
PROCESSO 
CALCOGRÁFICO

    
    ALUMÍNIO               ZINCO              COBRE



Ferramentas e materiais: comuns aos três processos
Placas: aluminio, zinco e cobre

Folha de papel
Fita adesiva

Pincéis
Tinta calcógrafica

Verniz calcográfico
Rolo de borracha

Pontas
Tarlatana

White Spirit
Luvas

Ácidos
Secador

O processo baseia-se na protecção da chapa - que pode
ser de alumínio, cobre, latão ou zinco - com 

um verniz de proteçção,
seguido do desenho que se deseja obter, com estilete

ou outra ferramenta de ponta metálica. Dessa forma, o
desenho aparece onde o verniz foi retirado, sem arranhar o

metal, permitindo a acção do ácido. Nas zonas onde é retirada 
o verniz, o ácido actua criando os sulcos

 onde a tinta se deposita.
O tempo de acidulação do ácido define

tonalidades diferentes e o processo pode ser repetido
inúmeras vezes. O método da água-forte pode ser combinado
com outros processos de gravura, em particular a ponta-seca,

mas difere de todos os outros por ser o único em que a
gravação é feita totalmente pela acção dos ácidos.

ÁGUA-FORTE



Processo sobre CHAPA ALUMÍNIO.

1 Num contentor de plástico 
coloca-se o ácido onde se 
mergulha a chapa

6 Com luvas podemos retirar a
chapa e comprovar como o ácido
está a corroer.

2 O ácido aplicado é composto 
por  sulfato de cobre e sal.

3 Sobre a chapa criamos 
diferentes texturas com um pincel, 
trinchas, panos sobre verniz ainda 
húmido.

4 Deixamos secar o verniz sobre 
as áreas que protegem do ácido

5 A acidulação é durante um
tempo determinado. A acidulação 
depende de muitos factores como 
a temperatura ambiente, a humi-
dade, a utilização…

7 Limpamos o restos do ácido 
com água corrente e 
comprovamos o estado da chapa.

8Com o secador retiramos a
humidade. 

9White spirit é um diluente  que 
se pode usar para retirar limpar 
o verniz e assim, ficarmos com a 
chapa pronta para a tintagem.



10 Com desperdícios ou panos 
aplica-se o white spirit 

11 A chapa de aluminio
apresenta os vários relevos
produzidos  pela acidulação

12 No papel, fazemos um
registro para colocar a chapa
sempre no mesmo lugar e de 
modo a obter margens 
adequadas 

13 A aplicação da tinta é 
feita a quente sobre 
aquecedor de chapas, pois 
facilita a introdução da tinta em 
todos os sulcos

14 O papel de calcografia 
tem que ser demolhado 

15 A tinta que usamos é
calcográfica da marca charbonell

16 Com uma pequena raclete 
de borracha distribuímos  a tinta 
sobre a chapa quente para que 
entre bem nos sulcos.

17 Com a tarlatana retiramos 
o excesso de tinta à superfície

18 Finalmente, com folhas das 
páginas amarelas limpamos mais 
a fundo a superfície



19 A chapa é cuidadosamente 
colocada no registo 

20 Impressão com prelo 
calcográfico

21 As zonas reservadas com o
verniz ficam brancas e as que 
estão corroidas são as pretas.

Processo de impressão de chapa calcográfica  em 
RELEVO

1 Aplica-se a tinta a rolo . 2 Cobre-se  a superfície da
chapa e não se limpa 

3 Colocamos o papei seguindo o 
mesmo registo

4 Imprime-se igualmente com 
prelo calcográfico. 

5 Levantamos com cuidado 6 A estampa fica preta na
superficie e branca nos sulcos.



Processo com CHAPA DE COBRE

1 A primeira coisa que temos
que fazer é reservar a parte
posterior da chapa com fita cola.
Isto é comum a todos os procesos.

2 Para o desengorduramento 
a fundo da chapa misturamos 
amoníaco com agua e limpamos 
bem a chapa com um algodão 
para que fique sim nenhuma 
gordura.

3 Secamos com o secador.

4 O ácido para o cobre usado é
percloreto de ferro 

5 Deixamos um tempo para que
as bolinhas se desfaçam

6 Cobrimos a superfície de
verniz com ajuda de um trincha.

7 Com diferentes pontas de 
metal fazemos os desenhos.

8 Não é preciso pressionar 
muito, apenas o suficiente para 
levantar o verniz.

9A estampa é muito fiel a todas
as linhas finas que fizemos. O
cobre é o metal que permite 
detalhes mais delicados  



Processo CHAPA DE ZINCO

1Com o verniz desenhamos criando diferentes
texturas com os pincéis .

2 Introduzimos chapa  no ácido de sulfato de 
cobre e sal e deixamos actuar uns minutos.

3 Depois da tintagem, a chapa 
fica com as mordeduras 
carregadas de tinta, pronta para 
a impresão.

4 Colocamos a chapa no prelo. 5 Levantamos o papel que tem 
que ter sido previamente 
preparado 

6 No método tradicional da
calcografía as zonas reservadas 
numa chapa polida são as que 
quando  impressas são brancas

8 Imagens dos dois processos7Um exemplo da utilização de 
matriz calcográfica para im-
pressão em relevo 


