
IMPRESSÃO DE 
XILOGRAVURA EM 
GRANDE FORMATO



Materiais:

Fita-cola;
Tinta de Impressão
Rolo de Borracha
Ripas de madeira
Trincha
Cartão
Papel de Arroz
Papel de seda ou de jornal
Baren

A impressão de grande formato aqui apresentada foi realizada com as matrizes realizadas 
pelos alunos. O conjunto de matrizes foi impresso por diversas pessoas, de forma rotativa, 
ritmada e bem determinada. Cada elemento participante neste projecto tinha a sua tarefa 
pré-definida, para uma melhor e mais rápida execução.



1. Prepara-se a tinta de impressão. Neste 
caso utilizamos a tinta Caligo, pela sua 
viscosidade e pelos seus resultados mais 
satisfatórios.

2. Tintam-se as matrizes de xilogravura 
com o rolo de borracha. Foi depositada bas-
tante tinta nas matrizes para uma melhor 
impressão. Quando as matrizes estavam 
colocadas nas guias de registo, foi necessário 
voltar a tintar as matrizes.

3. Preparam-se guias de madeira coladas 
num cartão ou directamente no chão (com 
um ângulo de 90°), com fita-cola. Foi neces-
sário colocar papel em redor das matrizes de 
forma que o papel de impressão não ficasse 
sujo. Foram usados papeis de jornal.

4. Corta-se o papel com a medida preten-
dida. Coloca-se o papel em
posição e com o registo feito a partir das 
guias de madeira.



5. Passa-se uma trincha suave sobre o 
papel, para este aderir à tinta e não se 
deslocar no processo de impressão.

6. Colocam-se folhas de papel de jornal ou 
papel de seda para proteger o papel de 
impressão.

7.  Imprime-se com o baren fazendo 
pressão e em movimentos circulares. O baren 
que deu resultados mais satisfatórios foi o 
baren de metal. O speedball é demasiado 
suave. De forma a obter uma impressão mais 
rápida e com melhores resultados, os alunos 
devem estar de forma rotativa. Devem 
imprimir 2 minutos e depois entrarem outros 
para as suas posições.

8. Retira-se com cuidado e deixa-se a 
secar.


