
SERIGRAFIA



Processo de impressão permeográfico que consiste em fazer passar por um molde permeável a tinta que vai 
formar a imagem desejada na superfície final. No caso da serigrafia esse molde é uma tela de fios de nylon, 
seda, aço ou outro material, onde se “recorta” fotográficamente uma imagem para ser impressa. Para isso é 
necessário um fotolito, emulsão fotosensível e luz.

Ferramientas y materiales:
Tela 

Folha de papel
Fita-cola de papel ou adesiva

Tinta serigráfica
Emulsão fotográfica

Espátula



Processo SERIGRAFIA

1 Colocar a emulsão sobre o 
emulsionador.

2 Inclinar o emulsionador sobre 
a rede até a emulsão se encontrar 
em contacto sobre a mesma.

8 Colocar o quadro com a rede 
em contacto com o vidro, sobre o 
fotolito.

7 Certificar que a emulsão 
esteja bem seca antes de retirar. 
Manter a porta fechada durante 
este processo para que a emulsão 
não entre em contacto com luz 
exteior.

4 Recuperar o excesso para 
dentro da embalagem de emulsão 
com a ajuda de um cartão.

3 Arrastar o emulsionador de 
baixo para cima, aplicando 
alguma pressão. criando uma 
mancha uniforme.

5 Colocar o quadro dentro 
da prensa-estufa para secar a 
emulsão. Atenção não colocar por 
baixo de quadros molhados que 
possam pingar.

9 Colocar as esponjas nas 
extremidades do quadro e a 
corda a passar por cima do 
mesmo. 

6 Lavar com água e escova o 
emulsionador e o cartão até ficar 
sem residuos de emulsão.



18 Fixar bem a base sobre a 
mesa.

17 Colocar o quadro na base 
com grampos.

16 Colocar n prensa-estufa a 
secar. Cerca de 15 minutos.

14 Esperar uns momentos 
antes de abrir, até que a lona 
levante um pouco.

15 Depois da exposição à luz, 
lavar com água quente sobre todo 
o espaço emulsionado de um lado 
e do outro até que o desenho 
fique visivel. 

13 Assim que termine a 
exposição à luz, desligar o vácuo.

12 Carregar no botão START 
sem desligar o vácuo.

11 Esperar até que o vácuo 
esteja terminado. Demora cerca 
de 3 a 5 minutos.

10 Fechar a prensa-estufa e 
fazer vácuo.



22 Marcar registo na base e 
colocar papel.

21 Fazer registo com ajuda 
do fotolito.

20 Bloquear toda a área que 
não esteja emulsionada.

19 Bloquear com fita cola de 
papel ou adesiva os quatro lados 
do quadro, metade sobre a rede 
e metade sobre o marco para que 
a tinta não se infiltre.

23 Aplicar tinta o sufeciente 
para imprimir.

27 Impressão.26 Manter as mãos limpas 
para não sujar o papel.

24 Com a raquelete arrascar 
a tinta num só movimento de cima 
para baixo (impresão)

25 Levantar o quadro e 
arrastar para cima novamente, 
pousar raquelete sobre o marco 
e colocar bloco de madeira entre 
a base e o quadro para que se 
mantenha levantado e assim 
retirar o papel.



28 Colocar as impressões em 
lugar especifico.

34 Retirar emulsão.

33 Virar o quadro do outro 
lado e passar água com a pistola 
de pressão.

32 Retirar a fita.31Com ajuda da mangeira 
retirar o excesso de tinta.

30 Recuperar a tinta que 
sobrou no quadro para dentro da 
embalagem.

29 Recuperar a tinta que 
sobrou da raquelete para dentro 
da embalagem 

36 Lavar a raquelete com 
escova e água.

35 Esfregar com a escova e 
aguardar uns 5 minutos antes de 
retirar.



42 Colocar o quadro a 
secar na presa-estufa. Atenção 
para que não fique a pingar so-
bre outros quadros que 
estejam em prateleiras inferiores. 
Se necessário trocar os quadros 
de sitio.

41 Limpar a escova.40 Retirar o sabão com a 
mangueira.

39 Esfregar.38 Aplicar sabão. 37 Retirar a emulsão com a 
pistolade pressão

Na FBAUP estão disponíveis nas Oficinas de Impressão 
material para a técnica serigráfica.
O acesso a este material é reservado aos alunos da FBAUP, 
os quais devem cuidar e preservar os mesmos para que todos 
possam usufruir do material da mesma maneira e com 
qualidade.

Manter este local limpo para que facilite um melhor 
funcionamento da oficina.


