
PREPARAÇÃO DA 
MATRIZ 

CALCOGRAFICA



Preparação DE LA MATRIZ.

1Limar as extremidades da 
placa. 

Materiais utilizados para o processo de limpeza da placa. 
-limpa metais
-desperdício
-lima 
-lixas de varias espessuras

Este procedimiento pode-se aplicar a todas as chapas metálicas con as que trabalha-se en calcográfico:
aluminio, zinc, cobre... 

4 Com o desperdício em 
movimentos circulares espalhar o 
liquido por toda superfície.

3Aplicar o limpa metáis sobre a 
placa. 

2 Depois de lixadas as 
extremidades, utilizar a lima para 
concluir o processo, o que evitará 
marcas desagradáveis ou cortes do 
papel na hora da impressão.



7 Caso ainda apresente zonas 
sujas ou marcadas, pode-se 
corrigi-la com auxílio de lixas.   

6 A limpeza estará concluída 
quando a reflexão ficar clara e 
definida.  

5 Pressionar o desperdício em movimentos circulares sobre a chapa. A medida que a chapa é limpa, o 
desperdício fica escuro. Repetir o processo quantas vezes necessárias até a chapa tornar-se reflectora. 

8 Aplicar novamente o limpa 
metais e com movimentos 
circulares voltar a polir a 
superfície com desperdício para 
eliminar a sujidade. 

Finalmente a superfície da chapa está preparada para se dar inicio ao trabalho calcográfico. Este processo 
varia em função das condições da chapa, porém procura-se sempre uma superfície limpa e brilhante o que 
resultará numa impressão com branco uniforme.
Dá-se por concluído o processo quando a superfície da placa reflectir como um espelho.



3 Com a régua traça-se linhas 
rectas para demarcar a área do 
corte.

2 Procurar um bom apoio sobre 
a mesa.

1Pousar a placa sobre uma 
mesa.

6 Passar a lima pelas 
extremidades para eliminar as 
rebarbas.

5A chapa torna-se maleável, 
permitindo dobra-la com as mãos 
até que se corte.

4 Com força pressionar várias 
vezes a ferramenta de corte sobre 
as linhas, marcando a chapa.

7 Com este mesmo processo é 
possível cortar diferentes metais 
nas medidas desejadas.

Processo para cortar una 
placa metálica
Materiais utilizados para o 
processo de corte da placa:
 
-placa de metal
-régua metálica
-Ferramenta de corte




