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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

• 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

- Tipografia e Tipologia

• Impressão
– Provas: analógicas e digitais.g g
– Fotolitos
– Tipos de Impressão
– Tipos de Papéis e usos
– Características das Tintas

• Acabamento
– Facas especiais, sangria, corte e vinco.
– verniz, relevo, grampos,hotstamping, laminação.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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

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

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.
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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.

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.
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Etapas da Impressão

Características das retículas

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

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.
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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/

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 ...).
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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.

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)
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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.

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
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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%)

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)
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Etapas da Impressão

Tipografia e Tipologia

• A Tipografia é conhecida como a impressão dos TIPOS Com a evolução do DTP virou• A Tipografia é conhecida como a impressão dos TIPOS. Com a evolução do DTP virou 
arte em extinção.

• Tipologia é o estudo da formação dos tipos, essa por sua vez cresce a cada dia. Mas no 
final, a nomenclatura utilizada é tipografia, assim como fonte virou tipo. 

• O termo tipo é o desenho de uma determinada família de letras como por exemplo: 
verdana, futura, arial, etc. 

As variações dessas letras (light, itálico e negrito, por exemplo) de uma 
determinada família são as fontes desenhadas para a elaboração de um conjunto 
completo de caracteres que consta do alfabeto em caixa alta e caixa baixa, números, 
símbolos e pontuação.

Os tipos constituem a principal ferramenta da comunicação gráfica/escrita. Os 
desenhos dos tipos/fontes permitem que você dê expressão ao documento, para 
transmitir instantaneamente, e não-verbalmente, atmosfera e imagem.

Etapas da Impressão

Tipografia e Tipologia

“Tipografia é transformar um espaço vazio, num espaço que não 
seja mais vazio. Isto é, se você tem uma determinada informação 
ou texto manuscrito e precisa dar-lhe um formato impresso com 
uma mensagem clara que possa ser lida sem problema, isso é 
tipografia.”

Wolfgang Weingart
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Plano de Vôo

• Exercícios da Aula Anterior

• 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

- Tipografia e Tipologia

• Impressão
– Provas: analógicas e digitais.g g
– Fotolitos
– Tipos de Impressão
– Tipos de Papéis e usos
– Características das Tintas

• Acabamento
– Facas especiais, sangria, corte e vinco.
– verniz, relevo, grampos,hotstamping, laminação.

Impressão

Provas

Provas que permitem verificar antecipadamente a qualidade da sua reprodução antesProvas que permitem verificar, antecipadamente, a qualidade da sua reprodução antes 
que os filmes de seleção sejam utilizados para gravar chapas de impressão. Página 
impressa, fora de escala industrial, para identificação e correção de erros, 
antecedendo a impressão final. As provas podem ser analógicas ou digitais. 

No grupo das analógicas encontram-se aquelas que necessitam de fotolitos para a sua 

confecção. Exs.: Prova de prelo (Ou prova progressiva - que expõe a separação de cores) e 

Cromalin (marca da Du Pont).

Provas Digitais: Cromalin Digital, HP, Epson entre outras. Existe uma tendência para o uso 

de sistemas digitais pela vantagem do seu custo e rapidez diante das provas analógicas. As 

provas profissionais com sistema ink-jet atualmente utilizam 6 cartuchos de tintas, a saber: 

Cian, Yellow, Magenta e Black + Light Cian e Light Magenta. Esta tecnologia permite simular, 

segundo alguns fabricantes, em torno de 80 a 90% das cores Pantone.
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Impressão

Provas

Prova analógica: Menor limite de formatos porém o tempo de execução é ponto negativoProva analógica: Menor limite de formatos porém o tempo de execução é ponto negativo.

Prelo

Sistema mais antigo e que mais se aproxima à prova de máquina. São copiadas chapas referentes as cores e estas são 

impressas uma a uma sobre o papel da mesma gramatura que será utilizado na impressão final. Esse tipo de prova 

confere ao impressor uma segurança a mais pois é possível que se visualize as cores separadamente (cyan, magenta, 

cyan + magenta yellow cyan + magenta + yellow black cyan + magenta + yellow + black) Seu lento processo decyan + magenta, yellow, cyan + magenta + yellow, black, cyan + magenta + yellow + black). Seu lento processo de 

produção e alto custo muitas vezes faz com que produtores gráficos escolham o Cromalin ou mesmo provas digitais, 

entretanto é a mais indicada para as chamadas provas de contrato.

As vantagens deste tipo de prova é que se utilizam tintas semelhantes às utilizadas na impressão offset. Pode-se 

prever os resultados de tintas especiais sobre diversos suportes sem necessidade de simulação como ocorre com as 

provas digitais.
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Prova analógica: Menor limite de formatos porém o tempo de execução é ponto negativoProva analógica: Menor limite de formatos porém o tempo de execução é ponto negativo.

Cromalin

Sistema da DuPont que é aceitável para aprovação de trabalhos na escala CMYK (cyan, magenta, yellow e black) 

apesar de deixar as cores um pouco mais “vivas”. É produzido através da exposição de um fotopolímero laminado 

anexo ao fotolito da cor desejada na prensa de chapas - como um processo de cópia de chapas - logo após o tempo de 

exposição laminase o fotopolímero novamente repetindo o processo para os quatro filmes. A DuPont disponibiliza 

lâminas para que sejam reproduzidas cores da escala PANTONE.

O ideal é que se controle a densidade da cor, para que a gráfica consiga a impressão mais próxima possível da 

visualizada na prova.
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Inkjetj
As inkjets se utilizam de cartuchos RGB (vermelho, verde e azul) que simulam as cores do monitor e portanto não 

conseguem simular a escala CMYK. Existem sistemas inkjet que imprimem as 4 cores e podem ser calibrados com o 

perfil ICC a ser utilizado pela gráfica, tornando assim o trabalho um pouco mais preciso. A famosa prova “jato de 

tinta” caseira não deve, de maneira alguma, ser utilizada para aprovação de cores em um trabalho; para aprovação da 

diagramação, revisão dos textos e montagem de bonecos não há problema algum.

Laser
Diferentemente das inkjets, esse tipo de impressora utiliza cartuchos de tonner para transferir as imagens para o 

papel.De uma maneira geral o laser “grava” a imagem em um cilindro, o tonner entra em contato com essas áreas 

gravadas e se transfere para o papel logo depois passa pelo fusor e se fixa no papel um processo relativamentegravadas e se transfere para o papel, logo depois passa pelo fusor e se fixa no papel, um processo relativamente 

parecido com o da impressão offset. Apesar de vários modelos imprimirem na escala CMYK a pigmentação do tonner

também não é igual a das tintas offset,o mesmo problema das inkjets. Devido a isso também é aconselhada para 

aprovação de layouts, revisão de textos e montagem de bonecos.

Virtual
Esse tipo de prova é comum quando o trabalho está em fase inicial de desenvolvimento. Uma imagem bitmap gerada 

pelo software de editoração é enviada ao cliente para aprovação da formatação, de um tipo de fonte, se uma imagem 

está correta ou não. Também nunca deve ser utilizada para aprovação de cores devido ao sistema RGB do monitor.
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Fotolito

Fotolito é um filme transparente, uma espécie de meio plástico, feito de acetato. Modernamente, 

com o uso de impressoras laser e computadores, o fotolito pode ser à base de acetato, papel vegetal 

ou laser filme.

Uma imagem colorida, ou policromática, é dividida em quatro cores básicas: o ciano, o magenta, o 

amarelo e o preto (o chamado sistema CMYK, do inglês cyan, magenta, yellow e black), gerando 

quatro fotolitos por imagem, um para cada cor. Para imagens em preto-e-branco, como textos ou 

logos simples, é necessário gravar apenas um fotolito.

Ele é gravado por processo óptico a laser numa máquina imagesetter, se vier de um arquivo digital, 

ou por processo fotográfico, se for cópia de um original físico. As chapas de impressão do offset 

adquirem o texto ou imagens a serem impressas após terem sido sensibilizadas pelo fotolito.

O fotolito, assim como o vegetal e o laser filme, são utilizados para gravar chapas, telas ou outros 

meio sensíveis a luz, para reprodução em série. Nele, são separadas as cores mas o filme é sempre 

monocromático.
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Tipos de Impressão

Fotolito é um filme transparente, uma espécie de meio plástico, feito de acetato. Modernamente, 

com o uso de impressoras laser e computadores, o fotolito pode ser à base de acetato, papel vegetal 

ou laser filme.

PEGAR NO SLIDE SHARE

• Tipos de impressão.

• http://www.slideshare.net/danaorc/produo-grfica-aula-03-tipos-de-impressao-i



2/5/2010

22

Impressão

CARACTERÍSTICAS DAS TINTAS

Em geral, as tintas de impressão são formuladas para o tipo de substrato em que serão aplicadas 

(papel, plásticos, alumínio, folha de flandres, tecidos, etc.), para o processo de impressão que será 

utilizado para realizar o serviço e as características físico-químicas exigidas pelo tipo de impresso.

Hoje, temos diferentes linhas de tintas de impressão, que divergem em suas formulações visando se 

adequar ao tipo de substrato utilizado, processo de impressão e sistema de secagem disponíveis.

O fabricante de tintas gráficas tem como meta o fornecimento de um produto que proporcione fácilO fabricante de tintas gráficas tem como meta o fornecimento de um produto que proporcione fácil 

manuseio e bom resultado final, sem que seja necessário realizar por parte dos impressores uma 

adaptação muito grande da tinta aos diversos tipos de trabalhos.

Impressão

CARACTERÍSTICAS DAS TINTAS

• As tintas de impressão são misturas complexas de diversos compostos químicos, que têm por 
objetivo final transmitir informações e cores sobre os substratos de impressão.

• São constituídas basicamente por um agente de cor (pigmento/corante) e agentes aglutinantes 
(resinas) - que formarão uma película sólida com a perda do elemento volátil ou pela reticulação -, 
e aditivos adequados para melhorar as características específicas à sua aplicação.

• Suas composições variam muito, dependendo da sua aplicação: litografia (offset), flexografia, 
rotogravura ou serigrafia. No caso da impressão litográfica, por exemplo, haverá algumas 
diferenças entre a formulação das tintas destinadas às máquinas de alimentação a folha (sheetfed) 
e as destinadas às máquinas rotativas (webfed). Dentro da linha e tintas para máquinas rotativase as destinadas às máquinas rotativas (webfed). Dentro da linha e tintas para máquinas rotativas 
inda temos variações nas formulações de tintas para jornais (produzidas em equipamentos sem 
forno pelo processo coldset) e para revistas (impressas em máquinas com foco secador, ou seja, 
heatset).

• A formulação das tintas freqüentemente deve atender a propósitos especiais, tais como resistência 
ao atrito, à descoloração, serem atóxicas, etc. Por todas essas exigências de aplicação, a fabricação 
de tintas é uma tarefa intrincada, requerendo um alto grau de tecnologia e treinamento.
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CARACTERÍSTICAS DAS TINTAS

COMPONENTES:

• Resina: Polímeros de médio ou alto peso molecular, geralmente apresentando estrutura de considerável 
complexidade, forma amorfa e, na grande maioria dos casos, com composição inteiramente orgânica. As resinas 
são solubilizadas em solventes aromáticos ou alifáticos (de cadeia aberta), formando o veículo da tinta. O veículo 
tem as funções de envolver as partículas de pigmentos de tal maneira que formem um conjunto homogêneo, 
permitindo o seu transporte desde o tinteiro até a superfície do substrato de impressão, no qual formará uma 
película plana e uniforme devido à ação filmogênea das resinas.

• Pigmentos: Partículas cristalinas coloridas, orgânicas ou inorgânicas, que normalmente são insolúveis, não sendo 
afetadas física e quimicamente pelo veículo ou pelo substrato nos quais são aplicadas. Entre suas propriedades q p p q p p p
podemos destacar força tintorial, opacidade, brilho, resistência física e química. São divididas em pigmentos 
ativos, que conferem cor/opacidade, e inertes (cargas), que conferem certas propriedades como diminuição de 
brilho e maior consistência.

• Aditivos: Produtos que são adicionados à tinta para transmitir algumas características especiais, necessárias à 
sua aplicação. Ceras, dispersantes, plastificantes, biocidas e anti-espumantes são exemplos de alguns dos aditivos 
mais utilizados.

• Solventes: Geralmente utilizam-se hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos, de baixo ponto de ebulição, para a 
solubilização das resinas e acerto da viscosidade das tintas.
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Tipos de Papéis e Usos

Classificação dos papéis

Atualmente existem infinitas variedades de papel no mercado pra você escolher de acordo com a sua necessidade. 

Para diferenciar um modelo de papel do outro, existe uma classificação básica que usamos:

• a) Peso

Normalmente, o peso varia de 50 a 350 gramas. Isto define o peso e o volume do seu impresso final. O peso influencia 

no preço da impressão, na distribuição e até no envio pelo correio.

• b) Formato

O formato bem definido resulta em aproveitamento de papel, o que pode proporcionar economia. Isto não só vale 

para custo, como para uma consciência ecológica. Por que desperdiçar se podemos economizar

• c) Cor)

As tintas off-set normalmente têm uma certa transparência. Portanto, a cor do papel pode influenciar na composição 

criativa das cores que você usa na sua arte.

• d) Textura

A textura pode ser definida como o aspecto do papel (lisos, telados, etc.) ou quanto ao seu grau de rigidez. A textura 

do papel pode ser escolhida de acordo com a arte.
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Tipos de Papéis e Usos

Couchê

É um tipo de papel resistente à umidade produzido a partir da composição de celulose branqueada de fibras curtas, cuja principal

característica é o revestimento brilhante em ambas as faces, com ótima qualidade de impressão. Sua gramatura é bastante abrangente 

mas as 04 gramaturas mais usadas: 90, 120, 150 e 250 gramas.

Aplicação em materiais:

* Cartão de Visita

* Folders

* Flyers

* Postais

* Tags

* Encartes de Supermercados

* Cartazes e outros
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Duplex

Este é um tipo de papel composto por 4 camadas, sendo: uma de celulose branca, duas internas de celulose pré-branqueada e a última 

de celulose possui dupla aplicação de couchê em um dos lados e é extremamente resistente. O seu verso permite melhor 

produtividade no processo de impressão. 

Aplicação de materiais:

* Calendário de Parede

Off-setOff set

Papel com bastante cola, superfície uniforme livre de felpas e penugem e preparado para resistir o melhor possível a ação da umidade, 

o que é de extrema importância para a impressão pelo sistema off-set. Para quem busca impressos de alta qualidade, com grande 

nitidez, cores intensas, vivas e uniformes e com custo baixo, esta é a opção de papel. 

Aplicação de materiais:

* Receituário

* Papel Timbrado
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Supremo

É mais branco na frente e no verso, e possui a superfície mais lisa do mercado, o que faz dele um papel cartão ainda mais atraente. 

Possui multicamadas e com cobertura couchê controlada o que deixa mais branco por mais tempo. Aceita todos os recursos gráficos e 

podem ser utilizados nos mais variados materiais promocionais. 

Aplicação de materiais:

* Cartão de Visita

* Imã

* Folhinha

* Calendário Bolso

* Calendário Mesa

* Marcador de Páginas e outros

Plano de Vôo

• Exercícios da Aula Anterior

• 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

- Tipografia e Tipologia

• Impressão
– Provas: analógicas e digitais.g g
– Fotolitos
– Tipos de Impressão
– Tipos de Papéis e usos
– Características das Tintas

• Acabamento
– Facas especiais, sangria, corte e vinco.
– verniz, relevo, grampos,hotstamping, laminação.
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Acabamento

Acabamentos

Silk-screen - o mesmo que serigrafia, técnica de impressão através de uma tela.

Hot-stamping - é uma gravação, que pode ter cor ou ser um baixo relevo. Para está técnica pode ser usado uma tipografia para texto e/ou um clichê para 
desenhos, logotipos.

Rebaixo - aplicação de impressão sobre a capa num espaço pré-determinado por um baixo relevo.

Impermeabilização - processo que cobre um tecido ou papel com uma película de teflon para proteger contra a ação de líquidos.

Laminação - processo que cobre um papel com uma película de plástico transparente, que se faz aderir por meio de uma plastificadora. Pode ser fosco 
ou brilhante.

Sangria - área da impressão que se estende além da margem a ser refilada. É utilizada principalmente para 
fotografias ilustrações ou áreas de corfotografias, ilustrações ou áreas de cor.

Refilar - fazer um corte, por meio de uma guilhotina, na fase de acabamento, para igualar todo o conjunto de 
páginas do miolo.

Corte e vinco - técnica industrial de corte e/ou vinco que molda o papel ou papelão a partir de um lay-out ou 
formato desejado. Necessita na maioria das vezes de uma faca especial.

Encadernação Espiral, Encadernação Wire-O, Lombada quadrada (cola quente), Lombada canoa (grampo), 
Plastificação, Laminação BOPP, Verniz UV localizado e total, Vinco, Serrilha, Meio-corte, dobra, furo, grampo, corte 
especial (corte e vinco), capa dura (acoplagem), auto-envelopamento.

Etapas da Impressão

Próxima Aula

• Visita Técnica
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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


