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O porquê deste manual
Desenvolvemos este guia para esclarecer as dúvidas mais comuns
e ajudá-lo a evitar as armadilhas da pré-impressão, sobretudo você
poderá avaliar as vantagens e desvantagens dos arquivos fechados,
abertos e em pdf, e utilizar nossas dicas e macetes que tornarão
seus trabalhos mais profissionais e menos propensos a problemas
nas saídas em filme ou ctp.
Mantenha este livreto sempre a mão, e não esqueça de visitar
também o nosso site em www.cmyknet.com.br

Experiência
A CMYK é uma prestadora de serviços em pré-impressão para
Gráficas, Cerâmicas e Estamparias a muitos anos no mercado,
sempre atualizada em relação às novas tecnologias e com a
experiência proveniente dos trabalhos e problemas resolvidos no
dia-a-dia atendendo as demandas de qualidade e urgência de
nossos clientes.
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Contatos
Telefones
CMYK
: (48) 3443-3334
			 (48) 3433-7692

Emails
CMYK
Vanderlei
Marlize
Cybele
Josias
Elaine

:
:
:
:
:
:

cmyk@cmyknet.com.br
vander@cmyknet.com.br
marlize@cmyknet.com.br
cyba@cmyknet.com.br
josias@cmyknet.com.br
elaine@cmyknet.com.br

:
:
:
:
:

cmykvanderlei@hotmail.com
cmykmarlize@hotmail.com
cybaburigo@hotmail.com
cmykjosias@hotmail.com
cmykelaine@hotmail.com

MSN
Vanderlei
Marlize
Cybele
Josias
Elaine

Endereço
Av. Des. Pedro Silva, 540 - Ed. Jaime Scremin - Sala 01
88802-300 - Criciúma - SC

Site
www.cmyknet.com.br

FTP
ftp.cmyknet.com.br

AJAX
ajax.cmyknet.com.br
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Equipamentos da CMYK

 Mako 4 CTP – Platesetter no formato até 66x96 cm com
resolução de 1200 a 3556 dpi.
 Agfa Accuset 1000 – Imagesetter Capstan (arrasto) no formato
de 35 cm de largura com resolução de 600 a 3000 dpi.
 Agfa Avantra 30 – Imagesetter Drum (tambor) no formato de
45x63,5 ou 76x63,5 cm com resolução de 1200 a 3600 dpi.
 Plotter Epson 7850 – Impressora Jato de Tinta no formato de até
61 cm de largura com qualidade fotográfica para provas.
 Scanner HP 5670c – Scanner no formato até 22x35 cm.
 Computadores – 3 estações Pentium IV dual-core com monitores
ViewSonic de 20” LCD.
 Computadores – 1 estação Macintosh MacIntel 3200 dual-core
com monitor Apple de 20” LCD.
 Computadores – 3 computadores RIP Eagle com software de
Imposição ElecRoc Eagle 4.0 e 1 computador RIP CT Server.
 Processadora – CTP processadora Glunz & Jensen Raptor 68
Polymer.
 Processadora – Filme processadora Glunz & Jensen Multiline
860.
 Densitômetro – Filme X-Rite 341.
 Densitômetro – Chapas iC Plate II
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Fechados, Abertos ou PDF
Entenda como se prepara os arquivos para enviar para a CMYK bureau.

Arquivos Abertos
São os arquivos criados por aplicativos de desenho como
CorelDRAW, Photoshop ou outros, que serão abertos nos mesmos
aplicativos na CMYK e impressos em fotolitos ou chapas.

Vantagens
 Alterações de última hora como erros de digitação ou substituição
de alguma fotografia ou ilustração.
 Avaliação técnica da construção do arquivo com correções, como
fontes substituídas, fotos em RGB, excessos de gradientes ou
efeitos problemáticos.

Desvantagens
 Necessidade de enviar arquivos extras como as fontes utilizadas no
projeto além das fotografias e ilustrações vinculadas.
 Maior prazo para entrega dos trabalhos.
 A necessidade de haver o mesmo aplicativo instalado na CMYK.
Verifique antes.

Arquivos Fechados
São os arquivos impressos diretamente do seu computador para
um arquivo .ps, (ou .prn, .eps, .tif, etc.), que posteriormente será
interpretado pelo RIP da CMYK e transformado em fotolito ou chapa
CTP.

Vantagens
 Prazo de entrega menor, às vezes a metade do tempo.
 Segurança, não é possível fazer modificações não intencionais no
arquivo.
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Desvantagens
 Não é possível realizar nenhuma alteração/correção em textos ou
imagens (pode-se apenas espelhar a impressão e colocar marcas
de corte e registro).
 Você assume boa parte da responsabilidade pelo arquivo.
 Necessidade de instalar uma impressora postscript com os PPDs
corretos no seu computador.
 Dificuldade de visualizar o arquivo fechado. É necessário instalar um
programa como o GSwin, Freedom ou Acrobat Professional.

Arquivos em PDF
Como o arquivo fechado, o PDF reúne em um único arquivo todas
as informações e elementos necessários para a impressão remota.
A diferença é que não é preciso instalar uma impressora postscript
com o PPD da CMYK e o arquivo permite visualização com uso do
Acrobat Reader que é gratuito.

Vantagens
 Prazo de entrega menor, às vezes a metade do tempo.
 O arquivo mantém a formatação com a diagramação original,
fontes e imagens exatamente como no seu computador sem a
necessidade de abrir o arquivo no aplicativo em que foi criado.
Indicado para aplicativos não instalados na CMYK. Consulte.
 Os arquivos PDF são muito menores que os fechados.
 São arquivos que podem ser enviados também para aprovação do
seu cliente.
 Também podem ser reaproveitados para websites, intranet e CDs
multimídia.
 Hoje é possível se gerar arquivos PDF/X-1a diretamente do
CorelDRAW X3, mas somente recomendamos esta prática se
o seu CorelDRAW estiver atualizado com o Service Pack 2 (do
CorelDRAW, e não somente o do Windows XP).

Desvantagens
 Necessário instalar programa para gerar o PDF – Acrobat
Professional e Distiller.
 Conhecimento técnico para gerar o arquivo .ps e para converter
para pdf.
 Você assume boa parte da responsabilidade pelo arquivo.
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Impressora PostScript
Instale uma impressora PostScript virtual no seu computador para gerar os
Arquivos Fechados ou PDFs.
Para trabalharmos com arquivos fechados (PostScript) e
posteriormente com arquivos PDF, é preciso instalar uma ou mais
impressoras.
Esta instalação é feita no modo virtual, ou seja, a impressora não
precisa estar fisicamente conectada.

Passo a passo para instalar no Windows
Para instalar uma impressora virtual no Windows será preciso baixar
o arquivo de instalação da Adobe ou no nosso site em www.
cmyknet.com.br/ppd.

 Windows Vista – use o WinRAR ou o WinZip para
descompactar o programa de instalação para uma pasta.
Em seguida localize o aplicativo Setup, clique sobre ele
com o botão direito do mouse, escolha Propriedades e na
aba Compatibilidade escolha Executar este programa em
modo de compatibilidade Windows XP (Service Pack 2)
como mostra a próxima captura de tela.
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1. Clique em OK para aplicar a modificação e agora pode começar a
instalação dando um duplo clique no aplicativo instalador Setup.

2. Pressione o botão Avançar.
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3. Pressione o botão Aceitar.

4. Escolha a opção Conectada diretamente ao computador
(impressora local) e pressione o botão Avançar.
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5. Escolha a opção FILE: Porta Local de forma que tudo que
for enviado para essa impressora será gravado em um arquivo.
Pressione o botão Avançar.

6. Pressione o botão Procurar.
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7. Selecione a pasta onde se encontram os PPDs.
Pressione o botão OK.

8. Escolha o PPD do modelo da impressora que pretende instalar.
Pressione o botão Avançar.
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9. Selecione a opção Não compartilhada e pressione o botão
Avançar.

10. Escolha Não para as opções de definir esta impressora como
padrão e de imprimir uma página de teste. Pressione o botão
Avançar.
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11. Pressione o botão Instalar.

12. Selecione Não para a opção Deseja configurar a impressora
agora?. Pressione o botão Avançar.
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13. Desmarque Exibir o arquivo Leia-me e pressione o botão
Concluir.

Passo a passo para configurar a impressora no Windows

1. Vá ao Painel de Controle e encontre e abra Impressoras e
aparelhos de fax (XP) ou Hardware e Sons e Impressora
(Vista).

Pági na 14

CMYK bureau · ctp, fotolitos e design

2. Selecione a impressora recém-instalada. Pressione o botão direito
do mouse para abrir o menu flutuante e clique em Preferências
de Impressão.

3. Pressione o botão Avançado.
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4. Na opção Fonte TrueType, escolha a opção Fazer download
como fonte de disco para que as fontes TrueType sejam enviadas
para a impressora sem conversão.
 No caso de problemas, como por exemplo, substituição
de fontes ou impossibilidade de embutimento, temos
duas sugestões: trocar a fonte por outra ou usar a opção
Contorno do campo Opção para download de fonte
TrueType (nas Opções PostScript) que converte a fonte
no padrão Tipo 1 em curvas, mas isto nem sempre produz
bons resultados.
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5

Clique no ícone + ao lado de Opções PostScript. Selecione a
opção Otimizar para Portabilidade, garantindo que o arquivo
seja enviado visando um cuidado maior com as informações e de
acordo com as convenções de estruturação de documentos da
Adobe.
Pressione o botão OK e OK novamente para encerrar a
configuração desta impressora.
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Passo a passo para instalar no Mac OS X
Veja como instalar uma impressora virtual no Mac OS X.

1. Abra o Utilitário Configuração de Impressora (HD/Aplicativos/
Utilitários).

2. Clique no ícone Adicionar .

Pági na 18

CMYK bureau · ctp, fotolitos e design

3. No campo Endereço, digite um nome para a impressora. Depois
clique no campo Imprimir Usando.

4. Escolha a opção Outros para escolher um PPD.
Dicas e Macetes de Editoração Eletrônica

Página 19

5. O quadro de diálogo Escolha um Arquivo leva-o para a pasta
Bibliotecas/Impressoras/PPDs, em que os PPDs são armazenados.
Escolha o PPD do modelo da impressora recomendada. Pressione
o botão Abrir.

6. Pressione o botão Adicionar.
 Instale também a impressora Distiller e/ou a impressora
da DDAP. Elas são as mais recomendadas para quem
quer produzir arquivos de padrão PDF/X-1a. O PPD
Distiller 5 está disponível para download no site da Adobe
e acompanha o Acrobat 5. Já o PPD da DDAP pode ser
obtido em www.ddap.org.
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Para gerar um arquivo
PostScript – CorelDRAW X3

1. Antes de começar, verifique se o seu trabalho está configurado para
caber na página.

2. Depois de corrigir o tamanho da página memorize ou anote as
medidas da página e clique no ícone da impressora.
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3. Na caixa de impressão escolha a impressora virtual que você
instalou anteriormente, e clique em Propriedades.

4. Na janela de Propriedades, clique em Avançado.
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5. Na opção Tamanho do papel: escolha o último item, Tamanho
da página personalizada Postscript.
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6. Agora digite os valores que memorizou ou anotou do tamanho da
página, depois pressione OK.

7. Ao voltar à caixa de impressão, vamos averiguar aba por aba e
configurar conforme as ilustrações. Começando pela aba Layout.
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8. Desmarque tudo na aba Separações, estas informações serão
aplicadas depois na CMYK diretamente no RIP.

9. Se como no desenho do exemplo você desenhou as marcas
de corte e cruzetas, desmarque todas as opções da aba Préimpressão.
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10. Na aba PostScript marque as opções indicadas acima.

11. Na aba Miscelânea, certifique-se de aumentar as Etapas de
gradiente para 2000.
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12. Se nenhum problema estiver listado na última aba, clique em
Visualização de impressão, para uma última olhada no seu
trabalho antes de imprimir.

13. Se tudo estiver ok, clique no ícone da impressora.
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14. Na última etapa do processo, basta selecionar Arquivo Postscript
(*.ps) e salvar seu arquivo lembrando-se de evitar usar acentuação
ou caracteres incomuns no nome de arquivo. De preferência use
sublinhados para separar as palavras.
 Se você tiver o Adobe Acrobat Professional, pode gerar um
PDF deste arquivo .ps para verificar se tudo está ok antes
de enviar a CMYK.

Mas você pode enviar o arquivo PostScript fechado para a CMYK,
junto com uma prova impressa, de preferência em tamanho real, e
nos encarregaremos de verificar se está tudo certo no visualizador
do RIP.
Envie também em outra pasta o arquivo aberto, junto com as fontes
e imagens vinculadas. Caso algo esteja errado, poderemos corrigir e
imprimir pelo arquivo aberto.
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Como gerar um arquivo
PDF/X-1a no CorelDRAW
X3
Somente recomendamos fazer um arquivo PDF para impressão pelo CorelDRAW
X3 se estiver com todas as atualizações instaladas, incluindo o Service Pack 2.
Prepare seu arquivo como se fosse imprimir para um arquivo
fechado, lembrando-se de desenhar as marcas de corte, cruzetas e
sangrias dentro da página de impressão.
Não desenhe marcas de corte e cruzetas se for usar nosso software
de imposição – indicado para livros, revistas e catálogos com muitas
páginas.

1. Vá ao menu Arquivo e escolha a opção Publicar em PDF.
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2. Diferente do processo para arquivos fechados, primeiro você salva o
nome do arquivo PDF lembrando-se de verificar se o campo Estilo
PDF está em PDF/X-1a e clicar no botão Salvar.

3. Na janela que se abre vamos verificar aba por aba as modificações
necessárias. Na aba Geral cerfique-se de que o modo
Compatibilidade está habilitado em PDF/X-1a.
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4. Na aba Objetos marque a opção Exportar todo o texto como
curvas.

5. Abra a aba Documento e verifique se a codificação está em
Binário.

6. Na aba Pré-impressão desmarque todos os itens.
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7. Na aba Segurança não marque nada.

8. Na aba Avançadas, aumente as Etapas de gradiente para
2000.
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9. Na última aba veja os possíveis problemas que o CorelDRAW está
lhe avisando. Se tudo estiver certo, clique em OK.

 O CorelDRAW irá gerar um arquivo PDF/X-1a no local
que você indicou no início do processo. Ao enviar este
documento para a CMYK, lembre-se de anexar uma prova
impressa, de preferência em tamanho real.
Envie também os arquivos abertos em outra pasta, junto
com as fontes e imagens vinculadas.
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Gerenciamento de Fontes
Evite usar fontes de baixa qualidade, como fontes compradas em
CDs de revistas.
Escolha fontes que contenham todos os acentos e letras de caixa
alta e caixa baixa.
Escolha fontes que contenham os quatro estilos básicos, normal,
negrito, itálico e negrito itálico.
 Alguns aplicativos permitem a criação desses estilos
mesmo se as variações dessas fontes não estejam
disponíveis, mas isso gera péssimos resultados na
impressão em equipamentos de alta resolução.
Não arrisque!
Melhor escolher outra família de fontes.

Centralize suas fontes em um único lugar em seu computador,
como uma pasta Fontes.

Quantidade de fontes habilitadas
Pode-se dizer que as fontes são uma paixão no mundo da
editoração eletrônica. É comum os designers possuírem centenas e
até milhares de fontes habilitadas no computador com o intuito de
poder escolher uma ou mais fontes para um determinado projeto ou
encontrar aquela fonte usada em um logotipo ou trabalho feito por
outro designer desconhecido.
Acontece que cada fonte ocupa aproximadamente 64 KB, logo
100 delas ocuparão preciosos 6.4 MB da memória RAM.
Isso afeta profundamente a performance da máquina, podendo até
impedir a abertura de aplicativos como o PageMaker, que acusa
erro de DLL.
Não há problema em possuir milhares de fontes disponíveis, desde
que elas não estejam todas habilitadas ao mesmo tempo. O ideal
seria que somente algumas dezenas estivessem ativas.
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À medida que precisar de fontes diferentes habilite-as e também
desabilite as outras que não serão utilizadas no projeto em que
estiver trabalhando.
É possível habilitar todas as fontes que você possui
simultaneamente, mas é pouco recomendável. Mesmo usando um
computador veloz e com grandes quantidades de memória RAM.

Trabalhar com muitas fontes habilitadas ao mesmo
tempo pode causar:





Longos momentos de espera nos menus de escolha de fontes.
Redução da performance geral do computador.
Aumento da probabilidade de travamentos.
Aplicativos que se recusam a abrir.

 Faça um catálogo impresso de todas suas fontes, e
quando for pesquisar uma fonte para ser usada em um
trabalho utilize este catálogo. Habilite a fonte desejada e
não se esqueça de desabilitá-la quando terminar.

Cuidado com as fontes do sistema
Você não pode desinstalar as fontes do sistema, fontes que foram
instaladas junto com o próprio Windows ou Mac OS, sob pena de
todas as janelas e menus do sistema operacional ficarem esquisitas,
com letras fora do lugar ou substituídas por fontes indesejadas.

Fontes que apodrecem
Por mais absurdo que possa parecer, e infelizmente ninguém sabe
explicar, as fontes apodrecem com o tempo. É como se o Windows
ou o Mac OS enjoassem das fontes e passassem a trocá-las por
Arial ou Courier. A solução é de tempos em tempos, desabilitar
todas as fontes, reiniciar o micro e habilitá-las novamente.

Fontes convertidas
Evite utilizar fontes convertidas em aplicativos como FontLab,
Fontografer, TT Converter, Crossfont etc., de um padrão para outro,
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(ex.: de TrueType para Type 1), ou de uma plataforma para outra
(ex.: de Mac para Windows).

Conflitos de fontes
Evite instalar a mesma fonte duas vezes. (Ex.: Arial TrueType e Arial
Type 1). Evite também ter fontes duplicadas no HD em diversos
locais diferentes, centralize suas fontes em uma única pasta.

Aplicação de estilos no Mac OS 9.x
No Mac OS 9.x não utilize itálico ou bold (ou as duas coisas) pelas
paletas de controles ou menus. Escolha a variação de família da
fonte em itálico ou bold.

Gerenciadores de fontes
Habilitar fontes é fácil, basta jogar os arquivos que as compõem
nas pastas do sistema e elas ficarão disponíveis, mas não
recomendamos que você faça isso. Utilize um gerenciador de fontes
para ter total controle sobre suas fontes.
Existem várias opções de gerenciadores de fontes como Adobe
Type Manager Deluxe, Extensis Suitcase, Diamond Font Reserve,
mas recomendamos o Bitstream Font Navigator.
 Evite utilizar mais de um gerenciador de fontes.
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Bitstream Font Navigator
Este programa é distribuído junto com os outros aplicativos da Suíte da Corel.
O Bitstream Font Navigator é integrado com o CorelDRAW no
gerenciamento de fontes. Se você possuir a fonte em sua coleção
no HD sem estar habilitada, o próprio CorelDRAW se encarrega de
encontrar esta fonte e instalar em caráter temporário ou permanente
quando você abrir um arquivo em que estejam faltando fontes.
Além disso, é possível se criar grupos de fontes, pesquisar fontes
não habilitadas, deletar fontes duplicadas no HD e executar a
manutenção de suas fontes.

Como instalar fontes no Bitstream
Para instalar novas fontes, primeiro você precisa copiar estas fontes para uma
pasta no seu HD local.

1. Depois vá ao menu Arquivo e escolha Localizar fontes, e
marque a pasta onde copiou estas novas fontes.
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2. Quando você encontrar estes símbolos em suas fontes, significa
que você, ou algum aplicativo instalado recentemente instalou
novas fontes na pasta do Windows sem utilizar o gerenciamento do
Bitstream Font Navigator.

3. Neste caso, basta mandar o gerenciador localizar novas fontes no
seu HD local.

 Nunca localize fontes em CDs, DVDs, ZIPS, disquetes ou
em outros computadores pela rede.
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4. Abra o menu Arquivo e escolha Localizar fontes.
Mantenha o item Incluir subpastas marcado.

5. Após o comando Localizar fontes os símbolos desaparecem,
indicando que agora todas as fontes instaladas estão cadastradas no
banco de dados do Bitstream Font Navigator.
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Deletar fontes duplicadas
Outro gerenciamento necessário é o de apagar as fontes duplicadas
do seu HD. É possível se fazer isto dentro do Bitstream Font
Navigator.
Abra o menu Arquivo, vá em Configurações, e clique em
Duplicar fontes. (Por um erro de tradução o nome do comando
não faz sentido, a tradução correta deveria ser Fontes duplicadas).
Nesta janela aparecerão as fontes encontradas no seu HD que se
encontram duplicadas em mais de um local. Basta selecionar as
que não estão marcadas. Use a tecla Ctrl para selecionar mais de
uma por vez, e depois aperte em Excluir.

Uma mensagem advertindo que as fontes selecionadas serão
apagadas irá aparecer. Confirme clicando em OK.
Infelizmente não há uma forma automática de se fazer isto, portanto
você terá que selecionar e excluir todas as fontes duplicadas não
utilizadas.
 Cuidado, as fontes ainda não estarão excluídas se clicar
em Cancelar ao sair da janela Duplicar elementos de
fontes.
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Manutenção das fontes
Execute estes procedimentos sempre que perceber que as fontes estão
estranhas, sendo substituídas por Arial ou Courier ou ocasionando o travamento
dos aplicativos.

1. Clique com o botão direito do mouse em algum lugar livre da
área do Grupo de Fontes e escolha Novo grupo.

2. Escolha um nome qualquer para o grupo, ou como no exemplo,
use a quantidade de fontes instaladas no momento.
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3. Selecione todas as fontes instaladas com CTRL+A e as arraste
para o grupo que você criou.

4. Agora selecione todas as fontes da área Conteúdo do catálogo
de fontes com CTRL+A.
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5. Pressione DELETE no teclado, e tome muito cuidado na janela que
se abre, aperte NÃO.
Se apertar Sim, todas suas fontes serão apagadas do HD.
 Depois deste passo, todas suas fontes do banco de
dados do Bitstream Font Navigator serão apagadas e
todas as fontes instaladas serão removidas

6. Volte ao menu Arquivo e escolha Localizar fontes, marque seus
HDs locais, e pressione OK.
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7
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Por fim selecione as fontes do grupo que você criou, clique na
última fonte pressionando e segurando SHIFT e depois clique na
primeira fonte.
Agora basta arrastar as fontes selecionadas para a área das Fontes
instaladas.
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Compatibilidade com o CorelDRAW
As fontes gerenciadas pelo Bitstream Font Navigator ficam
integradas com o CorelDRAW de forma que quando você abre
um arquivo que utiliza fontes não instaladas no Windows mas
presentes em seu HD, você tem a opção de instalar as fontes
que faltam em caráter temporário ou permanente durante o
processo de abrir o arquivo no CorelDRAW.
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Reunir fontes para enviar

1. Quando for preparar seus arquivos para enviar para a CMYK, vá ao
menu Arquivo e escolha o comando Preparar para bureau de
serviços.
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2. Este comando reúne automaticamente todas as fontes e arquivos
vinculados externamente em uma única pasta.
Caso o Assistente de preparação para bureau de serviços
não encontre as fontes utilizadas, você pode ainda copiá-las pelo
Bitstream Font Navigator.

1. Vá ao menu Editar, e escolha Copiar. Escolha a pasta onde
deseja copiar a fonte selecionada e pressione OK.
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Cuidados e Dicas
Conversão de documentos
Evite converter documentos entre um programa e outro, entre
versões do mesmo programa ou entre Windows e Mac OS. Se tiver
mesmo que fazer a conversão revise minuciosamente seu conteúdo,
diagramação, vínculos, vetores, efeitos, etc., antes de enviar para
impressão.

Editar imagens bitmap em aplicativos vetoriais ou de
paginação
Evite girar a imagem, redimensionar, converter o arquivo de RGB
para CMYK em qualquer programa que não seja especializado nisto.
Recomendamos o Adobe Photoshop.
É possível se fazer estes ajustes dentro de aplicativos de vetores e
paginação, mas além de provocar resultados inesperados e de má
qualidade, isto pode gerar arquivos extremamente demorados de
processar em impressoras de alta resolução.

Cuidado com a espessura de linha Hairline / Fio de
Cabelo / Espessura Mínima
Ao escolher a espessura dos fios de contorno em objetos, frames,
linhas, evite usar o atributo Hairline (também conhecido como fio de
cabelo, espessura mínima, etc.).
Essa espessura, na verdade, é uma instrução que diz a impressora
para imprimir o elemento com a menor espessura que for capaz.
Em impressoras jato de tinta ou laser, o resultado pode ser bom,
mas em impressoras de alta resolução, como imagesetters ou
platesetters, que atingem até 3600 dpi, a espessura será fina
demais e não será a mesma que você esperava.

Livros, revistas e jornais devem ser criados em
aplicativos de paginação
Não utilize aplicativos vetoriais como CorelDRAW, Illustrator e
Freehand ou editores de texto como Word, para diagramar um livro,
jornal ou revista. Nenhum destes aplicativos possui as ferramentas,
comandos, ajustes e opções de formatação de textos de forma
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tão avançada e confiável quanto os disponíveis nos aplicativos de
paginação/finalização como PageMaker, inDesign e QuarkXpress.

Cuidado com Word e Excel e outros aplicativos tipo Office
Estes aplicativos somente servem para digitar os textos e depois se
importar para um aplicativo de paginação.
Se necessitar de um gráfico do tipo criado pelo Excel, primeiro
leve-o para um aplicativo vetorial e revise cores, textos e contornos,
normalmente eles vêm no modo RGB e os textos em cor preta
de registro, com 100% das cores em ciano, magenta, amarelo e
preto. É necessário se converter as cores em CMYK e corrigir estes
problemas.
Se precisar de equações matemáticas criadas no Word/Excel
recomendamos os mesmos procedimentos descritos no parágrafo
anterior, ou a utilização de um aplicativo dedicado chamado
MathType (www.mathtype.com) que apresenta perfeição e facilidade
e as exporta no formato EPS (Encapsuled PostScript).
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Resolução e Lineatura
Ao escanear uma imagem sempre temos de pensar no tamanho que a imagem
será impressa. Desconsidere o tamanho do original, pense no tamanho que
pretende imprimir.
Por exemplo, você precisa imprimir uma foto em 15x18 cm, qual
resolução deve usar no scanner?
Se você pensou em 300 ppi, só acertou se a imagem original
também tiver 15x18 cm.
 Se o seu original for maior ou menor, a resolução no
scanner será outra.
Não se preocupe, não será preciso usar uma tabela, calculadora ou
fórmulas mirabolantes, basta usar o próprio Photoshop para calcular.

Siga estes passos:

Peça um arquivo novo e especifique o tamanho da imagem que
será impressa, no nosso exemplo 15 cm por 18 cm com 300
ppi. Pressione OK.
 Você terá agora um arquivo em branco com o tamanho do
escaneamento que precisa fazer.
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1. Abra agora a janela Image Size. Observe o número de pixels, eles
não podem mudar, neste exemplo são 1772 x 2126 pixels.

2. Desmarque o item Resample Image. Quando fizer isto note que
os campos de modificação dos pixels ficarão indisponíveis.
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3. Basta digitar o tamanho em centímetros do seu original, digamos
que seu original tenha 20 por 24 cm, colocando estes valores
você descobre que a resolução necessária para escanear a imagem
é de 225 ppi.

4. Por outro lado, se a sua foto original fosse de 10 por 12 cm, a
resolução necessária no scanner seria de 450 ppi.
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Problemas com Moirés
Moirés – (pronuncia-se moarês) são defeitos ópticos provocados pela
superposição de retículas.

Este defeito aparece sempre que escaneamos fotografias impressas
e se tornam ainda mais evidentes quando voltamos a imprimir com
retículas.
O ideal é evitar usar fotografias impressas como originais, mas se
isto não for possível, tente minimizar o problema escaneando a
imagem em um ângulo diferente dos ângulos básicos 0, 15, 45 e
75, e depois, ao endireitar a imagem no Photoshop o moiré será
menor.
Outra técnica recomendada, é escanear com o dobro da resolução
desejada e depois reduzir a resolução no Photoshop. Também ajuda
a diminuir o moiré.
Os filtros Blur>Smart Blur e Noise>Median suavizam a imagem
sem desfocar demais.
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 Alternativamente você pode adquirir o excelente plugin
Descreen da empresa russa Sattva para remover retículas
e moirés (www.descreen.net).

Existe também um falso moiré ocasionado por originais que
contenham texturas, como por exemplo, uma foto de um tecido
quadriculado ou de telas de alto-falante que podem aparentar moiré
somente no monitor, devido a superposição destes padrões com
o padrão de pixels da trama do monitor. Por isto sempre cheque as
imagens suspeitas em 100% de visualização.

Imagens da Internet
Evite usar imagens publicadas na Internet.
A maioria das imagens veiculadas na Internet tem baixa resolução
(72 ppi) e estão no formato GIF ou JPEG. O pior deles é o GIF, um
formato de cores indexadas, ou seja, todas as cores estão em uma
paleta de no máximo 256 cores, bem inferior aos milhões de cores
de uma imagem não indexada.
Portanto você dificilmente conseguirá uma qualidade aceitável para
ser impressa pelo sistema offset.
As imagens JPEG de Internet apesar de não estarem indexadas
sofrem de outro mal, normalmente são salvas com altíssimas taxas
de compressão o que deixa o arquivo menor para download, mas
impõem perdas claramente visíveis ao se imprimir em offset.
 Já as fotos compradas de bancos de fotos na internet
podem ser usadas sem restrições, apenas lembre-se de
convertê-las de RGB para CMYK.
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Checklist
1. Envie sempre uma impressão do seu arquivo com todas as últimas
modificações e de preferência em tamanho real. Se enviar pela
internet, gere um arquivo JPG como prova virtual e anexe ao seu
trabalho.
2. Indique sempre em qual programa e em qual versão você criou seu
arquivo.
3. Não utilize aplicativos em versão beta.
4. Envie somente os arquivos que serão impressos.
5. Deixe um telefone de contato para ligarmos caso apareça alguma
dúvida.
6. Anote qualquer informação necessária, tais como: camada para
serigrafia, filmes negativos, lineatura específica, número de cores,
cores especiais, etc.
7. Não mande arquivos com páginas em branco ou páginas que não
devam ser impressas, há não ser que vá usar nosso software de
imposição.
8. Elimine todos os objetos que estiverem fora da página ou que não
devam ser impressos.
9. Simplifique seus arquivos, evite usar blends (misturas), lentes,
transparências, patterns (padrões), máscaras, vetores muito
complexos.
10. Se for mesmo necessário utilizar estes efeitos, converta-os para
bitmap com 300 ppi e em CMYK.
11. Se estiver enviando um livro, jornal ou revista que pretende utilizar
nosso software de imposição de páginas, não coloque marcas de
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corte, registro ou cruzetas.
12. Resolução das imagens, fotografias coloridas ou tons de cinza, no
tamanho da impressão, em 300 ppi. Desenhos em preto e branco
(lineart) utilize 1000 ppi.
13. Ao salvar arquivos TIFF evite usar a compactação LZW. Ela deixa o
processamento do arquivo muito lento.
14. Se precisar ampliar imagens em bitmap, escaneie novamente.
15. Nunca copie e cole imagens de um programa para outro. Salve em
TIFF no modo CMYK com 300 ppi, com o tamanho exato que será
impresso, depois importe no seu aplicativo de saída. Se vincular
externamente não se esqueça de enviar as fotos vinculadas.
16. Evite girar as imagens ou modificar seus tamanhos nos aplicativos
de paginação ou ilustração. Recomendamos que use o Photoshop
para isto.
17. Nunca utilize cores em RGB, use sempre CMYK.
18. Alguns aplicativos permitem aplicar falso negrito e itálico em fontes
que não têm estas características. Não utilize este recurso, em
impressoras de alta resolução o resultado é desastroso.
19. Envie sempre todas as fontes utilizadas, completas, com toda a
família.
20. Se estiver usando fontes Type 1, lembre-se de enviar as fontes de
tela .pfm e as fontes de impressão .pfb. Para as fontes TrueType
envie os arquivos .ttf e para as fonte OpenType os arquivos .otf.
21. Se precisar utilizar arquivos EPS, escolha a codificação binária.
22. Não utilize os formatos PCX, PCT, WMF, BMP e GIF. Em dúvida,
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consulte-nos.
23. Não use a espessura de fios hairline (fio de cabelo, espessura
mínima), porque ficam quase invisíveis em uma resolução acima de
1200 dpi. Utilize 0,3 mm para fios finos.
24. Lembre-se de sangrar seus arquivos.
25. Ligue antes de vir pegar seus trabalhos para confirmar se está
pronto. (48) 3443-3334 e 3433-7692.
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Enviando arquivos
pela internet
 E-mail: cmyk@cmyknet.com.br
 FTP: ftp://ftp.cmyknet.com.br
 AJAX: http://ajax.cmyknet.com.br
Evite enviar arquivos por email com mais de 5 MB.
Para isto utilize nosso FTP ou AJAX.
Junto com o arquivo, deve vir indicado o nome da empresa, pessoa de contato
e telefone, quantas e quais páginas devem ser impressas e o formato da
impressão.
 Envie sempre uma prova do seu trabalho em uma imagem
JPG. Não se esqueça de enviar as fontes e as imagens
em CMYK. Após o envio do arquivo entre em contato
por telefone com nosso atendimento para receber uma
confirmação e tirar quaisquer dúvidas.

FTP
Se quiser enviar arquivos por FTP utilizando apenas o seu browser,
Internet Explorer ou Mozilla Firefox, você precisa ajustar o seu
sistema operacional para não enviar arquivos pelo modo passivo.
Tanto no Windows quanto no Mac OS X estes ajustes
precisam ser feitos.
Se você utilizar um programa cliente de FTP como o FTP Voyager
para Windows (www.rhinosoft.com) ou o Transmit para Mac OS
X (www.panic.com/transmit) basta desabilitar o modo passivo no
próprio programa.
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Para desabilitar o modo PASSIVO no Windows

1. No botão Iniciar encontre o Painel de Controle.
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2. Localize e abra o item Opções da Internet.

3. Clique na aba Avançadas.
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4. Desmarque a opção Usar FTP passivo e clique em OK.

5. Acesse nosso endereço ftp.cmyknet.com.br
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Digite o nome de usuário e a senha fornecidos. Se você não tem
entre em contato conosco pelo (48) 3443-3334 ou 3433-7692.

 Agora para fazer o upload de arquivos, basta arrastar o
arquivo e soltar sobre a janela.
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Para desabilitar o modo PASSIVO no Mac OS X

1. Inicie o Preferências do Sistema. É um ícone como mostrado
acima, que normalmente fica na barra de ícones do Mac OS X.

2. Dê um duplo-clique no ícone Rede.

Dicas e Macetes de Editoração Eletrônica

Página 63

Na janela que se abre, verifique no item Mostrar se está exibindo
Ethernet Integrada.

Clique agora na opção Proxies.
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3. Nesta janela, na parte debaixo há um item marcado onde diz Usar
Modo FTP Passivo (PASV). Desmarque este item.

4. Aplique as modificações. Talvez seja necessário sua senha de
administrador.
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5. Acesse nosso endereço ftp.cmyknet.com.br e digite o nome de
usuário e a senha fornecidos. Se você não tem entre em contato
conosco pelo (48) 3443-3334 ou 3433-7692.

 Agora para fazer o upload de arquivos, basta arrastar o
arquivo e soltar sobre a janela.
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AJAX - Enviar pelo browser

1. Acesse o endereço www.cmykajax.com.br e digite seu nome de
Usuário, sua Senha e pressione em Login.

2. Se você ainda não tem um nome de usuário e senha, pode se
cadastrar na hora, clicando em Criar Conta, ou se preferir pode
ligar para (48) 3443-3334 ou 3433-7692 e nós criaremos para
você.
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3. Se clicar em Criar Conta, preencha todos os campos e pressione
Cadastrar.

4. Então você verá esta mensagem acima.
Para poder conectar, clique em Home.
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5. Digite agora o nome de Usuário e a Senha e pressione Login.
Se quiser pode também marcar Lembrar-me por 30 dias para
não precisar digitar o usuário e senha nas próximas vezes.

6. Agora você será enviado para o aplicativo de enviar arquivos por
internet utilizando a tecnologia Ajax. Não será necessário instalar
nada em seu computador, basta clicar em Procurar, escolher o
arquivo no seu computador e clicar em Enviar.
Se quiser enviar mais de um arquivo ao mesmo tempo, clique no
link mostrado na imagem.
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7. Agora basta esperar. Observe que você tem as informações parciais
de velocidade de upload, quanto já foi enviado e quanto tempo e
megabytes ainda faltam.

8. Quando o seu upload estiver concluído, você verá esta tela.
Se desejar ver seu arquivo enviado clique em Mostrar arquivos.
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www.schauk.com

9. Se quiser enviar mais arquivos clique em Enviar arquivos, ou se
desejar sair, clique em Desconectar.

Desconectando do Ajax, você volta para o Menu Principal, onde
você digitou sua senha ou se cadastrou. Aqui você pode modificar
suas informações clicando em Trocar Senha.
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