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Informações Gerais
Para produção de impressos com qualidade, temos que observar e respeitar algumas normas básicas na elaboração
dos arquivos.
Para cada tipo de acabamento existem características que devem ser observadas. Segue algumas delas:
* imagens devem conter no mínimo 300 DPl de resolução.
* Elaborar o trabalho sempre em escala de cor CMYK. Quando houver cores especiais, utilizar escala PANTONE
* Sempre enviar o material com sangria (reserva para corte).
* Nunca enviar textos próximos ao corte.
* Quando utilizar lentes, sombras, recortes, imagens com fundo transparente, deve-se fazer fusões de todos esses elementos, sempre
observando que tudo esteja em CMYK.
* Utilizar o perfil de cor Iso coated_v2_eci.
* Sempre fechar os arquivos em PDF 1.3
* Utilizar marcas de corte (do programa) no momento do fechamento do arquivo, observando sempre os acréscimos do formato da
página em 1,5 cm na largura e na altura em média.
* Fontes devem ser embutidas no PDF.
* Arquivos que possuem imagens com fundo transparente, o texto deve sempre ficar por cima da mesma.
* Nunca enviar textos pretos em 4 cores.
* Arquivo deve sempre vir centralizado.
* RGB - O sistema converte automaticamente para CMYK com o perfil de cores da Registro Certo (Isocoated_v2_eci); porém o range
de cores CMYK é bem menor. Portanto, com a conversão, sempre haverá perdas e modificações nas cores o ideal é que o arquivo já
venha totalmente em CMYK para que o autor possa visualizar realmente o material na tonalidade correta em que vai ser impresso.
* No caso de revistas, livros, informativos ou catálogos, sempre enviar páginas individuais.
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Marcas de corte
Todos os materiais devem conter marcas de
corte para que se possa identificar o tamanho
final do impresso, conforme exemplo ao lado:

Maneira Errada

Maneira Certa

Sangria
Sangria é uma reserva destinada ao corte, sendo
indispensável em materiais que contenham corte na tinta.
A medida para sangrar um material é de 5mm.
Formato final (formato da arte)
Sangria (5mm)
Tamanho final do PDF com marcas de corte
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Acabamentos
Faca especial / Hotstamping
Esses dois itens devem ser posicionados
no local onde será aplicado o acabamento.
Deve conter um canal de cor especial
sobreposto (Overprint),
incluindo o nome do acabamento.
Ex.: faca ou hot.

Preto calçado
É necessário calçar grandes áreas de preto para melhor
cobertura na impressão. Este procedimento não deve ser
realizado em textos pequenos, contornos finos e pequenas
áreas de preto.
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Verniz local / Relevos
Para acabamentos especiais como relevo ou verniz localizado, é necessário que o arquivo seja
enviado separadamente, com a nomenclatura indicando a espécie de acabamento. Exemplo de
nomenclatura: verniz capa manual fechamento-pl.pdf
Os arquivos com acabamentos especiais devem estar no mesmo tamanho e posição do arquivo a
ser aplicado. Estes arquivos devem ser enviados apenas em vetor e chapado na cor preto 100%.
exemplo de arquivo para
aplicação de relevo (somente em vetor)

A

A

exemplo de arquivo para
aplicação de verniz localizado
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A

Espiral (wire-o)
Em materiais com acabamento em espiral (wire-o) ou duplo anel, deve-se tomar cuidado com a margem de perfuração.
É necessário no mínimo 10mm de espaço para iniciar a imagem ou texto.

Maneira Correta
com reserva de 10mm para perfuração

Maneira Errada
sem reserva para perfuração
(o texto foi perfurado)
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Guardas para livros com capa dura
Para aplicação das guardas, devem-se produzir páginas casadas com o material em formato aberto. Exemplo: material fechado 210 x 280mm, as
guardas devem corresponder a 420x280mm.Na parte frontal, pode-se utilizar toda extensão da página para diagramar imagens ou textos.
No entanto, o verso terá apenas metade de sua área útil para impressão, sendo que a outra metade será colada na capa.

Guarda 01 frente

Guarda 01 verso
área reservada
para colagem
na capa

esta página
deve ser
BRANCA

área útil de impressão em toda extensão das páginas casadas.

área útil de impressão apenas uma página.

área reservada
para colagem
na capa

esta página
deve ser
BRANCA

Guarda 02 frente

Guarda 02 verso

A guarda 01 será localizada no início do livro, colada no verso da capa
Atenção: todos arquivos com nomenclatura VERSO serão os lados colados na capa.
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Paginação
Há uma grande dúvida em relação a paginação por parte de quem envia arquivos de revistas, livros e catálogos.
Utilizamos um sistema de montagem digital que faz a imposição de páginas automaticamente independentemente do tipo de
acabamento. Por isto, o cliente deve enviar sempre páginas individuais ou paginadas corretamente dependendo do tipo de
acabamento (grampo ou cola), com exceçâo das guardas quando tratar-se de livros com capa dura, conforme procedimento descrito
na página 12 e conforme as ilustrações abaixo:

01

02

03 04
Modo correto de envio, páginas soltas, e ou
paginadas corretamente de acordo com o tipo
de acabamento no caso mostrado com caderno
de 1/16.

01

02 15

01 02

03 04

16

X
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Modo incorreto de envio, páginas juntas porém
imposicionadas indevidamente.

Margens em lombada quadrada
Para o fechamento de materiais em lombada quadrada, colados com PUR ou HOTMELT deve-se tomar alguns cuidados.
Efetuado o acabamento, ocorre uma perda considerável nas margens internas do impresso. Caso não sejam respeitadas as margens,
poderá cortar textos e imagens.
Margem
10mm

ATENÇÃO: PARA MATERIAIS COM LOMBADA QUADRADA, COLADOS COM PUR OU HOT-

Margens em lombada quadrada
Para o fechamento de materiais em lombada
quadrada, colados com PUR ou HOTMELT
deve-se tomar alguns cuidados. Efetuado o
acabamento, ocorre uma perda considerável
nas margens internas do impresso. Caso não
sejam respeitadas as margens, poderá cortar
textos e imagens.Margens em lombada
quadrada
Para o fechamento de materiais em lombada
quadrada, colados com PUR ou HOTMELT devese tomar alguns cuidados. Efetuado o

acabamento, ocorre
u m a
p e r d a
considerável nas
margens internas do
impresso. Caso não
sejam respeitadas as
margens, poderá
cortar textos e
imagens.Margens em
lombada quadrada
Para o fechamento de
materiais em lombada
quadrada, colados
com PUR ou HOTMELT
deve-se tomar alguns
cuidados. Efetuado o
acabamento, ocorre
u m a
p e r d a

considerável nas
margens internas do
impresso. Caso não
sejam respeitadas as
margens, poderá
cortar textos e
imagens.Margens em
lombada quadrada
Para o fechamento de
materiais em lombada
quadrada, colados
com PUR ou HOTMELT
deve-se tomar alguns
cuidados. Efetuado o
acabamento, ocorre
u m a
p e r d a
considerável nas
margens internas do

Margem 5mm
para inicio do texto

Margem 5mm
para inicio do texto

MELT, NÃO EFETUAMOS COMPENSAÇÃO DE IMAGENS, POIS IMPLICA NA DUPLICAÇÃO DE
IMAGENS, AS QUAIS FICAM VISÍVEIS NO IMPRESSO, PORTANTO EM IMAGENS EM PÁGINAS
ESPELHO SEMPRE HÁ UMA PEQUENA PERDA NO ENCAIXE DAS IMAGENS INERENTES AO
PROCESSO DE PRODUÇÃO.
- EM MATERIAIS LOMBADA CANOA (GRAMPO) NÃO É NECESSÁRIO EFETUAR
COMPENSAÇÃO DAS PÁGINAS, POIS APLICAMOS A COMPENSAÇÃO NA IMPOSIÇÃO DE
PÁGINAS DO MATERIAL, SOLICITAMOS QUE HAJA SANGRA DE NO MÍNIMO 5mm E MARGEM
DE SEGURANÇA (MARGEM INTERNA) DE 5mm.

TEX TOS
1. Imagens que contenham corte
na tinta devem ser sangradas
em 5mm, conforme figura.

2. As margens internas (obedecendo o sentido
de afastamento do centro da revista para a parte
externa da página) devem ter no mínimo 10mm para
terminar ou iniciar um texto conforme indicado na figura.
3. As margens externas (a partir do corte)
devem ter 5mm para finalizar textos ou aplicar
imagens, conforme figura.
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Compensação de folder
Lamina Frente 2 dobras

Dobra envelope
simples
Aba

Aba 2mm menor da
frente e verso

Verso

Frente

Lamina Verso 2 dobras

Tamanho igual da frente e verso

Frente

Verso

Tamanho igual da frente e verso
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Aba

Aba 2mm menor da
frente e verso

Compensação de folder
Lamina Frente 3 dobras

Aba 02

Aba 01

Aba 02 2mm menor
do que Aba 01

Aba 01 2mm menor
da frente e verso

Verso

Dobra envelope
triplo

Frente

Tamanho igual da frente e verso

Lamina Verso 3 dobras

Frente

Verso

Tamanho igual da frente e verso
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Aba 01

Aba 02 2mm menor
do que Aba 01

Aba 02

Aba 01 2mm menor
da frente e verso

Compensação de folder
Lamina Frente 3 dobras

Dobra janela
Aba 02

Aba 02 2mm menor
do que verso

Verso

Frente

Aba 01

Aba 01 2mm menor
do que frente

Tamanho igual da frente e verso

Lamina Verso 3 dobras

Frente

Aba 01

Aba 01 2mm menor
do que frente

Verso

Tamanho igual da frente e verso
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Aba 02

Aba 02 2mm menor
do que verso

Compensação de folder
Lamina Frente 3 dobras

Dobra sanfona
Aba 02

Verso

Frente

Aba 01

não deve ter compensação, tamanho igual para todas as laminas

Lamina Verso 3 dobras

Frente

Aba 01

Verso

Aba 02

não deve ter compensação, tamanho igual para todas as laminas
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Dobras em Revistas
Lamina Frente

Aba

Pagina

Pagina

Dobra janela
em revista
grampeada

Aba

Lamina Verso

Pagina

Aba

18

Pagina

Aba

Dobras em Revistas
grampo

Lamina Frente

Pagina

Pagina

Lamina Verso
grampo

Aba

Dobra com aba
em revista
grampeada

Pagina
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Pagina

Aba

Dobras em Revistas
Lamina Frente

Aba

Pagina

Dobra com aba
em revista colada
PUR/HOTMELT

Pagina

Lamina Verso

Aba
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Pagina

Pagina

Dobras em Revistas
Lamina Frente

Aba

Pagina

Pagina

Dobra janela
em revista colada
PUR / HOTMELT

Aba

Lamina Verso

Pagina

Aba

21

Pagina

Aba

Alguns de nossos Equipamentos...
Provas de cor
e contratual

01 Epson 7600
Boca de 24 pol.

01 Epson 9880
Boca de 36 pol.

02 Epson 7900
Boca de 24 pol.
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e mais...

01 Mac G5

Operacional

04 Workstation Precision Dell 64Bit

03 Servidores Dell Power Edge 2900 64Bit
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Instalação do perfil de cores
Este procedimento é indispensável para obter um bom equilíbrio de cores nas imagens.

Photoshop
1. Clique no Menu Editar/ Configurações de Cores.
2. Altere a opção CMYK para o perfil indicado Iso Coated V2_eci..
3.0K.

Corel Draw
1. Clique no Menu Ferramentas/ Gerenciamento de Cores
/ Configurações Padrão.
2. Em Perfis de cores, alterar a opção CMYK
para o padrão Iso Coated V2 eci,
conforme indicado na figura ao lado.
3 OK.
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Gerar PDF de arquivos em Corel Draw
Observação: Antes de dar a saída em PDF o perfil de cor deve estar configurado, conforme visto na página 29.
Todas as Imagens devem estar convertidas em CMYK, utilizando o padrão Iso Coated V2 eci.

1. Clicar em Menu Arquivo - File / Publicar em PDF - Publish to PDF

Aba Publicar em PDF - Publish to PDF

Aba Geral - General

2. Definir o nome do arquivo

3. Em Compatibilidade ou (Compatibility),

conforme sua preferência, clicar em

deixar PDF/X-3, pois com algum pacote de

Configurar - Settings.Configurações PDF

soluções como o PDF Toolbox ou PitStop você
poderá fazer algum ajuste se necessário.
4. Clicar no botão com o sinal de mais (+).
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Aba Salvar Predefinição de PDF - Save PDF Preset
5. No campo Salvar predefiniçâo de PDF como: colocar Registro e clicar em OK.

Aba cor - Color
6. Em gerenciamento de cor habilitar a opção:
usar configurações de cor do documento.
7. Em saída de cores deixar Nativo.
8. Em outros controles de cor habilitar a opção:
preservar impressões sobrepostas do documento,
para que todo e qualquer objeto selecionado para opção
sobreposto (ou overprint) sem mantenha. Outra opção selecionada
é a todos os pretos em sobreposição (Always overprint Black), assim todos
os objetos pretos 100% puro ficarão sobrepostos automaticamente sem ser
necessário seleciona-los um a um antes do fechamento.
Obs: dica para arquivos com muito texto, mas não serve como regra
a todos os materiais, pois dependendo da necessidade da peça o preto
não pode bater por cima e sim VAZAR ou KNOCKOUT como exemplo
abaixo:
preto puro
preto avermelhado

preto azulado

Aba Documento - Document
9. No campo autor colocar o nome de sua
preferência.
10. Em codificação selecionar Binário
30

Aba Objetos - Objects
11. Em compactação do bitmap / Tipo de compactação deixar JPEG
e qualidade JPEG na opção Alto (High).
12. Marcar a opção: Renderizar preenchimentos complexos como bitmap.
13. Marcar as opções: compactar textos e linha artística / Exportar todo o
texto como curvas.

Aba Pré-impressão - Prepress
14. Marcar a opção: Limite de sangramento (Bleed limit), colocando a medida
de 5mm.
15. Marcar somente a opção:
Marcas de corte.
16. Clicar em OK.
17. definir o local a ser salvo o arquivo.
18. clicar na opção Salvar.

31

CtP

02 Processadoras de CtP SIRIO TH 120

02 CtP’s Screen PlateRite 8800ZX

32
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Gerar PDF de arquivos em Photoshop
Observação: Antes de começar o procedimento para finalização em Photoshop as imagens têm que estar em CMYK

Menu camadas - Layer
1. Antes de dar a saída em PDF, a camada tem que estar achatada, ou seja, sem camadas adicionais.
2. Clicar em Menu Camada - Layer / Achatar imagem - Flatten Image.

Salvar PDF
1. Clicar em Menu Arquivo - File / Salvar Como... - Save As...
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Aba Salvar Como - Save As
2. Definir o nome do arquivo conforme sua preferência. Em Formato Escolher
PDF do Adobe Photoshop Habilitar Perfil ICC:
Iso Coated V2 ECI Clicar em Salvar.

Aba Geral - General
3. Renomear a Definição do Adobe PDF conforme
sua preferência.
4. Alterar a compatibilidade para:
Acrobat5(PDF1.4)
5. Marque a opção: Preservar Recurosos de
Edição do Photoshop.

Aba Compactação - Compression
6. Em Compactação / Opções colocar: Não Reduzir a Resolução
/ Do not downsample.
7. Compactaçâo colocar: JPEG.
8. Qualidade da imagem: Máxima
36

Aba Saída - Output
9. Em Saída / Conversão de Cores deixar: Sem Conversão.
10. Em Diretriz de inclusão de Perfil deixar: Não incluir Perfil
11. Clicar em Salvar Predefinições

12. Definir nome de sua preferência para a
predefinicão e clicar em Salvar

13. Clicar em Salvar PDF
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Imagesetter Screen Katana - 02 formatos boca 34 e 57 cm x 106cm
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Configuração de predefinições Indesign
Neste procedimento será realizado um padrão que será utilizado de forma automatizada em todos fechamentos no indesign.

1. Clicar em Menu Arquivo - File/ Predefinições do Adobe PDF - Adobe PDF Preset/ Definir - Define

Aba Predefinições de Adobe PDF
Adobe PDF Preset
2. Clicar no botão Nova... - New...

Aba Geral - General
3. Renomear a Predefinicâo de Adobe PDF: conforme sua preferência.
4. Alterar a compatibilidade para: Acrobat 5 (PDF 1.4)
5. Desmarque as opções:Páginas espelhadas Incorporar miniaturas de páginas
(Embed page thumbnails ) / Otimizar para rápida exibição na Web (Optimize for fast
Web View) / Criar PDF com marcas de formatação (Create tagged PDF).
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Aba Compactação - Compression
6. Em Imagens coloridas alterar para: Não diminuir resolução pela média.
Compactaçâo para: JPG. Qualidade da imagem: Máxima.
7. Em imagens em escala de cinza alterar para: Não diminuir resolução
pela média. Compactaçâo para: JPG. Qualidade da imagem: Máxima.
8. Em imagens monocromáticas alterar para: Não diminuir resolução
pela média. Compactaçâo para: Nenhum(a).
Aba Marcas e Sangria - Marks and bleed
9. Em Marcas: selecionar apenas Marcas de corte.
10. Deslocamento: configurar para no mínimo 3mm.
11. Em Sangria e espaçador caso o material se|a um
panfleto ou lâminas, configurar sangria para 3mm,
caso se|a revista ou catálogos configurar sangria para
5mm.

Aba Saída - Output
12. Configurar conversão de cores para: Sem conversão de cor.
13. Configurar Política de inclusão de perfil para: Não incluir perfis.
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Aba Avançado - Advanced
14. Alterar Nivelador de transparência para: Predefiniçâo [Alta resoluçâol
15. Clicar no botão OK.

Aba Predefinições de Abobe PDF - Adobe PDF Preset
15. Clicar no botão Concluído
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Gerar PDF de arquivos em Índesign
Observação: Para exportar arquivos em PDF, primeiramente devem ser configuradas, as predefinições do Adobe PDF, conforme
página 45.
1. Clicar em Menu Arquivo / Exportar..

Aba exportar - Export
2. Definir o nome do arquivo conforme sua
preferência, clicar em Salvar.

Aba Exportar Adobe PDF - Export
Adobe PDF
3. Em Predefinições de Adobe PDF,
escolher a opção Registro Conforme criado na pagina 45.
4. Clicar em Exportar.
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Gerar PDF de arquivos em Illustrator
1. Clicar em Menu Arquivo/ Salvar como..

Aba Salvar Como - Save As
2. Definir o nome do arquivo conforme
sua preferência. Em tipo escolher Adobe PDF
3. Clicar em Salvar.

Aba Geral - General
4. Alterar a compatibilidade para Acrobat 4 (PDF 1.3).
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Aba Compactação - Compression
5. Em Imagens bitmap coloridas alterar para: Não reduzir resolução - Do not
downsample. Compactação para: JPEG. Qualidade da imagem: Máxima Maximum.
6. Em imagens bitmap em escala de cinza alterar para: Não reduzir resolução
Do not downsample. Compactação para: JPEG. Qualidade da imagem: Máxima Maximum.
7. Em imagens bitmap monocromáticas alterar para: Não reduzir resolução - Do not
downsample. Compactação para: Nenhum - None.

Aba Marcas e Sangrias Marks and Bleeds
8. Em Marcas: selecionar apenas Marcas de
aparagem - Trim marks.
9. Deslocamento: configurar para no mínimo 3mm.
10. Em Sangrias:caso o material seja um panfleto
ou lâminas, configurar para 3mm, caso seja
revista ou catálogo configurar para 5mm.

Aba Saída - Output
11. Configurar conversão de cores para: Sem conversão - No conversion.
12. Alterar configuração de intenção de Saída de perfil - Output intent Profile Name para:
Iso Coated v2 (ECI) - .
49

B

uscando melhorar e agilizar os materiais, desenvolvemos um manual visando a
orientação de um jeito mais eficiente e de fácil compreensão simplificando o passo a
passo tais como as dúvidas mais frequentes dos nossos clientes e parceiros em
fechamento de arquivos e na preparação do mesmo para o envio correto dentro das normas
técnicas utilizadas pela Registro Certo.

O

* * * * *

que você encontrou aqui foi um pouco de experiências do dia a dia de uma preimpressão que
se preocupa com o resultado final do seu produto, garantindo qualidade nas suas chapas,
provas e fotolitos, assim como a alta tecnologia e equipamentos de ponta em que a Registro
Certo dispõe para oferecer a você. Faça-nos uma visita ou entre em contato conosco pelos
telefones: 21-3278-1516 / 3278-2606 ou tambem visite o site: www.registrocertoctp.com.br e
conheca tudo que a Registro Certo CtP tem a aferecer ao seu produto, pois

uma boa impressão começa aqui!!!
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como fornecedor de serviços na categoria pré-impressão

Rua Bruno Seabra, 240 - Jacaré
CEP 20975-200 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: (21) 3278-1516 / 3278-2606
registrocerto@registrocertoctp.com.br
www.registrocertoctp.com.br

