
Os principais desafios de iluminação nas industrias
de celulose e as melhores soluções para cada um

DESCUBRA



A produção de celulose no Brasil foi de cerca de 19,7 
milhões de toneladas em 2019, sendo essa indústria 
muito importante para a economia nacional. Entretanto, 
por trabalhar com matéria e substâncias inflamáveis, as 
atividades no setor exigem cuidados específicos.

Por isso, reunimos uma série de informações que 
conseguimos em nossas visitas, junto à depoimentos de 
trabalhadores dessa indústria.

Assim, nosso objetivo é enriquecer o conhecimento das 
empresas do setor sobre os riscos de acidentes, 
especialmente os relacionados à iluminação.



DESAFIO: Colheita e Transporte do Eucalipto
A primeira etapa é a colheita do eucalipto e o carregamento 
dos caminhões, atividades que exigem a intervenção frequente 
dos mecânicos nos equipamentos. 

Nossos equipamentos mais indicados essa atividade são os 
refletores sem cabo com base magnética, oferecendo uma
iluminação potente sem ocupar muito espaço. São produtos 
versáteis, podendo ser utilizados tanto para iluminação da área
de trabalho como para uma iluminação mais focada nos 
componentes.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

O trabalho ocorre nos períodos diurno e noturno, necessitando 
assim de iluminação artificial, já que a luz dos faróis não 
ilumina os componentes do equipamento.

Já para iluminar uma área mais ampla, também podem ser 
utilizados os sistemas de iluminação de longo alcance.

Imagem meramente ilustrativa



- Potente e flexível refletor 
recarregável
- Base magnética com ímãs 
incorporados para fixação em 
partes metálicas

GALAXY PRO

- Leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado nas maiores
industrias do mundo
- Base magnética com ímãs 
incorporados para fixação em 
partes metálicas

SOLARIS PRO 16.000

- Iluminação retrátil, compacto e leve
- Ilumina até 500m de distância
- Defina as horas de execução 
necessárias

https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=OTE2mHgcy9E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OTE2mHgcy9E&t=1s


DESAFIO: Manutenção Mecânica em Máquinas 
Florestais
Como dito acima, as atividades ocorrem no período diurno e 
noturno e requerem que os mecânicos realizem intervenções 
nos equipamentos nestes períodos. Os locais que os 
equipamentos operam não possuem estruturas físicas de 
oficina, fazendo-se necessário a utilização de iluminação 
artificial, visto que os faróis das máquinas não possuem 
direcionamento para os componentes do equipamento, como 
por exemplo a manutenção em um destes equipamentos, como
a garra traçadora.

O refletor portátil com a base magnética favorece a 
instalação em pontos específicos melhorando ainda mais a 
luminosidade. Pode ser usado para iluminação da área de 
trabalho (externa) e/ou focada no componente.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Imagem meramente ilustrativa



GALAXY PRO

- Leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado nas maiores
industrias do mundo
- Base magnética com ímãs 
incorporados para fixação em 
partes metálicas

- Potente e flexível refletor 
recarregável
- Base magnética com ímãs 
incorporados para fixação em 
partes metálicas

https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s


DESAFIO: Vigilância e Iluminação Geral em 
Áreas Florestais
As áreas de plantações possuem dimensões de “perder de 
vista” com vários acessos e com existência de escritórios e 
refeitórios em pontos estratégicos. A Iluminação de longa 
distância para verificações de segurança ou identificação de 
animais é uma necessidade.

Recomendamos para esse desafio lanternas de mão super 
potentes com foco de longo alcance (+ de 400 metros) e 
bateria recarregável

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Imagem meramente ilustrativa



- Potente Lanterna Recarregável 
de grande porte
- Lâmpada especial 10 Watt Cree
LED - Extra Potente Lanterna Recarregável 

de grande porte
- Lâmpada especial HID 35W

https://www.youtube.com/watch?v=MAQ3vPDihSU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MAQ3vPDihSU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3_SS18Mxg0k
https://www.youtube.com/watch?v=3_SS18Mxg0k


DESAFIO: Produção e Armazenamento dos 
Cavacos
Os cavacos são produzidos por máquinas de lavagem, corte e 
peneiramento, sendo então armazenados em silos. Para a 
manutenção desses silos e máquinas, são necessários 
equipamentos antiexplosão, evitando faíscas que possam 
incendiar a madeira/pó.

Recomendamos as lanterna de cabeça para os trabalhos de 
inspeção e manutenção, deixando as mãos livres para o 
trabalho. Os refletores sem cabo com bases magnéticas 
também podem ser usados para uma iluminação fixa de maior 
potência. 

Certifique-se de que os equipamentos são adequados para 
zona 0.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Imagem meramente ilustrativa



- Lanterna de cabeça 
ANTIEXPLOSÃO ZONA 0
- Leve e compacta com design 
arrojado
- Cinta elástica de tecido com 
interior emborrachado. Para o 
uso na cabeça ou no capacete

- Lanterna de cabeça 
ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado 
INMETRO
- Portátil tipo mineiro
- Cinta elástica de tecido com 
interior emborrachado. Para o 
uso na cabeça ou no capacete

- Refletor antiexplosão zona 0
- Base magnética
- Inclinação Multiangular

AntiexplosãoXPR-5592GX

https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA
https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=4s


DESAFIO: Cozimento e Branqueamento
O cozimento do cavaco ocorre em altas temperaturas, 
utilizando substâncias químicas como o sulfeto de sódio, 
que é combustível. Além disso, o branqueamento também 
ocorre de forma semelhante, com substâncias a base de cloro.

Para inspeção e manutenção das máquinas e tanques, 
recomendamos as lanternas de mão e de cabeça, caso 
você prefira uma iluminação portátil. Já para uma iluminação 
fixa, pode ser utilizado nosso refletor sem cabos com bases 
magnéticas.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:
Imagem meramente ilustrativa

Assim, para evitar o risco de incêndios e explosões, também 
são necessários equipamentos de iluminação antiexplosão
para zona 0.



- Antiexplosão Zonas 0, 1 e 2
- Design arrojado, robusta e
ao mesmo tempo leve
- Para o uso em qualquer 
aplicação

- Lanterna de cabeça 
ANTIEXPLOSÃO ZONA 0
- Leve e compacta com design 
arrojado
- Cinta elástica de tecido com 
interior emborrachado. Para o 
uso na cabeça ou no capacete

- Lanterna de cabeça 
ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado 
INMETRO
- Portátil tipo mineiro
- Cinta elástica de tecido com 
interior emborrachado. Para o 
uso na cabeça ou no capacete

- Refletor antiexplosão zona 0
- Base magnética
- Inclinação Multiangular

AntiexplosãoXPR-5592GX

https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA
https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=4s


DESAFIO: Secagem e Embalagem
Por fim, a celulose passa pela secagem e embalagem, ficando
pronta para o transporte. As máquinas nessa etapa ainda 
precisam de manutenção, mas não são necessários 
equipamentos antiexplosão. 

Podem ser utilizadas lanternas de mão e de cabeça, assim 
como os refletores sem cabo com bases magnéticas. Para 
uma iluminação mais ampla e potente, indicamos também os 
sistemas de iluminação

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Imagem meramente ilustrativa



Com opção de acionamento
por SENSOR DE MOVIMENTO

- Leve e compacta com design 
moderno
- Potente lanterna de cabeça LED, 
- Cinta de tecido elástico com 
interior emborrachado. Para uso 
em a cabeça ou capacete

- Potente e flexível refletor 
recarregável
- Base magnética com ímãs 
incorporados para fixação em 
partes metálicas

GALAXY PRO

- Leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado nas maiores
industrias do mundo
- Base magnética com ímãs 
incorporados para fixação em 
partes metálicas

https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE
https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk


Conheça nossa linha completa



Lanternas Antiexplosão. 



- Antiexplosão Zonas 0, 1 e 2
- Versátil lanterna estilo caneta.
- Fina e leve, pode ser facilmente 
pendurada em bolsos e cintos

Principais modelos

- Antiexplosão Zonas 0, 1 e 2
- Design arrojado, robusta e
ao mesmo tempo leve
- Para o uso em qualquer 
aplicação

- Antiexplosão Zonas 0, 1 e 2
- Lanterna profissional portátil 
robusta e poderosa
- Certificado INMETRO

- Lanterna de cabeça 
ANTIEXPLOSÃO ZONA 0
- Leve e compacta com design 
arrojado
- Cinta elástica de tecido com 
interior emborrachado. Para o 
uso na cabeça ou no capacete

- Lanterna de cabeça 
ANTIEXPLOSÃO
ZONA 0 com Certificado 
INMETRO
- Portátil tipo mineiro
- Cinta elástica de tecido com 
interior emborrachado. Para o 
uso na cabeça ou no capacete

XPR-5568GX

- Potente Lanterna Tipo 
Cotovelo com cabeça
giratória de 90°
- Antiexplosão Zona 0 
- Recarregável

https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA
https://www.youtube.com/watch?v=1CZ_ZzYQGwA
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc
https://www.youtube.com/watch?v=LjS4oGPOotc
https://www.youtube.com/watch?v=tpIH3hikUJc
https://www.youtube.com/watch?v=tpIH3hikUJc
https://www.youtube.com/watch?v=6txHb2gqliA
https://www.youtube.com/watch?v=6txHb2gqliA
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2T_uP-vORfE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=0L8ye9J6tMo&t=14s


Porque as industrias
necessitam dos nossos produtos! 

Grande parte, ou praticamente todas as industrias 
possuem uma ou varias áreas classificadas. 
O que é isso?
Todo local sujeito á probabilidade da existência ou
formação de uma atmosfera explosiva

Atmosfera explosiva:
É uma mistura de substâncias inflamáveis 
na forma de gases, vapores, poeiras ou
fibras com o oxigênio, que em contato com 
uma fonte de ignição qualquer poderá 
provocar explosão.

Exemplo de como 
Zonas de área perigosa
podem ocorrer em 
circunstâncias típicas 
de classificação 
ZONA 0, ZONA 1
e ZONA 2

Iluminação Antiexplosão: Definição de zoneamento (gases e vapores):
Zona 0 – Local onde a ocorrência de mistura inflamável/explosiva por 
gases ou vapores é continua ou existe por longos períodos.
Zona 1 – É um local onde a atmosfera explosiva está presente em forma 
ocasional e em condições normais de operação, sendo normalmente 
geradas por fontes de risco de grau primário.
Zona 2 – É um local onde a atmosfera explosiva está presente somente 
em condições anormais de operação e persiste somente por curtos 
períodos de tempo, sendo geradas normalmente pro fontes de risco de 
Grau secundário.

Definição de zoneamento (poeiras e fibras):

Zona 20 – É um local em que a atmosfera explosiva, em forma de nuvem
de poeira, está presente de forma permanente, por longos períodos ou 
ainda frequentemente (estas zonas, igual que gases e vapores, são 
geradas por fontes de risco de grau contínuo).
Zona 21 – É um local em que a atmosfera explosiva em forma de nuvem 
de pó está presente em forma ocasional em condições normais de 
operação da unidade (estas zonas, igual que gases e vapores, são 
geradas por fontes de risco de grau primário).
Zona 22 – É um local onde a atmosfera explosiva em forma de nuvem
de pó existirá somente em condições anormais de operação e se existir 
será somente por curto período de tempo (estas zonas, igual que gases e 
vapores são geradas por fontes de risco de grau secundário)



São lanternas voltadas para uso em áreas classificadas (atmosfera explosiva).

Características das Lanternas Antiexplosão Raclite:

Porque as
Lanternas Antiexplosão Raclite!

Todas são certificadas pelos principais órgãos EX internacionais e o Inmetro

Proteção especial:
Protege o compartimento das 
pilhas e da lâmpada evitando que 
os usuários troque as pilhas em 
locais perigosos

Botão deslizante de liga/desliga
de fácil manuseio

Válvula de H²: 
Libera a pressão do gás

Corpo antiderrapante
e altamente resistente
(ABS + PC)

Lâmpada Cree XP-G2
LED de alto brilho

Vedação O’ring

Lente especial de
Nylon anti-impacto



Lanternas Profissionais. 



- Potente Lanterna Recarregável 
de grande porte
- Lâmpada especial 10 Watt Cree
LED

Com opção de acionamento
por SENSOR DE MOVIMENTO

- Leve e compacta com design 
moderno
- Potente lanterna de cabeça LED, 
- Cinta de tecido elástico com 
interior emborrachado. Para uso 
em a cabeça ou capacete

- Extra Potente Lanterna Recarregável 
de grande porte
- Lâmpada especial HID 35W

https://www.youtube.com/watch?v=MAQ3vPDihSU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MAQ3vPDihSU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE
https://www.youtube.com/watch?v=8QUhAhLFnDE
https://www.youtube.com/watch?v=3_SS18Mxg0k
https://www.youtube.com/watch?v=3_SS18Mxg0k


- Refletor antiexplosão zona 0
- Base magnética
- Inclinação Multiangular

XPR-5592GX

- Potente e flexível refletor 
recarregável
- Base magnética com ímãs 
incorporados para fixação em 
partes metálicas

GALAXY PRO

- Leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado nas maiores
industrias do mundo
- Base magnética com ímãs 
incorporados para fixação em 
partes metálicas

Antiexplosão

https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7GKMZNPQQ3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=V5lcUh9pCYk
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vT_1sMinOKo&t=4s


- Iluminação 360 graus
- Potente Kit de iluminação baseado 
em um tripé.
- Simples e muito prático de montar 
e desmontar

- Bluetooth  - Controle da iluminação via APP
- Brilha no escuro – visível no escuro
- Power bank- carregue seu telefone
- IP67 - resistência à água e a poeira

SOLARIS PRO 16.000

- Iluminação retrátil, compacto e leve
- Ilumina até 500m de distância
- Defina as horas de execução 
necessárias

https://www.youtube.com/watch?v=4MpT_XiAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=4MpT_XiAduQ
https://www.youtube.com/watch?v=OTE2mHgcy9E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OTE2mHgcy9E&t=1s


KIT SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA
COM 8 UNIDADES SEQUENCIAIS

- Controle de tráfego
- Sinalização de áreas de risco
- Identificação de alerta para caminhões,
empilhadeira, carregadeiras
- Construção e manutenção de estradas e pontes
- Operação de busca e salvamento
- Entre outras diversas aplicações.

Perfeito para qualquer situação que requeira
uma resposta rápida, bem como:



x-Glo FAIXA DE LED
iluminação de alta performance

ANTES DEPOIS

Projetada para fornecer iluminação temporária
e permanente para túneis e câmeras de refúgio.

• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção
• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade



Quem usa as
Lanternas Antiexplosão Raclite!

E estamos em fase avançada de desenvolvimento de produtos nas principais industrias de celulose do país 



CONTATO: Comercial

Unidade Campinas:
(19) 3271.1343 | 3279.1512
ZAP 99899.1119
vendas@jfriasgomes.com.br

Unidade Fortaleza:
(85) 98125.1579
fortaleza@jfriasgomes.com.br

Unidade Porto Alegre:
(51) 99167.7150
cris.alves@jfriasgomes.com.br

www.jfriasgomes.com.br

mailto:vendas@jfriasgomes.com.br
mailto:fortaleza@jfriasgomes.com.br
mailto:Cris.alves@jfriasgomes.com.br
http://www.jfriasgomes.com.br/
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