
 Chapa OFF-SET

O processo de impressão em offset é muito semelhante ao processo litográfico 
tradicional, porém claramente mais simples, pois como veremos grande parte das 
etapas processuais imprescindíveis na litografia sobre pedra ou chapa de alumínio 
serão anuladas. 
 A chapa offset é fotossensível, de modo que, não desenho directamente sobre a 
chapa mas sobre um suporte intermédio. Devo produzir a minha imagem em papel 
acetato ou poliéster e fazer uso de uma caixa de luz que me permitirá a transferência 
da imagem inicial para a matriz definitiva.  



Materiais necessários: 

- Chapa offset
- Folha acetato ou poliéster
- Instrumentos riscadores diversos
- Revelador
- Esponjas
- Gaze ou tarlatana
- Goma-arábica
- Rolo de borracha
- Tinta offset
- Papel de impressão
- Terebentina ou White Spirit 

A presente investigação tem como intuito testar diferentes instrumentos riscadores.

Instrumentos riscadores utilizados:

- Marcador opacador (ponta fina)
- Marcador opacador (ponta larga)
- Marcador opacador (ponta normal)
- Marcador permanente (Staedtler, preto)
- Lápis 2B
- Esferográfica (Pilot 0.4, azul)
- Crayon litográfico
- Marcador florescente (ponta larga, amarelo)
- Tinta litográfica líquida (Charbonnel)



Procedimentos de exposição:

                                                         - A imagem deve ser colocada na prensa-
                                                         estufa com a face da folha onde o desenho foi 
                                                         elaborado virada para cima; 
                                                         - De seguida posicionar a chapa offset sobre o
                                                         poliéster com a sua face fotossensível para 
                                                         baixo;  
                                                         - Fechar a prensa e fazer vácuo antes de 
                                                         accionar o botão Start;
                                                         - O tempo de exposição ideal é de um a dois 
                                                         minutos aproximadamente;
                                                         - Assim que a luz da exposição desligar 
                                                         dever-se-á desactivar o vácuo e esperar até 
                                                         que a lona levante (2 a 3m);

- A imagem está pronta para revelar. 

Processamento e revelação da chapa:

- Aplicar revelador sobre a chapa, 
distribuir rapidamente o revelador com 
a ajuda de uma esponja por toda a 
imagem. Este procedimento deve ser 
rápido.

- Passar a chapa por água corrente. 
- De seguida aplicar goma-arábica 
pura, com uma esponja retirar o exces-
so de goma e esticá-la com gaze ou 
tarlatana.



Impressão:

-No caso da chapa offset não é necessário retirar a tinta com white spirit ou aguarrás 
obtendo uma imagem fantasma. 

A tintagem inicia-se imediatamente - 
passar esponja húmida e tintar. 

A tintagem deve obedecer a um padrão, 
permitindo alguma consistência de uma 
impressão para a outra.

Neste processo aconselha-se o uso de rolo de borracha e tinta de impressão offset.



“Fechar a chapa”:

No final da edição, se só mais tarde pretender-se imprimir, deve-se limpar a chapa: 
retirar a tinta com terebentina pura para de seguida passar por água. 

Por fim aplicar goma-arábica pura.

*Limpeza:

Não esquecer de limpar toda a área de 
impressão. 


