
Tintas essenciais:
muito além do CMYK
A tecnologia de tintas
foi umas das que mais
evoluiu no mundo do
design. Tire vantagem
disso para criar
trabalhos impressos
sofisticados

Foi-se o tempo em as impressões
eram feitas apenas com as cores
básicas do sistema CMYK- ciano,
magenta,Yellow (amarelo) e Key
(preto). Hoje, o design impresso está
repleto de efeitos de cor, técnicas e
tintas especiais que podem aumentar
e muito o impacto visual de uma peça.
Conhecer os diferentes tipos e como
usá-los pode fazer a diferença nos
seus impressos.

Processamento de tintas
Diferentemente das imagens digitais,
que são compostas pelas cores
primárias vermelho, verde e azul (RGB,
pelas inciciais em inglês), as imagens
impressas são formadas pelos tons
primários vermelho, amarelo e azul.
Na impressão comercial, o vermelho
vira magenta e o azul se torna ciano,
para que se possa obter um espectro
de cor mais amplo. Juntando o preto a
tudo isso têm-se o processo de
impressão em quatro cores.

Apesar de esse sistema
conseguir reproduzir muitas cores do
espectro visível, ele é incapaz de
reproduzir tons fluorescentes ou
metálicos, por exemplo. E aí que entram
em cena as tintas especiais.
Geralmente, a primeira coisa usada
quando o CMYK não é o bastante - o
que acontece com todo designer, mais
cedo ou mais tarde - são as cores da
fabricante norte-americana Pantone
Incorporated.

Softwares como o
QuarkXPress e o InDesign podem
converter cores Pantone para o
equivalente mais próximo em CMYK. O
problema é que, freqüentemente, esse
equivalente não é tão próximo assim. O
fato é que há certas cores que não se
pode obter somente com CMYK.

Por esse motivo, muitas
empresas querem que seus logotipos
sejam impressos em cores Pantone. A
fabricante de workstations Silicon
Gráfics InC, por exemplo, pede sempre



azul Pantone 300c para suas
impressões e frisa expressamente
para a gráfica não converter os
Pantones para CMYK, RGB ou HEX.
Em uma situação de urgência, a
empresa costuma aceitar o valor
CMYK 100-44-0-0, pois é a
combinação mais próxima.

Além da gama das cores
Pantone ser maior, o sistema garante
consistência universal. Em outras
palavras, se você imprimir um logotipo
em vermelho Pantone 185 no Brasil e
fizer o mesmo na Austrália, o
resultado será exatamente o mesmo.

As cores Pantone também
são muito usadas em tintas metálicas,
que contêm minúsculas partículas de
metal e criam um efeito brilhante que
pode destacar partes específicas de
uma imagem.

Toque de luz
Além do CMYK e do Pantone, há um
mundo de tintas especiais pronto para
ser explorado. A revista Wallpaper*,
por exempio, usou tinta fosforescente
na capa da edição de maio de 2009. O
diretor de arte da publicação, Meirion
Pritchard, explica que o objetivo era

01 O espectro de
cores Pantone é
reconhecido
internacionamente

criar algo surpreendente, que
valorizasse a edição. "Temos 200 mil
leitores no mundo todo. É um número
muito maior do que o de muitas revistas
pequenas que já usam tintas especiais,
então a inovação se justifica", analisa.

Essa não é a primeira vez que
a Wallpaper* ousou nesse sentido. A
capa de uma edição distribuída
exclusivamente para assinantes foi
impressa com tinta fotocromática (veja
o quadro Secref Elite na pág. 65). Efeitos
especiais acrescentados ao processo
de impressão em CMYK começam a se
tornar comuns no mercado editorial.
Tintas fluorescentes e verniz aplicados
em determinadas áreas (com reserva)
também são utilizados para
impressionar leitores.

Além do visual
O efeito visual não é tudo quando se fala
em tintas, pois algumas foram criadas
com algo mais do que o resultado visual.
Existem tintas comestíveis, que não
levam componentes tóxicos em sua
composição e são ideais para
embalagens alimentícias, já que podem
entrar em contato com a comida.



03 Tintas de alta
fidelidade combinam
as quatro cores
tradicionais do CMYK
com dois outros tons
normalmente laranja e
verde. Isso gera uma
gama de cores mais
ampla e vibrante

02 Tintas fluorescentes
podem ser usadas
como uma quinta
camada na impressão
litográfica, ou
adicionada como cor
única na impressão
serigráfica. Geralmente,
esse tipo de tinta
precisa de duas
camadas, pois os
pigmentos são fracos

Há também tintas "scratch-and-
sniff" [raspe e cheire], parecidas com
as usadas nas populares raspadinhas,
masque liberam um odor específico
quando raspadas. Usada muito em
brinquedos e anúncios de perfumes,
vem se popularizando no exterior,
como conta Mark Cooper, da gráfica
Midway Colour Print, na Inglaterra:
"Apesar de durar menos de três
meses, seu preço teve um queda de
cerca de 50% devido a novas técnicas
de producão",justifica.

Além de estimular sentidos
como o olfato, algumas tintas já
podem ser impressas por litografia,
processo mais simples do que a
serigrafia, que ainda é exigida no caso
de algumas tintas especiais. Isso
aumenta os custos e o tempo de
produção. Para se ter uma idéia, uma
impressora serigráfica faz 1,5 mil
páginas por hora, enquanto que uma
litográfica produz mais de 15 mil.

Tinta 'verde'
Com uma história marcada por
produtos químicos tóxicos e tintas

feitas com derivados do petróleo, a
indústria gráfica não tem uma
reputação muito boa em meio aos
ambientalistas. Felizmente, a verdade
é que essa face cruel já ficou para trás.
Hoje, a maioria das gráficas tem boas
políticas ecológicas e não cheiram
mais a produtos químicos pesados,
como antigamente.Atualmente há,
inclusive, tintas feitas à base de soja,
material que vem sendo cada vez
mais utilizado no mercado.

No fim, não importa se
for por consciência ecológica,
impacto visual, efeito sensorial
ou consistência: o processo de
impressão está destinado a
extrapolar as fronteiras impostas
pelas quatro cores do sistema
CMYK. Os únicos limitadores dessa
evolução são os prazos e os custos
- felizmente, a indústria gráfica -
e os designers - trabalham
incessantemente para a sua
redução e popularização.



Text Box
Anúncio

Text Box
TINTAS essenciais muito além do CMYK. Computer arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 27, p. 62-65, nov. 2009.




