•

RFID.

2.4.1 Numeração Inkjet Invisível
São códigos ocultos que ajudam a rastrear a vida útil do produto e evitam a
falsificação, conforme demonstrado na Figura 12. Esta tecnologia é aplicada em latas de
alumínio e podem ser adaptadas para embalagem flexível. Pode-se citar como exemplo
uma carga produzida para ser comercializada em um estado de que recebe este tipo de
identificação dificilmente poderia ser vendida em outro, diminuindo assim chances de
roubo pois poderia facilmente ser identificada como roubada.

Figura 12 - Numeração Inkjet Invisível
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2.4.2 QR CODE
São códigos bidimensionais, conforme demonstrado na Figura 13, que ajudam
na rastreabilidade do produto. Este tipo de código contém informações as quais não
poderiam ser inseridas em outra parte da embalagem.

Figura 13 - QR Code

2.4.3 RFID
É um método de identificação automática através de sinais de rádio, que
recupera e armazena dados remotamente por meio de dispositivos denominados
etiquetas RFID, conforme demonstrado na Figura 14.

Figura 14 - RFID

3. METODOLOGIA
Debater sobre o tema impressos de segurança é complexo, isto se dá por causa
da escassez de literaturas e falta de documentos que explanam o assunto. Certamente a
pesquisa feita, não foi diferente, a complexidade de angariar materiais literários foi o
grande desafio. Sendo assim, para ter um bom resultado e desenvolver o artigo foi
necessária a realização de testes dentro da indústria, respeitando o limite de cada
aplicação, e também teve o apoio e troca de experiências com profissionais
conceituados do segmento de tintas, vernizes, hologramas, substratos e clichês, por
exemplo. Outra maneira de obter informações foi a realização de entrevistas com
diretores e gerentes do departamento técnico de empresas fornecedoras de matériasprimas, entre elas a Seller Ink, Crown do Brasil e ATM Group.
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A empresa possui algumas tecnologias que viabilizam estas aplicações seguras,
mas por uma questão de segredo industrial, serão explicados alguns testes, mas sem
expor muito a tecnologia.
Os testes tiveram início após a gravação de alguns clichês de fotopolímero com
espessura de 1.14 mm, gravado com tecnologia DLE da SPGPrints. A mecânica
utilizada para os mesmos foi a de 96 z.
Foram utilizados os mesmos perfis que a gráfica utiliza atualmente, a máquina
utilizada foi uma SUPERFLEX, modular, banda estreita com largura de 350 mm.
Substratos como papeis autoadesivos, papeis térmicos, filmes BOPP e PET
também foram utilizados.
As matrizes de impressão foram colocadas em máquina e por característica do
equipamento utilizou-se cura UV, tinta base d´água e no último momento, tinta com
base de solvente.
No primeiro momento os resultados foram reprovados, pois a tecnologia
utilizada na cura gera calor e a aplicação em determinados substratos se tornou inviável.
Só se tornava viável em substratos autoadesivos.
A tinta base d’água apresentou outro problema por causa da secagem, em que
detalhes pequenos entupiram prejudicando a leitura e definição.
Por não estar disponível a tecnologia UV LED no momento do teste, os
fornecedores alteraram a fórmula deixando a tinta base d´ água mais secativa. Com isso
deu-se mais definição, a impressão não teve tanto squash e teve-se uma melhoria na
qualidade do produto final.
Para a aplicação nos filmes plásticos, a máquina foi adaptada para imprimir com
tinta base solvente visando a secagem instantânea, porém o resultado só foi bom devido
à baixa velocidade de impressão, sendo 30 m/min.
Esta prática só é totalmente coerente em máquinas banda estreita quando a
mesma possui a tecnologia UV Led para a cura ou cilindro chill drum para resfriamento
do filme plástico. O investimento é de alto custo.
No momento dos testes, as utilizações de recursos digitais como fotos, por
exemplo, não foram autorizadas pela diretoria, a companhia é uma gráfica de segurança
e proíbe terminantemente algumas ferramentas, logo, a aplicação de fotos no artigo se
tornou inviável.
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4 - RESULTADOS
Nos testes realizados na indústria Thomas Greg & Sons com a utilização das
ferramentas para segurança na imagem percebeu-se que a utilização de elementos de
segurança em impressão flexográfica torna-se possível no quesito técnico.
A utilização de máquinas de impressão híbrida, que permitem a impressão de
tintas de segurança base offset sobre a impressão flexográfica e serigráfica, possibilitam
obtenção de imagens com diferencias técnicos.
A aplicação do sistema de rádio frequência (RFID) diretamente na produção,
torna as embalagens além de mais seguras, rastreáveis, o que para a questões de
logística é fundamental. Do ponto de vista financeiro já se torna viável, pois ocorre a
redução dos custos finais, devido escala maior de produção deste item.

4.1 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após análise das possibilidades referentes à aplicação mencionada no artigo
percebe-se que ajustes precisam ser realizados na maioria das etapas. Ao fazer uma arte
para este fim é importante uma avaliação do maquinário e um estudo de ganho de ponto,
squash dentre outras características do sistema. Por exemplo, ao fazer itens seguros,
como um microtexto a fonte deve ser editada respeitando o limite do maquinário, de
acordo com a ABNT NBR 15368:2016, o item microtexto só pode ser visto com o
auxílio de uma lente de aumento, e devido a isto a ampliação da fonte para melhor
impressão tem sua limitação.
Após análise dos resultados, a conclusão referente a aplicação dos elementos de
segurança em embalagens flexíveis é que a utilização destes itens é possível, desde que
sejam feitos desenvolvimentos para cada aplicação e um estudo financeiro para cada
item. Deve ser considerado o custo dos insumos, pois isto pode comprometer a
viabilidade do produto final. Sendo assim, o uso de itens de segurança em embalagens
flexíveis deve ser analisado caso a caso. Em diversas situações a adequação à segurança
da embalagem será prática e eficaz, com custo adequado, porém haverá situações que
dependendo do item de segurança escolhido, será recomendado somente para produtos
com valor agregado mais elevado.
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