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Organize
EmbelezeEmbeleze
Convença.
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Resolução de Imagens

Pausa.
- 4 grupos
- 4 frases4 frases
- 1 técnica

-Neste arquivo você encontrará 4 quadros. Cada um contém uma frase, uma afirmação, um 
fato ou um desafio. Este exercício é para ser realizado em grupo  e cada grupo deverá ficar 
atento a 1 das frases.

-OBJETIVO:
O objetivo deste exercício é estimular a reflexão e a geração de idéias. Não existe resposta 
certa ou erradacerta ou errada. 

PARA INICIAR
Individualmente: Responda às perguntas abaixo.Em grupo: Provoque, estimule o grupo com 
as perguntas abaixo.

Resolução de Imagens"Descobrir consiste em olhar as 
mesmas coisas que todos 

olham e pensar algo diferente".
Albert Szent-Gyorgyi

Grupo 1

"Nada é permanente, 
exceto as mudanças”

Heráclito

Grupo 2

"É preciso sempre estimular os 
funcionários a trazerem idéias 

inovadoras".

Grupo 3

"Como você explica o odor 
para alguém?"

Grupo 4

Todos os grupos devem chegar às respostas para as seguintes perguntas:
1) O que esta frase transmite a você? Por que?
2) Esta frase é verdadeira para você? Quais as razões ?
3) Em que situações você vê, observa este princípio ? 
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Resolução de Imagens

Pausa.
- 4 grupos
- 1 frase
- Aplicação de PNI

-No próximo slide, 1 frase faça o quadro PNI e encontre um pensamento consensual em seu 
grupo sobre os pontos positivos, negativo e interessantes.

OBJETIVOOBJETIVO:
* uma melhor compreensão da idéia e bases mais sólidas para uma tomada de decisão
* uma reformulação da idéia original, com o fortalecimento de seus aspectos
positivos, minimização dos negativos ou a exploração de seus pontos interessantes.
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Resolução de Imagens

No futuro todos usarão um bracelete 
que além de celular, terá dispositivos

de identificação da identidade e 
do posicionamento 

da pessoa (GPS) em tempo real.

Resolução de Imagens

Positivo
(do que gostamos?)

Negativo
(do que não gostamos?)

Interessante
(o que nos pareceu interessante)

- GPS
- Celular

- Acaba a Privacidade
- Facilita o Sequestro

-Pode ser usado como
acessório de moda

-Identidade
- Segurança
- Tecnologia
- Removível com opções
de uso diferenciados
- não ter que carregar
vários documentos

-Formato Bracelete
-Vai estar com seus
dados pessoais
-Removível podendo ser 
retirado por qualquer
pessoa (inseguro)
- dificuldade de uso
devido ao formato
( l l )

- fácil acesso aos dados 
da identidade
- gps no auxilio de 
localização de crianças
- celular
- achar pessoas amigas
- infos em tempo real

(celular)
- falta especificação de 
ser a prova d’agua.
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Plano de Vôo

• Exercícios da Aula Anterior
Té i d L• Técnicas de Layout

– O que é layout
– Princípios da Composição Estético – Espacial
– O Sentido da Leitura
– Layout Simétrico e Assimétrico

• Técnicas de Diagramação
– O que é diagramação
– A Estrutura da Peça Gráfica
– O Grid (modular)

• Pré Impressão• Pré-Impressão
– O que é pré-impressão?
– Cor
– Luz e Temperatura (Definição e Padronização)
– Originais de Produção (tom contínuo e traço)

• Classificação de Originais
• Caracteristicas das Retículas
• Lineatura e Tabela de LPI’s
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Técnicas de Layout

Peça produzida artesanalmente para a visualização e 

interpretação de um projeto. Instrumento de depuração 

do próprio projeto, quando destinado ao cliente, deve 

simular, da melhor forma possível, o produto final.

O tempo, custo e a agilidade dos programas gráficos
fizeram as agências trocarem os mockups

em papel por artes digitais 

Técnicas de Layout

Princípios da Composição Estético Espacial
Um simples folheto, uma página de internet, anúncios fantásticos e até mesmo comerciais de TV exigem em sua 

montagem uma série de regras que devem ser seguidas para obter o máximo da mensagem publicitária. Cada mídia 

possui sua própria linguagem  mas existe um conjunto de princípios básicos que todas seguem indistintamente.

Planejamento:  devemos saber exatamente de quais elementos dispomos para a montagem da peça. Fotos, 
ilustrações, textos, títulos, vinhetas, marcas, logotipos, slogans e os espaços em branco são as peças desse 
quebra cabeça chamado composição gráfica. Nosso papel é distribuir esses elementos de forma criativa, 
original e persuasiva. O equilíbrio entre os elementos tornará a peça bonita e atraente. 

Hierarquia: devemos determinar exatamente o que deve se sobressair no anúncio. O motivo principal o motivo 
secundário e assim por diante Lembre-se se tudo tem destaque NADA tem destaquesecundário e assim por diante. Lembre-se se tudo tem destaque, NADA tem destaque.

Ritmo:  a qualidade técnica das fotos, ilustrações ou vinhetas são o fator primordial para saber até que ponto vale a 
pena a sua colocação em destaque. O Corte na imagem determina o ritmo e principalmente o foco da 
mensagem. Lembrar sempre do centro óptico da foto para fazer o corte mais adequado.
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Técnicas de Layout

O sentido da leitura
É característica instintiva do ser humano “rastrear” uma página com os olhos ao vê-la pela primeira vez. Este 

procedimento tem a propriedade de checar se o assunto tratado é de interesse ou não do leitor. O rastreamento é 

feito de forma ordenada e seqüencial, dependendo da colocação dos elementos nas diversas zonas de interesse da 

página, pode fazer com que ela seja virada ou não.

Técnicas de Layout
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Técnicas de Layout

Princípios da Composição Estético Espacial
Um simples folheto, uma página de internet, anúncios fantásticos e até mesmo comerciais de TV exigem em sua 

montagem uma série de regras que devem ser seguidas para obter o máximo da mensagem publicitária. Cada mídia 

possui sua própria linguagem  mas existe um conjunto de princípios básicos que todas seguem indistintamente.

Planejamento:  devemos saber exatamente de quais elementos dispomos para a montagem da peça. Fotos, 
ilustrações, textos, títulos, vinhetas, marcas, logotipos, slogans e os espaços em branco são as peças desse 
quebra cabeça chamado composição gráfica. Nosso papel é distribuir esses elementos de forma criativa, 
original e persuasiva. O equilíbrio entre os elementos tornará a peça bonita e atraente. 

Hierarquia: devemos determinar exatamente o que deve se sobressair no anúncio. O motivo principal o motivo 
secundário e assim por diante Lembre-se se tudo tem destaque NADA tem destaquesecundário e assim por diante. Lembre-se se tudo tem destaque, NADA tem destaque.

Ritmo:  a qualidade técnica das fotos, ilustrações ou vinhetas são o fator primordial para saber até que ponto vale a 
pena a sua colocação em destaque. O Corte na imagem determina o ritmo e principalmente o foco da 
mensagem. Lembrar sempre do centro óptico da foto para fazer o corte mais adequado.

Técnicas de Layout

Layout Simétrico
• Os elementos ficam centralizados em torno de um 

eixo Há equilíbrio visual o olho não se deslocaeixo. Há equilíbrio visual, o olho não se desloca 
muito do lado direito ao lado esquerdo da tela.

• Na página ilustrada ao lado, os elementos de 
navegação laterais estão dispostos de maneira 
simétrica em relação ao texto central. No alto, o 
cabeçalho, mantém a estrutura visual centrada em 
torno do título principal (o nome da instituição), 
embora a barra de navegação ali situada não esteja 
centralizada.

• A simetria, neste caso, parece ser uma referência 
visual ao neoclassissismo, movimento artístico 
muito forte na Europa no início do século 19, que se 
baseava em referências visuais da cultura greco-baseava em referências visuais da cultura greco
romana. O "frontspício" do título do site, bem como 
as estátuas que o ladeiam, reforçam este 
argumento.

• A navegação pelas obras e exposição fica integrado 
ao bloco de texto central, o que contribui para 
manter a leveza do conjunto, embora este careça de 
informações contextuais importantes, como o título 
da página e onde a página se situa dentro do site.
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Técnicas de Layout

Layout Assimétrico

• elementos dispostos por peso visual 
e função. Malhas visuais ajudam a 
disposição dinâmica e consistente 
dos elementos.

Técnicas de Layout

A formas mais comuns do layout
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Plano de Vôo

• Exercícios da Aula Anterior
Té i d L• Técnicas de Layout

– O que é layout
– Princípios da Composição Estético – Espacial
– O Sentido da Leitura
– Layout Simétrico e Assimétrico

• Técnicas de Diagramação
– O que é diagramação
– A Estrutura da Peça Gráfica
– O Grid (modular)

• Pré Impressão• Pré-Impressão
– O que é pré-impressão?
– Cor
– Luz e Temperatura (Definição e Padronização)
– Originais de Produção (tom contínuo e traço)

• Classificação de Originais
• Caracteristicas das Retículas
• Lineatura e Tabela de LPI’s

Técnicas de Diagramação

O que é Diagramação.

Diagramação (ou paginação) é o ato de diagramar (paginar) e diz respeito a distribuir os elementos 

gráficos no espaço limitado da página impressa ou outros meios. É uma das práticas principais do 

design gráfico, pois a diagramação é essencialmente design tipográfico. Entre as diretrizes principais da 

diagramação podemos destacar a hierarquia tipográfica e a legibilidade. A diagramação é aplicada em diversas 

mídias como jornais, livros, revistas, cartazes, sinalização, websites, inclusive na televisão.

Atualmente, um diagramador também tem sido considerado, no Brasil e no exterior, um designer gráfico. Mesmo 

assim a diagramação não é uma atividade limitada a uma profissão específica. Em alguns cursos de biblioteconomia 

ou jornalismo mais tradicionais o designer gráfico é chamado apenas de diagramador.

A diagramação de publicações costuma seguir as determinações de um projeto gráfico, para que, entre outras 

coisas, se mantenha uma identidade em toda a publicação. Na diagramação, a habilidade ou conhecimento mais 

importante é o uso da tipografia.
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Técnicas de Diagramação

Princípios da Composição Estético Espacial
A peça gráfica, qualquer que seja ela, pode ser dividida em 5 partes. Essa divisão nos auxilia no 

entendimento e criação de um layout.

Forma: é campo limite onde está contida a mensagem. No caso da Internet é a tela do computados. 

No caso de um impresso é o formato do folheto, da página da revista, do jornal, do outdoor...

Título: são a parte mais importante da mensagem verbal, São eles que, por sua forma despertam o 

interesse do consumidor, aprisionando sua atenção. Quando isso acontece é a recompensa ao esforço 

do criador.

Texto: como o próprio nome indica é a explanação dos benefícios e vantagens ofertadas pelo produto 

ou serviço. O criador deve procurar ser conciso em sua redação. De forma a não cansar o leitor.

Imagem: pode ser formada por uma fotografia ou ilustração Em certos casos é possível que oImagem: pode ser formada por uma fotografia ou ilustração. Em certos casos  é possível que o 

próprio texto apresentado de maneira criativa, se transforme em imagem. É o chamado All Type

Assinatura: é a aplicação da marca, com ou sem slogan, chancela de qualidade do produto ou serviço 

do Cliente.

É do equilíbrio entre os 5

Elementos que depende a

Beleza da peça gráfica

Um mau anúncio pode

prejudicar ou até matar

Um bom produto.

Um bom anúncio não salva  um mau produto.

Entretanto pode retardar seu  processo de envelhecimento e 

Morte possibilitando a introdução de aperfeiçoamentos 

que salvem o produto

Não esqueça

Beleza é Fundamental

Para a vida

Técnicas de Diagramação

Diagramação Modular - GRID

Ênfase na funcionalidade da comunicação tipográfica destacando a clareza e aÊnfase na funcionalidade da comunicação tipográfica, destacando a clareza e a 

organização sistemática da página impressa.

GRID = onde as colunas produzam uma estrutura tipográfica verticalmente orientada, é possível, 

acrescentar-se a ela uma estrutura horizontalmente orientada, uma espécie de estrutura 

coordenada ao qual chamaremos de  Grid. Esse processo produz módulos, não necessariamente 

quadrados, que combinados entre si, possibilitam maior clareza e vitalidade ao Layout, através do 

perfeito equilíbrio entre os claros e escuros da página 

Um bom Grid deve identificar APENAS:

As margens do trabalho

A dimensão das colunas

As áreas das fotografias

As áreas de respiração (espaços sem texto ou imagem)



2/5/2010

12

Técnicas de Layout

Exemplos de 

aplicação de Grid

Em 15 campos

Técnicas de Layout

Exemplos de 

aplicação de Gridaplicação de Grid

Em 15 campos
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Técnicas de Layout

Exemplos de 

aplicação de Grid

em 24 campos

Plano de Vôo

• Exercícios da Aula Anterior
Té i d L• Técnicas de Layout

– O que é layout
– Princípios da Composição Estético – Espacial
– O Sentido da Leitura
– Layout Simétrico e Assimétrico

• Técnicas de Diagramação
– O que é diagramação
– A Estrutura da Peça Gráfica
– O Grid (modular)

• Pré Impressão• Pré-Impressão
– O que é pré-impressão?
– Cor
– Luz e Temperatura (Definição e Padronização)
– Originais de Produção (tom contínuo e traço)

• Classificação de Originais
• Caracteristicas das Retículas
• Lineatura e Tabela de LPI’s
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Etapas da Impressão

A pré-impressão é uma fase importantíssima no processo de 
produção gráfica e pode ser compreendida como todo o 
conjunto de procedimentos e cuidados a serem adotados 
depois de finalizada a arte a ser impressa e antes do processo 
de impressão propriamente dito, ou seja, a reprodução do 
grafismo em seu suporte final. Os processos de pré-impressão 

i t tã ã d i fi li dconsistem, então, na preparação de um arquivo finalizado para a 
obtenção de uma matriz de impressão.

Etapas da Impressão

O cuidado na pré-impressão é fundamental. Da mesma forma 
que uma pré-impressão mal feita pode arruinar uma boa idéia, 
transformando um bom arquivo num impresso medíocre ou até 
defeituoso, uma pré-impressão cuidadosa pode até corrigir 
eventuais falhas no arquivo original e proporcionar uma 
impressão de qualidade superior.
U t f t t i i dí l id d i lUm outro fator que torna imprescindível um cuidado especial 
nessa área é a sua característica de ser a transição entre dois 
processos, a “ponte” entre o processo de concepção e design e 
o processo de execução ou impressão.
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Etapas da Impressão

Relembrando Cor.e e b a do Co .

Cor é uma sensação, uma representação pessoal.

Podemos tornar as cores próximas a todos mas nunca idênticas

A cor é obtida

quando objetos coloridos refletem e/ou absorvem parte da luzq j / p

que, por sua vez, atingem os olhos e o cérebro de um observador

humano. Estes elementos interagem entre si para produzir a

sensação de cor. A cor vista depende de quanto de luz vermelha,

verde e azul atingem os olhos.

Etapas da Impressão

FATORES QUE INFLUENCIAM NA INTERPRETAÇÃO DAS CORES

• Condições físicas e psicológicas do observador• Condições físicas e psicológicas do observador

• Condições de iluminação (luz incandescente, fluorescente)

• Adaptação cromática (constância): o olho pode aumentar ou diminuir sua 
sensibilidade para se adaptar às condições do ambiente como mudanças bruscas de 
luminosidade. É necessário um tempo para a adaptação. Um objeto amarelo parecerá 
vermelho se o olho estiver adaptado à luz verde.

• Contraste simultâneo (adjacência): a análise das cores de um objeto não são estímulos 
isolados. Dependem da iluminação e das cores que circundam este objeto. No 
exemplo os blocos centrais têm a mesma cor embora pareçam diferentes.

• Memória de Cor (familiaridade): entre um 

tratamento de uma foto azul e outra vermelha, 

por exemplo, é necessário um tempo de descanso.
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Etapas da Impressão

LUZ E TEMPERATURA DE COR

A cor da luz é medida em Kelvin (K) Quando um objetoA cor da luz é medida em Kelvin (K). Quando um objeto, 
como um pedaço de metal, é aquecido a temperaturas 
crescentes, emite luzes diferentes que percorrem desde 
o vermelho, laranja, amarelo e branco e emitiria luz azul 
eventualmente se nenhuma substância química ou 
física ocorresse. A cor da luz incandescente emitida por 
este objeto pode se descrita então por sua 
temperatura. 

Uma luz de vela tem uma temperatura de cor ao redor 
de 2000K. O azul celeste está entre 12000K e 18000K. A 
luz do dia está ao redor de 5000K, e um céu nublado é 
de aproximadamente de 6250K.

A luz branca contém uma mistura de todas as cores no 

espectro. A temperatura de luz, em Kelvin, descreve o 

quão avermelhado Ou azulado é uma fonte de luz.

Etapas da Impressão

LUZ E TEMPERATURA DE COR

Uma fonte de luz com temperatura de 5000K e distribuiçãoUma fonte de luz com temperatura de 5000K e distribuição

semelhante à luz natural é conhecida como iluminante D50

A análise das cores em diferentes tipos de iluminação, 
como  Uso de lâmpadas incandescentes ou 
fluorescentes, e até mesmo em ambientes com paredes 
coloridas compromete o resultado final em nosso 
cérebro.

A padronização desse ambiente assim como da 
iluminação torna-se necessária para que as cores não 
sofram interferências. Os tons neutros ou acromáticos 
(branco, preto e cinza) são recomendados ao ambiente. 
Como tela de fundo em um monitor de computador, 
recomenda-se o uso do cinza. A temperatura de cor 
ideal para a luz branca neutra é de 5000K. Evite, 
também, cores extravagantes no ambiente de trabalho 
e nas roupas pessoais.
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Etapas da Impressão

LUZ E TEMPERATURA DE COR

Uma fonte de luz com temperatura de 5000K e distribuiçãoUma fonte de luz com temperatura de 5000K e distribuição

semelhante à luz natural é conhecida como iluminante D50

A análise das cores em diferentes tipos de iluminação, 
como  Uso de lâmpadas incandescentes ou 
fluorescentes, e até mesmo em ambientes com paredes 
coloridas compromete o resultado final em nosso 
cérebro.

A padronização desse ambiente assim como da 
iluminação torna-se necessária para que as cores não 
sofram interferências. Os tons neutros ou acromáticos 
(branco, preto e cinza) são recomendados ao ambiente. 
Como tela de fundo em um monitor de computador, 
recomenda-se o uso do cinza. A temperatura de cor 
ideal para a luz branca neutra é de 5000K. Evite, 
também, cores extravagantes no ambiente de trabalho 
e nas roupas pessoais.

Etapas da Impressão

LUZ E TEMPERATURA DE COR - Padronização
Todas as cores devem ser analisadas em ambiente a 5000k (D50) de luz.E devem ser observados:

Hue / Tom: é o comprimento de onda da luz refletida ou transmitida por um objeto. O tom é 

identificado pelo nome  da cor ou cor da cor, por exemplo, rosa, verde, azul, laranja.

Saturação / Croma: força, intensidade, pureza, nitidez, opacidade do tom.

Luminosidade / Brilho: falta de luz ou brilho do tom, isto é, a relação entre o claro e o escuro da cor.
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Etapas da Impressão

LUZ E TEMPERATURA DE COR - Padronização
Todas as cores devem ser analisadas em ambiente a 5000k (D50) de luz.E devem ser observados:

Hue / Tom: é o comprimento de onda da luz refletida ou transmitida por um objeto. O tom é 

identificado pelo nome  da cor ou cor da cor, por exemplo, rosa, verde, azul, laranja.

Saturação / Croma: força, intensidade, pureza, nitidez, opacidade do tom.

Luminosidade / Brilho: falta de luz ou brilho do tom, isto é, a relação entre o claro e o escuro da cor.

Etapas da Impressão

LUZ E TEMPERATURA DE COR - Padronização
Todas as cores devem ser analisadas em ambiente a 5000k (D50) de luz.E devem ser observados:

Hue / Tom: é o comprimento de onda da luz refletida ou transmitida por um objeto. O tom é 

identificado pelo nome  da cor ou cor da cor, por exemplo, rosa, verde, azul, laranja.

Saturação / Croma: força, intensidade, pureza, nitidez, opacidade do tom.

Luminosidade / Brilho: falta de luz ou brilho do tom, isto é, a relação entre o claro e o escuro da cor.
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Etapas da Impressão

LUZ E TEMPERATURA DE COR - Padronização
Todas as cores devem ser analisadas em ambiente a 5000k (D50) de luz.E devem ser observados:

Hue / Tom: é o comprimento de onda da luz refletida ou transmitida por um objeto. O tom é 

identificado pelo nome  da cor ou cor da cor, por exemplo, rosa, verde, azul, laranja.

Saturação / Croma: força, intensidade, pureza, nitidez, opacidade do tom.

Luminosidade / Brilho: falta de luz ou brilho do tom, isto é, a relação entre o claro e o escuro da cor.

Etapas da Impressão

LUZ E TEMPERATURA DE COR - Padronização
Todas as cores devem ser analisadas em ambiente a 5000k (D50) de luz.E devem ser observados:

Hue / Tom: é o comprimento de onda da luz refletida ou transmitida por um objeto. O tom é 

identificado pelo nome  da cor ou cor da cor, por exemplo, rosa, verde, azul, laranja.

Saturação / Croma: força, intensidade, pureza, nitidez, opacidade do tom.

Luminosidade / Brilho: falta de luz ou brilho do tom, isto é, a relação entre o claro e o escuro da cor.
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Etapas da Impressão

LUZ E TEMPERATURA DE COR - Padronização
Todas as cores devem ser analisadas em ambiente a 5000k (D50) de luz.E devem ser observados:

Hue / Tom: é o comprimento de onda da luz refletida ou transmitida por um objeto. O tom é 

identificado pelo nome  da cor ou cor da cor, por exemplo, rosa, verde, azul, laranja.

Saturação / Croma: força, intensidade, pureza, nitidez, opacidade do tom.

Luminosidade / Brilho: falta de luz ou brilho do tom, isto é, a relação entre o claro e o escuro da cor.

Etapas da Impressão

A reprodução precisa das cores não é alcançada facilmente em um computador ou 

monitor de televisão. É praticamente impossível exibir em um monitor as cores 

exatas de uma imagem  impressa em papel. As cores vistas em monitores e 

impressos são  produzidas por fenômenos físicos completamente diferentes. A

maioria dos problemas associados à reprodução precisa das cores  provém da 

reconciliação entre o espaço de cores ou GAMUT produzidos pelo fósforo 

vermelho, verde e azul de um monitor de computador e o GAMUT produzido pelas 

tintas cyan, magenta, amarelo e preto de uma impressora.

GAMUT = capacidade de sobrepor e conseguir cores em diferentes escalas Cromáticas
Lembre-se:

RGB = Monitor = 16 milhões de cores

CMYK = Papel = 5000 cores

WEBSafe = Internet = 216 safety colors
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PROXIMA AULA

Individual.

Montar 3 layouts de anúncio.

Dois em grids de 15 módulos

Um em grid de 24 módulos.
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Plano de Vôo

• Exercícios da Aula Anterior
Té i d L• Técnicas de Layout

– O que é layout
– Princípios da Composição Estético – Espacial
– O Sentido da Leitura
– Layout Simétrico e Assimétrico

• Técnicas de Diagramação
– O que é diagramação
– A Estrutura da Peça Gráfica
– O Grid (modular)

• Pré Impressão• Pré-Impressão
– O que é pré-impressão?
– Cor
– Luz e Temperatura (Definição e Padronização)
– Originais de Produção (tom contínuo e traço)

• Classificação de Originais
• Caracteristicas das Retículas
• Lineatura e Tabela de LPI’s
• Formato dos Pontos
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Etapas da Impressão

Originais de Produção Gráfica

Muitas vezes ao olharmos um impresso nem nos damos 

conta do que realmente está lá, mais se olharmos 

atentamente, bem de pertinho ou com o auxílio de uma 

lente de aumento, as veremos, lindas, redondas, 

quadradas, elípticas ou de outro formato qualquer. E com 

certeza lá estarão elas, as famosas retículas.

Etapas da Impressão

Originais de Produção Gráfica

Quando falamos em imagens de fotografias, cromos, 
slides, estamos falando de imagens em tom-contínuo, 
que são formadas ou por diferenças de camadas ou 
densidades (fotos) ou por luzes diretas (monitor/pixels), 
ou seja essas imagens não possuem retículasou seja, essas imagens não possuem retículas.
Porém, sempre quando falamos em impressos, não tem 
jeito, teremos que reticular as imagens para que 
possam ao serem impressas, formar as variações de 
cores através de ilusões ópticas.
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Etapas da Impressão

Originais de Produção Gráfica

Q d f l i d f t fiQuando falamos em imagens de fotografias, 
cromos, slides, estamos falando de imagens 
em tom-contínuo, que são formadas ou por 
diferenças de camadas ou densidades (fotos) 
ou por luzes diretas (monitor/pixels), ou seja, 
essas imagens não possuem retículas.
Porém sempre quando falamos emPorém, sempre quando falamos em 
impressos, não tem jeito, teremos que 
reticular as imagens para que possam ao 
serem impressas, formar as variações de cores 
através de ilusões ópticas.

Etapas da Impressão

Características das retículas

- Ângulo das retículas
- Lineatura / porcentagem
- Formato dos pontos



2/5/2010

25

Etapas da Impressão

Ângulo das Retículas
• Quando falamos em ângulo das retículas estamos nos 

referindo ao ângulo formado por uma linha de retículas. 
Esse ângulo é definido pelo RIP na reticulagem digital, e 
deve possuir um valor determinado para cada cor. Caso 
sejam indicados ângulos incorretos para as cores 
dependendo do número de cores e da imagem em Si, 
poderemos causar um problema chamado moiré 
bastante visível (pois quando se fala em retícula 
convencional esse "problema" sempre existe, menos 
visível ou mais visível).

• Em alguns casos, dependendo das cores da imagem, o 
ângulo do cyan e do magenta são invertidos, isso para 
minimizar a possível aparição de moiré.

• Quando utilizam-se mais de 4 cores, em alguns casos 
onde 5 ou 6 cor irá formar sobreposição, muitas vezes 
colocando essas cores com lineaturas diferentes também 
conseguimos minimizar os problemas com moiré.

Etapas da Impressão

Ângulo das Retículas

• A utilização correta dos ângulos formará o que chamamos de formação dos pontos emA utilização correta dos ângulos formará o que chamamos de formação dos pontos em 
roseta, e essa formação dá o aspecto visual agradável. Abaixo podemos ver a formação de 
roseta, e ao lado podemos ver com moiré.

Com rosetas Com moiré

Na web: http://www.mathematik.com/Moire/
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Etapas da Impressão

Lineatura

li é f l l é d i d id d d d í l f li• A lineatura é a forma pela qual é denominada a quantidade de pontos de retícula que o fotolito 
ou a chapa apresenta em 1 centímetro ou polegada linear, ou seja, lineatura é a quantidade de 
pontos por cm ou pol linear.
Quanto maior a lineatura menores serão os pontos de retícula (pois tem que caber mais pontos 
no mesmo espaço, 1 cm linear), e quanto maior a lineatura maior será a resolução da imagem 
impressa (desde que adequada ao tipo de papel, ao tipo de tinta e ao processo de impressão).

• Outra questão muito importante que se deve saber, é que quanto maior for a lineatura maior será 
o ganho de impressão, então o setor de pré-impressão deve saber que se exagerar na lineatura, o 
impressor terá muita dificuldade em conseguir reproduzir, principalmente quando o impressor 
trabalha com papéis ou tintas de qualidade inferior ou equipamentos mais antigostrabalha com papéis ou tintas de qualidade inferior, ou equipamentos mais antigos.

• Para o fechamento do arquivo, na hora da escolha da lineatura, deve levar em conta, então, o papel 
que será usado (mais liso ou mais áspero) para escolher a lineatura mais adequada. Para substratos 
mais lisos / menos porosos, pode-se utilizar maior lineatura (ex. papel couchê - 60 lpc, 80 lpc ...), 
para papéis mais ásperos / menos porosos a lineatura deverá ser menor (ex. papel jornal - 45 lpc, 
50 lpc ...).

Etapas da Impressão

Lineatura

l d é i ã b lh i d d• Em alguns casos, quando a pré-impressão tem que trabalhar com mais de 4 cores, sendo que essas 
cores serão sobrepostas, e tem que utilizar retícula convencional, alguns trabalhos cujas 4 cores 
principais (CMYK) são feitas com uma lineatura (ex. 60 lpc) e as outras cores especiais com 
lineatura diferente (ex. 70 lpc) ajudam a evitar o moiré. 

• Vale lembrar também que quanto maior a lineatura, maior será o tempo de ripagem, o que gera 
maior custo de processamento (hora máquina/ RIP).

• Outro cuidado importante quando se trabalha com maiores lineaturas e se utiliza fotolito, é no 
controle do vácuo e do tempo de exposição na prensa de cópia, pois como os pontos serão 
menores a medida que se aumenta a lineatura, mais fácil de ocorrer perda dos pontos de mínima 

óna cópia.

• E só para reforçar vale lembrar que, para se utilizar maiores lineaturas, mais liso tem 
que ser o papel, melhor tem que ser a tinta de impressão e a impressora tem que 
estar em boas condições / ajustada.
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Etapas da Impressão

Lineatura

b l i di õ d í l

A seguir uma tabela com indicações de retículas:

• Uma tabela com indicações de retículas

Retícula (polegadas) Impressão Tipos de Suportes

10 lpi / 4 lpc Outdoor & Offset Monolúcido 75-82 g/m²

65 lpi / 26 lpc Tipografia Jornal, sulfite, bufon com superfície áspera

75 lpi / 30 lpc Tipografia Acetinados de 2ª classe e cartolinas

85 lpi / 34 lpc Tipografia Acetinados de 1ª classe, ilustração de 2ª classe, jornal e cartolinas

100 lpi / 40 lpc Tipografia Ilustração de 1ª classe, couchê de 2ª classem kraft flor-post

125 lpi / 50 lpc
Tipografia

Offset
Couchê, cartolina, duplex e flor-post

Impressão de jornais e papeis muito rugosos

135 lpi / 54 lpc Offset Couchê, offset, casca de ovo (Bond e White) e todos suportes de boa qualidade

150 lpi / 60 lpc Offset
Impressos comerciais com papeis de boa qualidade (offset, couchê, cartões 

etc)

ACIMA de 150 lpi / 60 lpc Offset
Papéis de qualidade superior para trabalhos com extrema riqueza de detalhes 

(80 lpc)

Etapas da Impressão

Formato de Pontos

C i l• Convencional
A chamada retícula convencional são os pequenos pontos que formam as imagens 
impressas, porém pelo fato desses pequenos pontos terem características próprias de 
formação e de utilização são chamados de convencionais, ou retículas convencionais. 

Quando o programa do computador que vai fazer a 
reticulagem (RIP - raster image process) é selecionado 
um perfil de formação dos pontos, nesse perfil é definido 
o tipo de ponto (redondo, quadrado ou elíptico), o p p ( q p )
ângulo de cada cor que será dada a saída e a lineatura
escolhida. Com base nessas informações o RIP formará as 
células matrizes e iniciará o processo de rasterização
(conversão da imagem de tom-contínuo para imagem 
reticulada).

O resultado final é geralmente impresso em um filme. 
O fotolito.
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Etapas da Impressão

Formato de Pontos

E t á ti• Estocástico
A retícula estocástica nada mais é do que o uso de retículas bem pequenas (isso pode 
ser definido pela resolução em mícrons), que favorece uma melhor resolução de 
imagem. Porém as retículas estocásticas possuem algumas características muito 
importante que as diferem das retículas convencionais.

Primeira
geração

Segunda
geração

Terceira
geração

Etapas da Impressão

Formato de Pontos

• Características das Estocásticas• Características das Estocásticas

Distribuição aleatória (sem grades), o que diretamente faz com que esse tipo de retícula não 
precise de ângulo diferente para cada cor, ou seja, não possui ângulo para nenhuma cor, o que 
também favorece a eliminação dos indesejados efeitos moiré (moarê) que surgem quando são 
utilizados ângulos incorretos nas retículas convencionais ou ainda com imagens como tecidos.

Resolução (tamanho dos pontos) podem (devem) ser alterados de acordo com o sistema de 
impressão ou o tipo de substrato (plásticos, jornal, cartão etc)

Seu ganho de pontos é maior do que o das retículas convencionais, devendo ser feita a curva de 
compensação adequada

Economia de tinta nos processos de impressão (em alguns casos até 20%)



2/5/2010

29

Etapas da Impressão

Formato de Pontos

• Características das Estocásticas• Características das Estocásticas

Se bem usada propicia impressos com maiores detalhes de imagens, favorecendo também o 
aumento da gama de cores (gammut)

Sensação de fora de registro menor, percebe-se menos o fora de registro (indicado para 
impressoras mais antigas que possuem problemas de registro), lembrando que deve-se utilizar a 
resolução (tamanho em mícrons dos pontos) adequada ao sistema e substrato

Possibilita a impressão de mais cores sobrepostas sem problema com moiré, como o Hi-fi color (7 
cores) ou hexacromia (6 cores).

É extremamente aconselhável o uso de CtP para a obtenção das matrizes de impressão (para não 
ocorrer perda de pontos na cópia com fotolitos)

Etapas da Impressão

Proxima Aula

• Impressão

• Acabamento
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Visite: www.emvbase.com

Email: eric@emvbase.com

Twitter: @emvbase

Facebook: facebook.com/emvbase

Linkedin: linkedin.com/in/ericviana

Google: emvbase


