
Formatos
de papel:
como criar e economizar

Um dos maiores motivos para o
gasto excessivo de papel é o des-
conhecimento, por parte dos pro-

fissionais de criação e design, dos for-
matos de papel utilizados nas gráficas.
Do mesmo modo, muitos profissionais,
mesmo cientes de tais formatos, não fa-
zem um cálculo preliminar para verifi-
car o volume total de impressos por fo-
lha inteira, o que ocasiona desperdícios
desnecessários.

Alguma vez, você já parou para pen-
sar que em uma folha inteira pode-se im-
primir diversos materiais diferentes de
uma mesma campanha?

Faça a escolha certa
Para uma boa impressão, o papel utiliza-
do deve ser escolhido com zelo. Ele in-
fluencia o resultado final dos impressos
e pode valorizar ou prejudicar o projeto.
Uma boa impressão vai depender do co-
nhecimento dos diferentes tipos, qualida-
des, propriedades, formatos e característi-
cas dos papéis.

Alguns processos gráficos não permi-
tem o uso de determinados tipos de pa-
péis, por isso as diferenças de qualidades
e propriedades de cada tipo podem in-
fluenciar no resultado final.

A função, o conceito, a tipografia, as
cores, a qualidade da tinta usada, a for-
ma, o acabamento e a especificação do
papel tem que estar perfeitamente esco-
lhidos, agradando o consumidor.

O papel se divide em três grupos bási-
cos: fosco, brilhante e matte. Além disso,

as propriedades dos papéis que devem ser
levadas em conta são: gramatura, espes-
sura, opacidade, resistência a rasgo, di-
reção das fibras, absorção de água, grau
de colagem, revestimento, lisura e textu-
ra, alvura e cor.

Os formatos AA (76 X 112 cm) e BB (66 X
96 cm) são os que melhor se adaptam às
impressoras utilizadas nas gráficas brasi-
leiras, sendo encontrados mais facilmen-
te nos fornecedores de papéis. O forma-
to BB, por ter maior diversidade de tipos,
tornou-se o mais conhecido e o mais uti-
lizado pelas gráficas. O segundo formato
mais utilizado é o AA (alemão/germânico),
principalmente para embalagens, livros de
luxo, cartazes, entre outros. Os demais ta-
manhos são considerados especiais.

Os formatos dos impressos são basea-
dos na otimização dos cortes para apro-
veitamento do papel (veja quadro na pá-
gina 58). Suas medidas são definidas em
valores relativos, ou seja, o tamanho do
papel cortado depende do tamanho do pa-
pel fornecido. Hoje, é possível fabricar pa-
pel em bobinas ou em folhas, no tamanho
que se deseja. Existem diversos formatos
de papel fora dos tradicionais. Alguns pa-
péis diferenciados não ficam estocados. Os
fornecedores de papéis podem precisar de
alguns dias e planejamento para solicitar
às fábricas.

Já os papéis nos formatos básicos (AA
e BB) barateiam os custos, pois são pro-
duzidos e fornecidos em grande escala.

Em 1911, a associação de engenheiros
alemães criou um formato padrão para
o papel, conhecido como "formato in-
ternacional" ou "DIN" (Deutsche Indus-
trie Norm). Baseado no sistema métrico,
o tamanho estabelecido foi calculado
para que a folha sempre tenha a mes-
ma proporção, por quantas vezes seja
dobrada. AO é o dobro do papel Al, o
Al é o dobro do A2, e assim por dian-
te. Este padrão foi desenvolvido racio-
nalizando a mão-de-obra e a economia
de papel. O formato AO (84,1 X 118,9
cm) não é utilizado no parque gráfico
brasileiro. Contudo, cortado de fábrica
nos outros formatos (A4, A3, etc) são
os mais utilizados pelas copiadoras e
impressoras digitais.

Quando adequámos os impressos aos
formatos o aproveitamento de folha será
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maior e, consequentemente, terá um cus-
to mais baixo de produção. E aconselhá-
vel consultar os formatos de papéis ou as
tabelas de aproveitamento mais comuns
antes de escolher o formato do impres-
so. Os sites de fabricantes e revendedo-
res de papéis, geralmente, trazem estes
materiais.

É preciso lembrar de que devemos dei-
xar 1,5 cm livres em cada lado do papel.
Esta área é usada para marcas de corte,
dobra e registro de cor, bem como uma
sobra para a pinça de alimentação da im-
pressora.

Exemplo: Um cartaz em formato A3
(29,7 X 42 cm) pode ser impresso em pa-
pel formato BB (66 X 96 cm), permitindo
a impressão de até quatro cartazes por fo-
lha, com ou sem sangria.

Preço se discute, sim
Mas, não é só na economia que deve-
mos pensar ao projetar um impresso. A
diferença do preço do papel mais caro
pode ser compensada pelo valor subje-
tivo que será agregado. O papel deve
ser escolhido pela beleza, sofisticação,
diferenciação, acabamento, custo, for-
mato, disponibilidade no fornecedor
ou na fábrica, observando as restrições
técnicas.

A escolha do formato do projeto, ba-
seado no aproveitamento do papel, evi-
ta desperdício, diminui custos e cria uma
consciência mais ecológica. CD
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Há muitos fornecedores de papel no Brasil. Al-
guns sites disponibilizam as tabelas de apro-
veitamento e em outros é possível até mesmo
calcular a lombada de um impresso, depen-
dendo da gramatura do papel e do volume de
páginas. Em muitos destes sites é possível
solicitar amotras, o que é muito interessante
no momento de escolher o papel certo para
uma peça gráfica. Confira alguns:
www.antalis.com.br
www.arjowiggins.com.br
www.celuloseonline.com.br
www.filiperson.com.br
www.finepapers.com.br
www.grupobignardi.com.br
www.internationalpaper.com.br
www.ksronline.com.br
www. labatepapeis.com. br
www.mdpapeis.com.br
www.novamercante.com.br
www.operacaopapel.com.br
www.rbpapeis.com.br
www.ripasa.com.br
www.sappi.com.br
www.spp-nemo.com.br
www.suzano.com.br
www.tjaner.com.br
www.vcp.com.br
www.venturegrafica.com.br
www.vippapers.com.br
www.vitaliapapeis.com.br
www.vivox.com.br
www.vsppapeis.com.br

*Marta Dantas, capista e designer, é mestre
em engenharia de produção e pós-graduada
em propaganda e marketing e design de
interiores. Confira seus trabalhos em www.
martadantas.com
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