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R E S POS T A T É CNI CA

Título

Tipo de papel para fabricação de uma revista.

Resumo

História do papel e os tipos mais utilizados na publicação de revistas.

Palavras-chave

Papel; revista; tipo de papel

Assunto

Celulose e papel

Demanda

Quais os tipos de papéis mais utilizados na fabricação de uma revista (capa e contéudo)
espessura, e finalidade ou melhor aplicação desses tipos de papéis?

Solução apresentada

• HISTÓRIA DO PAPEL
O papel é considerado o principal suporte para a difusão da escrita, da informação e de
todo o conhecimento humano. Antes do descobrimento do papel, o homem utilizou os mais
diferentes materiais para o registro de sua existência, tais como folhas, cascas de árvores,
couro, tecidos, pedras, barro e metais.

O papel surgiu na China no início do século II, inventado por T'Sai Lum, um oficial da Corte
que teria fabricado o papel a partir de córtex de plantas, tecidos velhos e fragmentos de
redes de pesca. Depois dessa invenção, o mundo não seria mais o mesmo.

Curiosamente, o papel levou muito tempo até chegar ao Ocidente, antes foi largamente
difundido entre os árabes, que instalaram a primeira fábrica de papéis na Europa, após a
invasão da península Ibérica, mais precisamente na cidade de Játiva, na Espanha, em
1150.

Os papéis são fabricados com a polpa de fibras vegetais, procedentes de várias espécies
como o eucalipto, algodão e outros. Os papéis mais comuns são feitos de fibras de madeira,
enquanto os mais nobres são produzidos com fibras de algodão ou linho.

A madeira é transformada em pasta de celulose por meio de processo mecânico ou
químico, sendo esta última de melhor qualidade, também chamada de celulose alfa. Para
transformá-la em papel, esta pasta é misturada à água, formando uma mistura líquida e
homogênea.

Em alguns tipos de papéis, outros componentes são adicionados à pasta, como cola,
pigmentos e agentes conservantes. A qualidade das fibras utilizadas, juntamente com estes
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componentes, determina a qualidade do papel. Para passar do estado de pasta, formando a
folha de papel, a maior parte da água é retirada através da aplicação de muitos tipos de
rolos de pressão e inicia-se a formação da folha ainda úmida.

O processo de secagem da folha se dá a quente, ou ao ar livre, como ocorre com alguns
papéis artísticos.

• TIPOS DE PAPEL

• Papel cartão
São papéis revestidos que tem como características a resistência. Possuem semibrilho e
são muito utilizados para embalagens, postais, displays, capas de livros, etc. Geralmente os
impressos nestes papéis são feitos com acabamento especial (plastificação ou verniz U.V.)
para dar maior brilho e aumentar a sua durabilidade.

Tipos mais utilizados:
Duplex       250 g
Supremo    250 g
Triplex        300 g

• Papel couchê
Suas características básicas são o brilho e a lisura das suas folhas. Outra característica
marcante é a sua microporosidade, ou seja, quando a tinta é depositada permanece na
superfície do papel, garantindo assim cores mais vivas no impresso. Esse papel é muito
utilizado pelo mercado para fazer folhetos, volantes, malas-diretas, cartazes, revistas, enfim,
uma variedade de materiais promocionais, de publicidade e técnicos que exigem qualidade
e brilho.

Gramaturas mais utilizadas
Couchê Brilhante     Couchê Fosco
90/100 g                     90/100 g 
120 g                          120 g
150 g                          150 g
180 g                          180 g
250 g                          250 g

Obs: quanto maior for a gramatura do papel, mais encorpado será ele.

• Papel offset
Assemelha-se ao papel sulfite, porém suas características técnicas são diferentes. Por ser
macroporoso, este papel absorve muito mais tintas, dando ao impresso um aspecto
"lavado", sem vida. Sua vantagem é que podemos escrever e fazer anotações nesse papel.
Seu preço é também uma vantagem, já que custa menos que os couchês. É um papel
bastante versátil, utilizado em folhetos, volantes, pastas, cartazes e principalmente em
papelaria interna (envelopes, papel carta, bloco, etc.).

Gramaturas mais utilizadas
  90 g
120 g
150 g
180 g
240 g

• Papel para impressão rotativa
Na impressão rotativa são utilizados papéis de baixas gramaturas para se obter um preço
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melhor, já que o sistema de rotativa atende o mercado de grande tiragens. São utilizados
para fazer tablóides, revistas e folhetos.

Tipos mais utilizados
LWC         60 g
Couchê    65 g
Offset      75/90 g
Couchê    95/100g

Conclusões  e recomendações

O papel mais utilizado na impressão de revistas é o papel couchê. No entanto, algumas
revistas estão sendo impressas em outros papéis, tais como: reciclato, vergê, eco natural,
color plus, ofsete etc.

O papel couchê para impressão de revistas é o mais recomendado porque é um papel
específico para impressão de cores, pois destaca as cores devido a sua lisura e brilho
sendo revestido de caulim (carga mineral), gesso e cola. Existe o couchê brilho e fosco.
Para dar brilho a folha passa por vários cilindros, onde através a pressão e lisura dos
cilindros vai conferindo brilho ao papel. O papel couchê fosco não é passado pela calandra.

Para a capa pode-se usar um papel brilhoso ou fosco em gramaturas acima de 150g/m² até
230g/m². Para o miolo pode-se usar um couchê de 90g/m², ou os papéis  LWC coatlight de
54g/m² para o miolo, ou seja de 50g/m² até 90g/m² usar em miolo e acima de 150g/m² usar
na capa.
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