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Prezado Cliente

Você está recebendo um pequeno Guia Prático de Fechamento de Arquivos que 

irá auxiliá-lo no processo de criação, diagramação e fechamento de seus arquivos 

PDFs.

Este guia tem como objetivo alinhar as informações entre a Gráfica e seus clientes 

de maneira que a linguagem técnica utilizada entre as duas partes estabeleça 

um processo de produção seguro e de qualidade.

O guia traz informações dos problemas mais comuns causados durante a execução 

de um projeto, bem como telas de configuração para fechamento de arquivos 

nos programas mais utilizados no mercado editorial, além de algumas dicas.

Se ainda assim este guia não for o suficiente para tirar suas dúvidas, solicitamos 

que entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para tirar dúvidas 

e ajudar no que for possível. 

“Queremos escutar suas idéias e nos inspirar com elas.

Queremos assumir suas expectativas

e entregar nossa superação”
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MANUAL DE PREDEFINIÇÕES
Fechamento de Arquivos

O que você precisa saber antes de fechar um arquivo PDF.

Imagens e Vetores em RGB
Evite compor imagens e vetores com cores baseadas 
no sistema RGB. Lembre-se: Todo processo gráfico 
offset utiliza o sistema de cor CMYK. 

Fontes com Problemas
Ao fechar os arquivos PDF, verifique sempre se as 
fontes utilizadas na diagramação da página estão 
devidamente incorporadas para evitar problemas de 
troca de fontes durante o processamento do trabalho 
na Gráfica.

Formato de Página Incorreto
Cuidado com arquivos que farão parte do seu projeto 
e que são enviados por terceiros. Estes arquivos 
podem estar diagramados com formato de corte final 
diferente do formato que você idealizou para o seu 
projeto.

Imagens em Baixa Resolução
Evite diagramar seus projetos utilizando imagens 
que estejam em baixa qualidade. Utilize imagens 
com qualidade de 300 dpi ou superior. Se precisar 
aumentar a qualidade de uma imagem tome cuidado 
com o processo de interpolação.

Arquivos com 5 cores ou mais
Ao utilizar cores especiais em seu projeto, nunca 
feche o arquivo de forma que a cromia fique em 
um arquivo separado das cores especiais. Procure 
sempre fechar um único arquivo.

Textos em Preto Composto
Atenção ao colocar cor em textos. Quando os textos 
forem na cor preto, evite a composição dos textos nas 
4 cores pois a sobreposição das cores pode gerar 
problemas de registro e saturação de carga de tinta. 
Tenha em mente de que quanto menor for o tamanho 
da fonte do texto maiores são as possibilidades de 
impactar negativamente na qualidade do impresso.

Textos Preto sem Sobreposição (overprint)
Todo texto preto que sobrepor um fundo de qualquer 
natureza, é recomendado que esteja com a opção 
de sobreposição ativada para evitar falhas no 
registro das cores. Quando o texto não tem esta 
sobreposição, temos o que chamamos de texto 
vazado. Este texto vazado pode não encaixar 
perfeitamente sobre a reserva criada e aí, quanto 
mais escuro for a cor do fundo, mais evidente irá 
ficar o problema da falta do overprint.

Área Chapada na cor Preto sem Calço
Ao criar fundo de cor preto, procure compor a cor 
deste fundo preto com um pouco das outras cores 
de processo. O preto calçado poderá ter um aspecto 
avermelhado ou azulado se preferir calçar apenas 
com o Magenta ou com o Cyan. Caso queira um 
tom de preto mais forte, então prefira calçar o preto 
com o complemento das outras 3 cores de processo, 
mas atenção, utilize entre 30 a 50% de complemento 
das cores desejadas para calçar o preto para evitar 
saturação de cor, mas cuidado, avalie o conteúdo 
editorial da página pois textos contruídos com fonte 
muito fina, de corpo abaixo de 10 pt e/ou serifadas, 
quando na cor branco podem dar problemas se o 
preto estiver calçado nas 3 cores.

Área com Saturação de Tinta (acima de 330%)
Qualquer imagem de fundo que tenha a cor 
preto composto nas 4 cores e a somatória desta 
composição ultrapassar os 330% de carga de tinta 
poderá resultar em decalque nas impressões e, 
dependendo da quantidade de tinta empregada, 
o impresso corre o risco de não secar. Para que 
isso não aconteça, controle a quantidade de tinta 
empregada nos vetores e quando for imagem, utilize 
o perfil de imagem adequado antes do fechamento.

Objetos e Vetores com pouca ou sem Sangria
Avalie seu projeto. Analise os objetos e imagens 
que estão rentes ao corte final do produto e evite 
que as variações do processo gráfico causem uma 
má impressão. Utilize sempre no mínimo 3 mm de 
imagem excedente ao corte final do produto.
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Arquivos em Spread
Evite enviar para a gráfica páginas em PDF 
fechadas em Spread. Este tipo de arquivo quando 
editorial, será devolvido para que seja reenviado 
em páginas simples. Quando for anúncios, se for 
material enviado através de mídias paralelas então 
aceitaremos, mas se for material para montagem em 
sistema de ambiente web (Portal D’arthy), então o 
arquivo será rejeitado.

Código de Barras
As barras de um Código de Barras não podem sofrer 
distorções. Por este motivo, evite a construção de 
Códigos de Barras em imagens e mantenha o código 
sempre em uma das cores de processo. Evite colorir 
ou calçar os códigos de barras. Caso ache necessário 
um código de barras colorido, prefira então uma cor 
especial para compor o Código de Barras.

Espelhamento de Páginas
Para materiais acabados com cola na lombada 
atente-se para as páginas duplas que fizerem 
espelhamento entre si. As páginas que mais tendem 
a dar problemas de espelhamento são as primeiras 
páginas da revista que normalmente são anúncios. 
Para materiais acabados em grampo ou costura, 
não há objeções.

Identificação da Gráfica e Colofon
A Identificação da Gráfica no impresso é opcional. 
Normalmente é posicionada em páginas de 
expediente de revistas. Em livros, pode ser posta na 
página da ficha catalográfica ou na última página do 
livro.
Colofon é um tipo de inscrição que pode estar no fim 
ou início do livro e que contém a informação sobre 
título, autor, editor, gráfico, tipografia, local e data de 
impressão, entre outros. 

Marcas de Corte
As marcas de corte servem para orientar o 
acabamento na finalização do produto, para tanto 
ela não pode ficar fechada para não correr o risco de 
invadir o produto em seu acabamento final, portanto, 
procure manter uma configuração de fechamento 
dos arquivos que faça com que as marcas fiquem 
com abertura de 3mm ou mais.

- O sistema de CTP só aceita arquivos em 
PDF, sendo assim, arquivos com outras 
extensões ou arquivos abertos não serão 
aceitos;

- Os PDFs devem ser do tipo composite, 
com fontes embutidas e as imagens em alta 
resolução (300dpi);

- O arquivo deve estar com sobreposição de 
cor (overprint), em todos os textos e linhas 
compostos pela cor preto;

- Não abra páginas maiores do que o tamanho 
final a fim de colocar dentro da criação de 
forma manual marcas de corte, cruz de 
registro ou marcas de dobras. Procure utilizar 
apenas os recursos disponíveis no programa 
para este fim;

- Para uma boa diagramação utilize os 
softwares corretos para cada tipo de trabalho, 
ex.: materiais paginados (livros, tabloides, 
revistas, livretos) devem ser criado no InDesign 
ou Quark Press com o suporte do Ilustrator 
e do Photoshop. Já trabalhos de paginação 
única (folders, cartazes, envelopes, cartões 
etc.), podem ser melhor administrados se 

criados no Ilustrator ou Corel Draw.
Nota: O Photoshop é um software de tratamento de 
imagem, portanto, inadequado para a composição de 
arte final de qualquer tipo de trabalho.

- Evite nomear os arquivos com nomes 
complexos ou longos demais e, antes de 
fechar o arquivo, confirme se todos os links 
(Imagens e fontes) foram devidamente 
incorporados ao arquivo.

É IMPORTANTE VOCÊ SABER
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MANUAL DE PREDEFINIÇÕES
Fechamento de Arquivos

Variações de Processo no Acabamento.
Como minimizá-los.

 O acabamento é a parte mais importante de todo processo gráfico, pois é no setor de Acabamento 
que o produto se define.
 Em muitos casos o acabamento é pura arte, dependendo apenas do processo manual para ser 
feito, e assim como o sistema de impressão, também tem suas limitações e variações. A seguir iremos 
dar algumas dicas de criação para evitar surpresas no resultado final. Estas dicas estão relacionadas 
a acabamentos especiais e convencionais que andam em paralelo aos processos de Pré-Impressão 
e Impressão.

Página Dupla
 Chamamos de página dupla o encontro de duas páginas que tem entre si a mesma imagem em 
sua diagramação. Estas páginas quando aplicadas em projetos de lombada quadrada (acabamento 
com fresa acometido de cola), tem por natureza perder campo de visão da imagem na junção de uma 
página para a outra. Não dá para eliminar por completo a perda de informação na junção, porém é 
possível minimizar a falha visual expelindo as imagens para fora.

 Quando aplicar espelhamento, e qual valor usar
 - Em capa seguida de página de miolo ou em páginas de miolo espelhada, aplicar           
principalmente nas primeiras páginas da obra. Utilize 3 mm de afastamento entre as páginas;

Capas com 5 cores ou mais
 A 5ª cor ou cor especial como pode também ser chamada, é um diferencial nas capas de livros 
e revistas, no entanto requer alguns cuidados:
 - Envie os arquivo sempre em composição de cor;
 - Evite mandar a 5ª cor em arquivo separado;
 - Utilize trapping (contorno da mesma cor com sobreposição) para evitar problemas de registro 
de imagem.

Capas com Hot Stamping
 O Hot-Stamp dá um diferencial especial nos trabalhos. É feito com tinta metalizada, e para 
tanto:
 - Componha os elementos do Hot Stamping como se fosse uma 5ª cor, porém nomeie a cor 
devidamente como Hot Stamping;
 - Os elementos de Hot Stamping não precisam ter trapping mas devem obrigatoriamente estar 
em sobreposição ao fundo aplicado.
Obs: Evite criar elementos em Hot Stamping com letras de corpo muito fino ou pequenos, em tarjas de lombada e em código de barras, 

pois pode haver entupimento e também, porque o nível de variação da aplicação de Hot stamping é um dos maiores entre os processos 

gráficos.

Capas com Verniz Reserva
 O Verniz Reserva pode ser brilho, fosco ou customizado, no entanto deve ser composto em 
arquivo separado e deve ser espelho dos elementos em que ele irá representar na aplicação. 
 - Procure fazer o verniz em Preto composto - CMYK 100%;
 - Procure colocar trapping no verniz para auxiliar no registro de acabamento.



7

 Para facilitar a aquisição de um PDF “saudável” durante o fechamento de seus 
arquivos para a impressão, estamos colocando à disposição nas próximas páginas deste 
guia as telas de configuração para a configuração de perfil de cor para tratamento de 
imagens com base na norma padrão ISO e as telas mais usadas para o fechamento de 
arquivos PDFs com base no formato X4.

COMO CONFIGURAR O PERFIL PADRÃO NO
PHOTOSHOP E SINCRONIZAR O MESMO PERFIL NO INDESIGN

 O conceito de fechamento que é aplicado neste guia é baseado em um perfil de 
cor padrão da norma ISO 12647, cuja gama de cores contemple o máximo informação 
colorimétrica possível para o sistema de impressão offset. A partir deste perfil, é possível 
controlar a carga de tinta nas áreas de sombra para qualquer tipo de papel a ser impresso 
sem que haja perda da qualidade final do impresso.

 Antes de iniciar as configurações de fechamento de arquivos, é importante que 
os programas Photoshop e Indesign estejam com os seus perfis de cores sincronizados 
entre si, em outras palavras, falando a mesma língua. Esta sincronização se inicia com 
a configuração e criação do perfil no Photoshop que posteriormente será exportado e 
configurado no Indesign. Para isso siga os seguintes passos:
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MANUAL DE PREDEFINIÇÕES
Fechamento de Arquivos

CONFIGURANDO O
PERFIL DE COR NO

PHOTOSHOP 

Configurações de Perfil de 
Cor no Photoshop, para 
Impressão Off-set.

Essa mesma configuração deve ser repassada para o InDesign para que se tenha 
uma perfeita sincronia de cores entre um software e outro, para isso, salve um perfil de 
cor em seu desktop, clicando na opção “SALVAR” nesta mesma tela do Photoshop, e 
importe-o no InDesign seguindo as instruções da página seguinte.

No menu Editar do Photoshop, selecione a opção 
Configurações de cores.

Na tela que irá aparecer, configure conforme a imagem 
abaixo.

1º



10

MANUAL DE PREDEFINIÇÕES
Fechamento de Arquivos

No menu Editar do 
InDesign, selecione a opção 
Configurações de cores.

Na tela que irá aparecer, 
configure conforme a imagem 
abaixo.

Clique em Carregar e indique o caminho do perfil 
salvo pelo Photoshop, conforme ensinado na 
página anterior.

SINCRONIZAÇÃO DO
PERFIL DE COR NO

INDESIGN 

2º
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 A Pré-Impressão da D’ARTHY Gráfica possui uma plataforma de

montagem que utiliza arquivos PDF amparados pelo

padrão internacional X4. Portanto solicitamos que seus

arquivos sejam fechados com base neste padrão para

evitarmos problemas de incompatibilidade

com os nossos sistemas.

CONFIGURAÇÕES PARA

FECHAMENTO DE ARQUIVOS

PDF X/4
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MANUAL DE PREDEFINIÇÕES
Fechamento de Arquivos

Para gerar um arquivo PDF no InDesign ou no Ilustrator, 
primeiramente você deve importar ou criar um preset 
que possua as configurações que o PDF herdará do 
arquivo aberto. Para tanto siga a sequência das telas 
a seguir, para configurar e criar o seu Preset.

CONFIGURAÇÕES DE FECHAMENTO DE ARQUIVOS

                       INDESIGN E ILUSTRATOR

2ª

1ª
Obs: Clique em “Nova” para criar um preset ou, em “Carregar” 
para carregar um preset já definido pela gráfica.
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3ª

Esta tela definine como as páginas serão fechadas, páginas simples ou espelhadas, além de outras opções 
importantes.
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MANUAL DE PREDEFINIÇÕES
Fechamento de Arquivos

4ª

Esta tela já vem configurada com base nas normas da ISO, segundo a plataforma do PDF definida na 2ª tela 
apresentada na página anterior. Ela não deve sofrer alterações.
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5ª

Esta tela define a posição das marcas de corte e abre o espaço necessário para a sangria nos arquivos que 
possuírem sangria determinada na criação.
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MANUAL DE PREDEFINIÇÕES
Fechamento de Arquivos

6ª

Esta tela é muito importante para o gerenciamento das cores no PDF. Configure exatamente da maneira 
como apresentado na tela acima.
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7ª

Esta tela prepara o sistema para embutir as fontes de forma devida no documento PDF. A figura da tela 
acima, mostra como ela deve ser configurada.
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MANUAL DE PREDEFINIÇÕES
Fechamento de Arquivos

8ª

Esta tela não trás configurações a serem feitas, mas ela tem a função de resumir as configurações feitas no 
preset. Caso queira é possível gerar um relatório das configurações antes ou depois de salvar o preset.



19

Depois de criar e 
salvar o preset, basta 
voltar ao menu e 
pedir para exportar os 
arquivos escolhendo 
na lista de opções de 
presets, o preset que 
você salvou como 
opção de fechamento.

Fechando Arquivos
através do Ilustrator

Para gerar um PDF pelo Ilustrator,
no menu EDITAR, utilize a opção
SALVAR COMO. Escolha salvar em
PDF. Quando você clicar em salvar,
aparecerá a lista de presets. Basta
escolher o preset salvo como sua
opção de fechamento para finalizar.

9ª

Obs: As configurações de fechamento feitas 
no InDesign são herdadas automaticamente 
pelo Ilustrator, não sendo necessário 
nenhum tipo de configuração direta no 
software de vetores.




