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O Maravilhoso
Mundo dos Pixels

Não adianta fechar umNão adianta fechar um
arquivo se você não o criou

de forma correta.

Não adianta mandar para a 
gráfica/lab/bureau sem g

seguir parâmetros 
corretos de qualidade de 

imagens e estruturação de 
página.
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Plano de Voo

• Resolução de Imagens

• Sistema de Cores - RGB e CMYK

• Bitmap

• Vetor

• Escolhendo imagens para os trabalhos.g p

Resolução de Imagens

Toda imagem, além de sua altura e largura, é formada
por pequenos pontos. Esses pontos recebem o nome 
d i lde pixels.

Cada pixel possui um valor, ou 
seja, coordenadas que indicam 
suas quantidades de 
vermelho(red), verde(green) g
e azul(blue)

Dai vem o nome do sistema de cores RGB que 
veremos mais a frente (cores aditivas que são 
usadas em monitores e equipamentos eletrônicos)
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Resolução de Imagens

Trabalhando com os pixels qualquer imagem é formada dentro de uma matriz

bidimensional. Ela informa a quantidade de pixels que compõe a imagem e suas 

Coordenadas.

A resolução de uma imagem é definida em pontos por polegada. No meio gráfico e de 

criação é conhecida como DPI (dot per inch)

1 inch/polegada = 2,54cm

Quando falamos em DPI estamos falando em quantos Pixels

cabem numa área de 1 polegada (1 inch)

Imagem de 72dpiImagem de 72dpi

72 x 2,54(cm/1 polegada) = 182,88 pixels

Imagem de 300dpi

300 x 2,54 = 762 pixels

Qual será a imagem que ficará melhor impressa? Porque?

Resolução por Tipo de Peça Produzida

Tela/Web 
72 a 96dpi

(a maioria dos monitores trabalha em resolução até 80dpi)

Mídia exterior 
Outdoors, banners, Adesivamento Veicular Geralmente são 10% do tamanho final em 

300 DPI.  Exemplo: Outdoor de 3x2mt = imagem de 30x20cm em 300 dpi
Mas é importante verificar com o fornecedor antes de enviar para saber quais as regras que seguem.

Trabalhos em Offset 
254 a 300 dpi

Postais, cartões, revistas, jornais

Convém sempre acessar as regras de fechamento de arquivos

Do fornecedor para saber se existe alguma especificidade
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Tabela de Resolução Simplificada

Tabela de Resolução Simplificada
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Tabela de Resolução Simplificada

Atenção pessoal
durante as aulas
tivemos dúvidas das 
resoluções mostradas
nessa tabela. Voltei a 
olhar o material onde
consegui a mesma e 
ela esta correta. Ela
mostra quantos DPI’s 
vcs conseguem em
diferentes tamanhos
de papel usando fotos
de diferentesde diferentes
megapixels. Ela mostra
qual seria a resolução
máxima se vocês
esticarem a foto e 
ocuparem todo o 
papel com ela.
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Teoria das Cores

Cor
Cor é como o olho (dos seres vivos animais) interpreta a reemissão da luz vinda de um 

objeto que foi emitida por uma fonte luminosa por meio de ondas eletromagnéticas; 
d à d l é i é i í l ( 00 00e que corresponde à parte do espectro eletromagnético que é visível (400 a 700 

nanômetros).

Espectro visível
Os comprimentos de onda visíveis se encontram entre 380 e 750 nanômetros. 

Ondas mais curtas abrigam o ultravioleta, os raios-X e os raios gama. Ondas mais longas 

contêm o infravermelho, o calor, as microondas e as ondas de rádio e televisão. O 

aumento de intensidade pode tornar perceptíveis ondas até então invisíveis, tornando 

os limites do espectro visível algo elástico.

Cor não é um fenômeno físico. Um mesmo comprimento de onda pode ser 

percebido diferentemente por diferentes pessoas, ou seja, cor é um fenômeno subjetivo 

e individual. Exatamente como dizia Aristóteles.

Teoria das Cores

O olho humano
O olho humano é um mecanismo complexo desenvolvido para a percepção de luz e cor. É 

composto  basicamente por uma lente e uma superfície fotossensível dentro de uma câmera, 

grosseiramente  comparando a uma máquina fotográfica.

A córnea e a lente ocular formam uma lente composta cuja função é focar os estímulos 

luminosos. A íris (parte externa colorida) é fotossensível e comanda a abertura e fechamento da 

pupila da mesma maneira que um obturador. O interior da íris e da coróide é coberto por um 

pigmento preto que evita que a luz refletida se espalhe pelo interior dos olhos.

O interior dos olhos e coberta pela retina, uma superfície não maior que uma moeda de um 

real e da espessura de uma folha de papel. Neste ponto do processo da visão, o olho deixa de se 

assemelhar a uma máquina fotográfica e passa a agir mais como um scanner. A retina é composta 

por milhões de células altamente especializadas que captam e processam informação visual a ser 

interpretada pelo cérebro. A fóvea, no centro visual do olho, é rica em cones, um dos dois tipos de 

células fotorreceptoras. O outro tipo, o bastonete, se espalha pelo resto da retina. Os cones, 

segundo a teoria tricromática (teoria de Young-Helmholtz), são responsáveis pela captação da 

informação luminosa vinda da luz do dia, das cores e do contraste. Os bastonetes são adaptados à 

luz noturna e à penumbra.
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Teoria das Cores

Os três tipos de cores

As cores se dividem em três tipos e respondem preferencialmente a comprimentos 

de ondas diferentes. Temos cones sensíveis aos azuis e violetas, aos verdes e amarelos, e 

aos vermelhos e laranjas. Aos primeiros se dá o nome de B (blue/azul), aos segundos G 

(green/verde) e aos últimos R (red/vermelho).

Os cones são distribuídos de forma desequilibrada sobre a retina. 94% são do tipo R 

e G, enquanto apenas 6% são do tipo B. Esta aparente distorção é de fato uma 

adaptação evolutiva. A presença de um terceiro cone é uma característica dos primatas. 

Os demais mamíferos contam com apenas dois cones. O terceiro cone que 

desenvolvemos, além de dar mais informação sobre cores, traz fundamentalmente uma 

melhoria na percepção de contrastes. Isto proporcionou aos primatas uma vantagem na 

competição por alimentos e na vida nas copas das árvores.

R   G   B
RGB é a abreviatura do sistema de cores aditivas formado por Vermelho (Red), Verde
(Green) e Azul (Blue). O propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em
dispositivos eletrônicos como monitores de TV e computador, "datashows", scanners e
câmeras digitais, assim como na fotografia tradicional. Em contraposição, impressoras
utilizam o modelo CMYK de cores subtrativas.

G
O modelo de cores RGB é baseado na teoria de visão colorida tricromática, de Young-
Helmholtz, e no triângulo de cores de Maxwell. O uso do modelo RGB como padrão para
apresentação de cores na Internet tem suas raízes nos padrões de cores de televisões RCA
de 1953 e no uso do padrão RGB nas câmeras Land/Polaroid, pós Edwin Land.
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Uma cor no modelo de cores RGB pode ser descrita pela 

indicação da quantidade de vermelho, verde e azul que contém. 

Cada uma pode variar entre o mínimo (completamente escuro) 

e máximo (completamente intenso). Quando todas as cores 

estão no mínimo, o resultado é preto. Se todas estão no 

máximo, o resultado é branco.

Uma das representações mais usuais para as cores é a utilização 

da escala de 0 à 255, bastante encontrada na computação pela 

conveniência de se guardar cada valor de cor em 1 byte (8 bits). 

Assim, o vermelho completamente intenso é representado por 

255, 0, 0.

Nos programas de edição de imagem, esses valores são 

Habitualmente representados por meio de notação 

hexadecimal, indo de 00 (mais escuro) até FF (mais claro) para o 

valor de cada uma das cores. Assim, a cor #000000 é o preto, 

pois não há projeção de nenhuma das três cores; em 

contrapartida, #FFFFFF representa a cor branca, pois as três 

cores estarão projetadas em sua intensidade máximacores estarão projetadas em sua intensidade máxima.

As cores são complementares às do sistema CMYK - Ciano

(Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow) e Preto 

(blacK/Key) - e a sua mistura forma a cor branca.

C M Y K
CMYK é a abreviatura do sistema de cores formado por Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow) e

Preto (black). A letra K no final significa Key pois o preto que é obtido com as três primeiras cores, CMY, não

reproduz fielmente tons mais escuros, sendo necessário a aplicação de preto "puro".

O CMYK funciona por absorção de luz. As cores são vistas nas partes onde essa luz não é absorvida.

As tintas filtram e refletem ondas de cores específicas. Este sistema é empregado por gráficas, impressoras e

C
fotocopiadoras para reproduzir a maioria das cores do espectro visível, e é conhecido como quadricromia. É o

sistema subtrativo de cores, em contraposição ao sistema aditivo, o RGB.

Ciano é a cor oposta ao vermelho, o que significa que actua como um filtro que absorve a dita cor (-R +G +B).

Da mesma forma, magenta é a oposta ao verde (+R -G +B) e amarelo é a oposta ao azul (+R +G -B). Assim,

magenta mais amarelo produzirá vermelho, magenta mais ciano produzirá azul e ciano mais amarelo

produzirá verde.
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Inclusão do preto
O preto pode ser produzido misturando os três pigmentos primários, mas por 
várias razões, é preciso adicionar tinta preta ao sistema:

* O preto que se cria misturando os três pigmentos primários não é puro;
* Empregar o 100% das tintas ciano, magenta e amarelo produz uma 

camada que, dependendo do tipo de papel, pode não secar ou ainda romper 
a folha se muito leve;

* Os textos imprimem-se geralmente no preto pois incluem detalhes muito 
finos que seriam complicados de conseguir mediante a superposição de três 
tintas;

* O pigmento preto é o mais barato de todos, razão pela que criar negro 
com três tintas seria muito mais caro.

CMYK versus RGB
O padrão CMYK é o mais e melhor usado para impressão, enquanto  que 
monitores e televisões usam o padrão RGB (Vermelho (Red), Verde (Green) e 
Azul (Blue)), onde são usadas apenas três cores. Como o CMYK que se usa na 
indústria gráfica é baseado na mistura de tintas sobre o papel e o CMYK 
usado nos sistemas de computador não passa de uma variação do RGB, nem 
todas as cores vistas no monitor podem ser conseguidas na impressão, uma 
vez que o espectro de cores CMYK (gráfico) é significativamente menor que o 
RGB. Alguns programas gráficos incorporam filtros que tentam mostrar no 
monitor a imagem como será impressa.

Além do CMYK e do RGB, existem outros padrões de cores, como o Pantone, 
onde em lugar de um certo número de cores primárias que são
combinadas para gerar as demais, tem-se um conjunto maior de tintas 
especiais, que misturadas entre si, produzem na impressão uma gama de 
cores consistente com o que é visto em um mostruário.

Cores na Web e Catálogos?

• Adobe Kuler
http://adobe.kuler.com

• Escala de Cores Pancrom
http://www.pancrom.com.br/site/escala.html

• Pantone
http://www.pantonebr.com.br/
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O que é o Bitmap?

Imagens raster (ou bitmap, que significa mapa de bits em inglês) são imagens que  contém a 

descrição de cada pixel, em oposição aos gráficos vetoriais.

O tratamento de imagens deste tipo requer ferramentas especializadas, geralmente  utilizadas 

em fotografia, pois envolvem cálculos muito complexos, como interpolação, álgebra matricial, etc.

Um bitmap pode ser preto-e-branco ou colorido. Há um padrão chamado RGB, do  Inglês Red, 

Green, Blue, que utiliza três números inteiros para representar as cores vermelho,  verde e azul.
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O que é o Bitmap?

Necessidade de compactação

A cada ponto da imagem exibida na tela ou papel corresponde um pixel desta grade, de 

forma que a maioria das imagens requer um número muito grande de pixels para ser 

representada completamente. Por exemplo, uma imagem comum de 800 pixels de 

largura por 600 de altura necessita de 3 bytes para representar cada pixel (um para cada 

cor primária RGB) e mais 54 bytes de cabeçalho. Isso totaliza 1.440.054 bytes. Embora a 

representação de imagens na memória RAM seja feita geralmente em bitmaps, quando 

se fala em um grande número de imagens armazenadas em discos magnéticos e 

transmissão de dados via redes surge a necessidade de compressão desses arquivos, 

para reduzir o espaço ocupado e o tempo de transmissão.

A compactação de dados pode ser com perda ou sem perda. Os principais

Formatos adotados para a compressão de dados na internet são o Compuserve

GIF, o JFIF(conhecido por JPEG), e o mais atual e livre o PNG.
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O que é a Imagem Vetorial?

• Em computação gráfica, imagem vetorial é um tipo de imagem 
gerada a partir de descrições geométricas de formas, diferente das 
imagens chamadas mapa de bits, que são geradas a partir de pontos 
minúsculos diferenciados por suas cores. Uma imagem vetorial 
normalmente é composta por curvas elipses polígonos texto entrenormalmente é composta por curvas, elipses, polígonos, texto, entre 
outros elementos, isto é, utilizam vetores matemáticos para sua 
descrição. Em um trecho de desenho sólido, de uma cor apenas, um 
programa vetorial apenas repete o padrão, não tendo que armazenar 
dados para cada pixel.

• As Curvas de Bézier são usadas para a manipulação dos pontos de um 
desenho. Cada linha descrita em um desenho vetorial possui nós, e 
cada nó possui alças para manipular o segmento de reta ligado a ele.

• Por serem baseados em vetores, esses gráficos geralmente são mais 
leves (ocupam menos espaço em mídias de armazenamento) e não CDR

AI
perdem qualidade ao serem ampliados, já que as funções 
matemáticas adequam-se facilmente à escala, o que não ocorre com 
gráficos raster que utilizavam métodos de interpolação na tentativa 
de preservar a qualidade. Outra vantagem do desenho vetorial é a 
possibilidade de isolar objetos e zonas, tratando-as 
independentemente.

• Existe um tipo especial de imagem, gerada por computador, que 
mistura os conceitos de ambos tipos: o cálculo matemático (escalável 
por natureza) e imagem raster: as imagens fractais.

AI
EPS

CMX
WMF Windows Meta 
File (Meta-arquivo do 

Windows)
SVG Padrão para gráficos 
vetoriais recomendado 

pela W3C
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Pesos e Usos

• Um Bitmap “pesa” mais que uma imagem vetorial.

• Uma arte é composta por vetores e bitmaps

• Veja um exemplo de “peso” 

<< Nosso Amigo ao Lado:
Exportado a partir do Corel Draw
Em formatos diferentes mas com
O mesmo tamanho de:
95mm x 122mm

AI(vetor) = 14,5kb
BMP(raster) = 4 69mbBMP(raster) = 4,69mb
JPG(raster)= 85kb

Pelo tipo de desenho, é mais interessante
Manter como vetor ou exportar como bitmap?

Pesos e Usos

• O processo de integração entre texto e imagem evoluiu 
ao longo dos anos e se acelerou com a editoração 
eletrônica.
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Onde Achar?

• O importante é definir o que pode ser vetor e o que 
tem que ser bitmap/raster em seu trabalho.

• Quanto menor o arquivo final menores são as 
probabilidades de erro de impressão.

• Existem na internet centenas de sites para  compra 
de imagens e vetores e inclusive sites com vetores 
gratuitos para auxiliar você na sua montagem de 
trabalho.

• Vetores
http://vector4free.com/
http://www.vecteezy.com/
h // f d l d /http://www.freevectordownload.com/

Logos
http://www.brandsoftheworld.com/
http://www.vector-logos.com/main-en.html

• http://www.allfreelogo.com/
http://comunicadores.info/2008/10/02/10-sites-
para-downloads-gratuitos-de-logos-em-vetor/

Onde Achar?

• Bancos de Imagem (maiores)

http://www gettyimages com/http://www.gettyimages.com/

http://www.shutterstock.com

http://www.dreamstime.com/

http://www.flickr.com/
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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


