
LITOGRAFÍA                                                                                                                                           
SOBRE CHAPA 
DE ALÚMINIO



Ferramentas e materiais:
 Chapa de alumínio

Asfalto
Lápis litográfico

Tusche
 Dermatograph
Goma arábica

 Fotocópia
 Diluente

 Esponja celulósica
 Tinta litográfica (preta)

 Papel para edição (BFK etc.)
 Cartão (em susbstituição de feltros)

 Pincéis para desenho
 Rolos de borracha

 Desperdícios para limpeza
 Papel de jornal

  Pó de talco
  Algodão

preparar várias soluções de ácido 
e goma arábica de acordo com o 
desenho

 Esta técnica de gravura envolve a criação de marcas (ou desenhos) sobre uma matriz (pedra, madeira 
com emulsão de caseína, chapa de aluminio, poliéster...) com um lápis gorduroso ou outros instrumentos de 
desenho cuja base de composição inclua gordura ou toner.  Na base deste processo de impressão, o princípio 
da repulsão entre água e óleo. Ao contrário das outras técnicas da gravura, a Litografia é planográfica, ou 
seja, o desenho é feito através do acúmulo de gordura sobre a superfície da matriz, e não através de fendas e 
sulcos na matriz, como na xilogravura e na gravura em metal.



Litografia sobre chapa de alumínio

Base para aciduçaão 1:32,
I parte de ácido fosfórico para 32 de goma. 
Com esta base e com uma adição de  goma em determinadas percentagens, criam-se várias 
concentrações.

      
        Acidulação Alumínio     
      
tipo de desenho proporção de ácido   duração
      
crayon duro   75% goma arábica    30-45 sec
    25% solução stock   
      
crayon médio  50% goma arábica   30-45 sec
    50% solução stock 
  
crayon mole   100% solução stock   1 min
      
areas sólidas 
e linhas(tusche)   75% goma arábica    30-45 sec
    25% solução stock 
 
aguadas claras  50%      30-45 sec
(água)    50%
   
aguadas claras  75% goma arábica    30-45 sec
(diluente)   25% solução stock 
 
aguadas médias  50%      45-60
(água)    50%  
 
aguadas médias  25% goma arábica    1-2 min
(diluente)   75% solução stock 
 
aguadas médias escuras 100% solução stock   1-2 min
(água)      

aguadas escuras  100% solução stock   1-2 min
(diluente)      



Processamento da chapa de alumínio
A. Acidulação

1 Após desenho finalizado sobre 
placa com lápis
Litográfico convém deixar algum 
tempo para “secar”.

4 Aplicar um filme de goma 
arábica bem distribuída sobre
toda a superfície. È através 
desta que se aplicam as gomas 
aciduladas por insistência e 

3 Ter o cuidado de retirar o
excesso com algodão em rama de 
modo a deixar apenas
o talco que adere ao desenho.

2 Aplicar o pó-de-talco 

7 Com uma esponja retira-se excesso e
goma e de seguida estica-se a goma com gaze 
ou tarlatana em movimentos circulares.
Deixar a goma secar durante 20 m.
Aplicar uma camada de goma arábica pura e
esticar muito bem.

6 No caso da chapa, as 
acidulações que devem ser 
deixadas mais tempo são 
colocadas em primeiro lugar 
seguidas das restantes. 

5Distribuir a goma acidulada
por áreas com pincéis ou então
com pequenas esponjas. Ter o
cuidado de proteger com poças
de goma pura as zonas mais
delicadas. As acidulações mais
fortes são deixadas durante mais
tempo. Para desenhos muito 
saturados e re-trabalhados, 
insistir várias vezes com gomas 
aciduladas fortes.   

sempre que necessário, por áreas,
de acordo com os seus teores de 
gordura.



B. Impressão

8 Aplicar white spirit ou 
aguarrás e retirar tinta do desenho 
até ficar uma imagem fantasma 
sem vestígios de pigmento. Ter 
cuidado com salpicos de água pois 
nesta fase se a chapa ficar exposta, 
com a gordura das limpezas que 
se depositam em toda a chapa 
exposta, acaba por imprimir 
manchas indesejadas.

10 Distribuir e esticar até 
ficar um filme de gordura sobre a 
chapa perfeitamente homogéneo.

9 Aplicar betume judaico ou um 
pouco de tinta de impressão.

12 Aplicar uma esponja 
humedecida sobre toda a chapa de 
modo a  retirar goma.

11 Preparar a tinta de edição e 
papel para provas.

13 Iniciar a tintagem 
com tinta de edição.

  Durante a tintagem, a chapa tem que ser permanentemente humedecida através de
passagens de água limpa com a esponja. Para tal, manter um recipiente com água limpa e outro
para receber água depois de passagem da esponja pela chapa. Substituir água sempre que esta 
contenha resíduos de gordura. A chapa deve ser mantida com níveis de água equilibrados: 
excesso de água impede uma deposição regular da tinta em toda a imagem; chapa seca, permite 
a deposição da tinta em zonas onde nada foi desenhado.



C. Processamento da chapa, recuperação.

1 Aplicar white spirit ou
aguarrás e retirar a tinta do 
desenho  através da goma
até ficar uma imagem fantasma. 

2 Para assegurar limpeza mais 
rigorosa, aplicar acetona para 
retirar qualquer vestígio de tinta.

3 Prepara-se uma goma 
acidulada muito forte. Para 30 ml, 
acrescentam-Pe 20 gotas de ácido 
fosfórico.

4 Quando se trabalha com 
chapas que já foram desenhadas, 
pode-se optar por deixar 
algumas partes do desenho feito 
originalmente. Neste caso, não se 
limpa a imagem, mas deixa-se a 
tinta nessas áreas mais limitadas. 
Aplica-se a goma acidulada com 
pincel de cerda e insiste-se sobre 
as áreas que se pretendem apagar.

6 Reaplica-se ácido acétido 
diluido e no final passa-
se por água corrente para 
retirar vestígios de ácidos. 

5 Para se conseguir desenhar 
sobre a chapa faz-se uma contra-
acidulação, isto é, aplica-se sobre 
a chapa uma banho de ácido 
acético suave..

7 Seca-se imediatamente a 
chapa com papel de jornal limpo 
e secador. O primeiro absorve 
rapidamente excesso de água, o 
secador seca completamente.

8 De modo a proteger esta área 
critica, selam-se os bordos da 
chapa com uma margem de goma 
arábica pura. 

9 Depois da goma ser seca, a 
chapa está pronta para ser de novo 
desenhada.


