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Introdução
Este manual de Encadernação foi elaborado no âmbito de uma candidatura ao POEFDS e pretende ser
um Recurso Didáctico para Formadores e Formandos.
As suas páginas contêm informação suficiente sobre encadernação e decoração de livros, bem como
uma sistematização das técnicas e procedimentos da encadernação e seu enquadramento histórico.
A Encadernação Manual, apesar do desenvolvimento das várias técnicas, não sofreu grandes modificações ao longo do tempo e é uma técnica procurada por profissionais da área e pessoas que trabalham
com os livros.
O manual está dividido em duas partes. A parte teórica engloba a história do livro e da encadernação
até aos nossos dias e a parte prática engloba a encadernação propriamente dita e a decoração, antecedida do enquadramento legal e de tudo o que é necessário em termos de equipamentos, máquinas,
ferramentas e utensílios nas oficinas de encadernadores e de decoradores. Termina com um glossário e
com uma lista de referências bibliográficas consultadas. Ao longo do manual existem imagens e tabelas
de sistematização da informação, criteriosamente escolhidas numa perspectiva didáctica.
Procurámos ser concisos, minimizar o risco de erros e tratar o assunto com o maior cuidado e pertinência
Esperamos que o manual, apesar das lacunas que possa ter, consiga cumprir os objectivos pretendidos,
como recurso didáctico.
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1.1.	A Profissão de encadernador:
enquadramento legal
Segundo a Classificação Nacional das
Profissões, catálogo editado pelo IEFP, no
grande Grupo 7 estão os operários, artífices
e trabalhadores similares.
No GRUPO BASE 7.3.4.5, estão os encadernadores e trabalhadores similares.
Os encadernadores e trabalhadores similares encadernam e decoram livros e outras
obras, manualmente ou utilizando dispositivos mecânicos simples.
As tarefas consistem em:
a) Executar as tarefas necessárias à encadernação de livros;
b) Colar manualmente capas de papel ou
cartolina nas lombadas dos livros;
c) Imprimir títulos e motivos ornamentais a
ouro, prata ou outros metais em encadernações de livros, utilizando utensílios manuais;
d) Aplicar uma folha de ouro fino sobre o
conjunto dos bordos das folhas dos livros
encadernados;
e) Dobrar manualmente folhas de papel,
para formar os cadernos que constituem
obras destinadas à encadernação ou brochura;
f) Coser, manual e ordenadamente, os cadernos que constituem o livro;
g) Confeccionar ou decorar caixas e artigos
similares;
h) Executar outras tarefas similares;
i) Coordenar outros trabalhadores.
Entre as profissões inseridas neste Grupo

Base na área da encadernação contam-se
as de: Encadernador (7.3.4.5.05.); Dourador Manual – Encadernação (7.3.4.5.15);
Dourador de Folhas - Encadernação
(7.3.4.5.20); Dobrador Manual – Encadernação (7.3.4.5.25); Costureira Manual
- Encadernação (7.3.4.5.30), entre outras.
7.3.4.5.05 – Encadernador

O Encadernador encaderna manualmente
livros e outras publicações, orientando as
várias fases do processo de fabrico: encaixa
numa máquina o conjunto de cadernos que
constituem o volume e comprime a respectiva lombada; abre os sulcos necessários ao
tipo de costura a efectuar e às dimensões
da obra; acerta a costura após o cozimento,
batendo a lombada e puxando as cordas ou
as fitas; aplica cola na lombada para obter
uma melhor ligação entre cadernos; corta as
pastas de cartão de acordo com as dimensões da obra e coloca os cadernos entre as
mesmas; arredonda a lombada e desfaz e
aperfeiçoa as cordas da costura; coloca os
volumes numa prensa, a fim de lhes reduzir
a espessura; limpa e cola as gases apropriadas nas lombadas; acerta as margens das
pastas e apara o livro, sempre que necessário; fixa ou cola as pontas das cordas das
costuras às pastas; prepara as peles a utilizar
a fim de lhes reduzir a espessura; reveste o
cartão da lombada, utilizando o tipo de material adequado, alisando-o e esticando-o
manualmente para que adira às pastas;
prepara e cola as guardas de seda, papel ou
outro material à face interior das pastas. Por
vezes, dá diferentes tonalidades e efeitos às
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peles, utilizando soluções químicas adequadas e gofra ou aplica títulos e motivos a
ouro sobre a encadernação.
Pode confeccionar vários artigos, utilizando
processos de fabrico semelhantes.

1.2. A oficina do encadernador
A oficina do encadernador deve ser um
local amplo, com boa circulação de ar, ter
uma boa iluminação, conter equipamentos
e todas as maquinarias, ferramentas e materiais necessários à boa prática da profissão.
O artífice encadernador no desempenho
das suas tarefas, está exposto a alguns riscos
e para os evitar, deve cumprir as regras
básicas de segurança. No entanto, estas
regras não constituem objecto de estudo no
âmbito deste manual. Cumpre-nos, apenas,
remeter para legislação na área, nomeadamente o DL nº 362/93 de 15 de Outubro
que estabelece as regras relativas à informação estatística sobre acidentes de trabalho;
o DL nº 50/2005 de 25 de Fevereiro relativo às prescrições mínimas de segurança e
de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho; o DL
nº 141/95 de 14 de Junho e a Portaria nº
1456-A/95 de 11 de Dezembro, que têm
prescrições mínimas para a sinalização de
segurança e saúde no trabalho. Existem
também normas que regulam os riscos a
que alguns trabalhos estão sujeitos, entre
muita outra legislação.
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• Equipamentos
- Bancadas;
- Cadeiras;
- Mesas de apoio.
• Maquinaria
- Cisalha;
- Guilhotina;
- Prensa de encaixe;
- Prensa de mão;
- Prensa de percussão;
- Prensa universal.
• Ferramentas
- Alicate de nervos;
- Chifras;
- Compassos;
- Dobradeiras;
- Esquadros metálicos;
- Faca de sapateiro;
- Furadores;
- Maços de madeira;
- Martelos de cabeça redonda;
- Pincéis de vários tamanhos;
- Réguas metálicas;
- Serrotes de costas;
- Tesouras de papel e tecido;
- Trincha.
• Utensílios
- Pedras mármores;
- Tábuas de madeira.
• Materiais de cobertura e formação de
capas
- Cartões
- Tipo milboard, espessuras (16, 18 e 20);

- Peles;
- Cabra (chagrin) e ovelha;
- Tecidos;
- Veludo, Ganga, sedas e outros;
- Telas;
-b
 ase de papel (cobertura do livro) e Talagarça (para reforço do lombo).
• Materiais para a formação de livros,
de guardas e planos
- Papel;
-T
 ipos (vários, desde o que forma o corpo
do livro ao que serve para decoração e
montagem. O papel mais utilizado é o
Papel Ingres), espessuras (as espessuras devem ser escolhidas de acordo com o tipo
de livro) e veio de corte (para identificar o
sentido da fibra, deve dobrar-se o papel.
Se este se dobrar com facilidade sem
provocar rugas, este é o sentido da fibra,
se tal não acontecer, o sentido da fibra é
outro).
• Materiais para costura dos livros
- Agulhas;
- Cordas;
- Fios;
- Nylon e algodão;
- Fitas, seda e algodão;
- Requife;
- Telas.
• Materiais para colagens
- Colas;
- Branca, de farinha e metilcelulósica.
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Ferramentas e utensílios
Ferramentas
- Compasso
- Esquadro
- Régua
metálica
- Tesouras
de papel
e de tecido
- Alicate
de nervos
- Martelo
de cabeça
redonda
- Serrote
de costa
- Brunidor
- Furador
- Faca
de sapateiro
- Chifra
- Maço
de madeira
- Agulhas
(de ponto
cruz e de
coser lã)

Utensílios
-P
 rensa de
encadernador
-P
 rensa de
percussão
-P
 rensa de
encaixe
-T
 abuleiros
de madeira
-P
 edras
mármore
-P
 esos (podem
ser de metal)
- F ogão gás/
eléctrico (p.ª
aquecer o
brunidor)

Maquinaria
- Guilhotina
- Cisalha

Materiais de Desgaste
- Folhas de cartolina A4
- Folhas brancas
- Folhas para guardas
- Material de cobertura
(tecido, sintético, papel, pele, outro...)
- Lápis
- Borracha
- Linhas (de diversas
espessuras)
- Corda (de Siza, outra)
- Corda fio de linho (fios
de diferentes espessuras)
- Pincéis (diferentes
tamanhos)
- Colas: branca, cola de
contacto, cola de amido e cola de restauro
- Cartão nº16, nº20,
nº100 ou nº80
- Papel de guardas
(várias cores)
- Papel de fantasia (vários tipos e várias cores)
- Papel Craft
- Papel vegetal
- Cartolina
- Sintéticos (várias cores)
- Tecidos (várias cores)
- Peles de carneira e outras (diferentes cores)
- Transfil

Materiais de pintura
- Tintas de óleo
- Diluente
- Pincéis
- Farinha
- Tinas

1. Ferramentas, Utensílios, Maquinaria e Materiais utilizados na Encadernação
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Desmontar

Serrotar

Costurar

Desfiar
as cordas

Formação do livro

Cobertura
em pele

Raspador
ou faca

Serra de mão
ou serrote de
costas

Cosedor
ou tear

Bitola
de desfiar

Tabuleiros de
madeira prensada

Pedra de chifrar [mármore]

Cutter

Tábuas
[madeira
prensada]

Agulhas

Espátula

Pincéis ou Trinchas

Chifra de encadernador
ou faca de sapateiro

Trincha [pêlo
de marta]

Lápis [HB]

Pregos

Furador

Maço para bater ou
martelo de pena

Alicate de nervos
e régua de nervos
[régua de madeira]

Molde
ou bitola

Cavilhas
de coser

Dobradeira

Brunidor

Régua de metal graduada

Limas e grosas

Tesoura de
cortar papel

Lixas de Madeira
Arredonda-lombadas

Pesos Metálicos
Rolos
2. Ferramentas e utensílios utilizados nas fases de execução do livro
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1 - Preparação para a costura
Fases
de execução
do livro

Desmanche
do livro

Tosquia dos
cadernos

Montagem das
capas de brochura
nas carcelas

Costura

Corte e colagem
das guardas

Serrote

Raspador
ou faca
Maquinaria,
ferramentas

Serrotagem

Régua

Cutter

Cisalha

Esquadro
Cisalha

Trincha (pêlo
de marta)

Prensa
de encaixe
Régua
de metal
graduada

Agulhas
Tesoura
de cortar
papel

Bitola
de desfiar
Furador

2 - Corpo do Livro
Encolagem do lombo

Arredondamento
do lombo

Endorso e encaixe

Colocação de transfil

Reforço do lombo

Cola

Martelo

Martelo e prensa
de encaixe

Transfil

Tela ou talagarça

3 -Cobertura
Montagem
da capa

Reforço do falso
lombo da capa

Rectificação
das Seixas

Cartão

Tela ou talagarça
Papel de reforço

Lixa

Cobertura da capa

Compensação
da contracapa

Colagem do miolo
do livro no interior
da capa

Tela, pele ou outra

Papel de reforço

Cola
trincha

3. Maquinaria e ferramentas utilizadas nas fases de execução do livro
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FASES
MATERIAIS

Para a formação de livros,
de guardas e
planos
- Papel
- Cartões

Para costura
de
livros
- Requife
ou transfil
- Fios
- Cordas
- Cordões
- Fitas de
seda
- Telas
- Folhas
de papel
- Corda
de cânhamo
- Fitas
de diferentes larguras
de algodão
- Fios
de nylon
e algodão
- Agulhas
de
diferentes
tamanhos

Para
colagens e
pinturas dos
cortes

Peles
utilizadas na
encadernação

Os sintéticos
utilizados na
encadernação

Tecidos
utilizados na
encadernação

- Colas
- Cola
branca ou
adesivo
sintético
- Cola
quente
- Cola de
gelatina
orgânica
- Cola de
farinha
(cola antiga)
- Cola metilcelulósica
- Cola de
acetato de
polivinilo
de pH
neutro
- Outras
- Tintas para
pintar os
cortes
(anilinas
aquosas)
- Ceras para
patines

- Pele
de cabra
- Pele de
cordeiro
ou ovelha
- Pele de
vitela ou
bezerro
- Pergaminho
- Pele de
antílope

- Telas
utilizadas
na encadernação
- Destinadas à
construção
do livro:
Tarlatana e
Percalina
- Destinadas
a cobrir o
livro: Tela
com base
de papel

Veludo
Sedas
Pano-cru
Pele de
diabo
Ganga
Outros

Cartões

Papéis

- 16-17 e 20
(nºs mais
utilizados
para capas)
- 80 e 100
( nºs mais
utilizados para
lombos
soltos)
- Neutros
[Acid-free]
- Milboard

- Neutros [acid-free]
- Pasta mecânica
- Pasta manual
- Papéis de fantasia
para guardas e para
capas de livros.
- Papéis para restauro
de folhas (papel
japonês, pasta de
papel)

4. Tipos de materiais usados nas diferentes fases de encadernação

Materiais usados nas costuras
Sobre cordas
Cordas e fio
de algodão

Caderno a
caderno

Alternada

Sobre fitas

Cordas e fio
de algodão

Cordas e fio
de algodão

Fitas de nastro
e fio de algodão

Ponto de
luva
Fio de
algodão

Falsa
costura
Cordas

Costura antiga
Tiras de pergaminho
Tiras de couro
Fios vários
5. Materiais usados nas costuras
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1.3.	Caracterização do livro de acordo
com o seu formato, dobragem
e nomenclatura

Formato e dobragem:
Dobragem é a operação em que grandes
folhas de papel impressas se transformam em
cadernos. Esta obedece a regras.
Cada folha de papel pode ser dobrada quatro, oito, dezasseis ou mais vezes, conforme
o formato: ao meio, se é in-fólio; duas vezes,
se for in-quarto; quatro vezes, para in-oitavo
e assim sucessivamente. Quando a folha se
emprega toda estendida, designa-se por inpleno, o que é raro.
É a dobragem das folhas que estabelece o formato; logo, o mesmo formato pode apresentar uma medida maior ou menor conforme o
tamanho da folha impressa, mas tem sempre
o mesmo nome se a dobragem for feita em
determinado número de vezes. A variedade
de tamanhos dentro do mesmo formato resulta do papel empregue, ou seja, do fabricante
(consultar a nossa tipografia oficial, Imprensa
Nacional).
Nomenclatura do livro:
Interior: massa de texto impressa em cada
página circundada por um espaço em branco,
que tem o nome de margem.
Caderno: grande folha de papel dobrada.
Festo: meio das folhas do caderno, que estão
dobradas.
Livro: reunião de cadernos.
Cabeça: parte superior do livro ou do caderno
Pé: parte inferior do livro ou do caderno.

Lombo: lado esquerdo, onde se reúnem os
festos.
Frente: lado direito: aquele por onde se
abre o livro.
Goteira: lado direito do livro, quando em
forma côncava.
Primeira página: local onde só figura o
nome do autor da obra.
Ante rosto: a terceira página, onde está
impresso o título, o nome do autor e outras
indicações.
Sulcos: serrotagens feitas com serrote. As
serrotagens das extremidades são sorrotagens de remate.
Corte: conjunto das folhas cortadas nos três
lados do livro e que formam a sua espessura.
Sinal: fita colada na lombada e que serve
para marcar qualquer página.
Guardas brancas: folha de papel branco
dobrada ao meio, que se cola no miolo
pelo festo. Em cada face do miolo, uma
dessas folhas fica solta, cobrindo de um
lado, o princípio e do outro, o fim do livro.
O avesso da folha que fica virado para cima
é colado no interior da capa.
Guardas duplas: guardas coloridas ou de
fantasia quando existe previamente uma
guarda branca. As guardas de fantasia são
sempre colada à guarda branca, a que se dá
o nome de contra-guardas.
Encaixe: situa-se entre a frente e o lombo,
e o lombo e as costas do livro. Faz-se na
prensa de encaixe. É um vinco em forma de
ângulo recto, ao longo do lombo, onde vão
encaixar os cartões das pastas.
Pastas: são os dois cartões que resguardam
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o miolo do livro, sendo um pouco maiores que este.
Cantos: são interiores os que ficam rente do lombo; são
exteriores os que ficam do lado da abertura do livro.
Seixa: distância que vai das folhas do livro à beira do
cartão.
Nervos: são pequenas saliências que aparecem nas
lombadas dos livros. São nervos verdadeiros, quando a saliência é obtida pelo sistema da costura; são nervos falsos,
quando se trata apenas de um enfeite posterior.
Entre nervos: espaço que vai de um nervo ao outro; também se pode chamar casa.
Cobertura: invólucro exterior do livro, que pode ser de
papel, de tecido ou de pele.
Virado: beira da cobertura que volta para dentro.
Coifa: espaço da cobertura que cobre o requife na largura
do lombo.
Miolo: é o conjunto dos cadernos que formam o corpo do
livro.

1.4. Cuidados a ter na preservaçãodo livro

Diferentes partes do Livro

Há cuidados a ter no sentido de prolongar a vida útil dos
livros. Entre outros cuidados, devem ser conservados a
uma temperatura entre os 20ºc e 24ºc e a uma humidade
relativa entre os 45ºc e 55ºc. Deve-se, ainda, possibilitarlhes a circulação de ar e assegurar a limpeza dos locais
onde se encontram, para evitar pós, poeiras.
Também no seu manuseamento, deve-se ter alguns cuidados, como, por exemplo: manter as mãos sempre limpas
e secas; usar ambas as mãos no manuseamento de gravuras, impressos e páginas de jornais; nunca colocar um
documento ou uma gravura, etc., directamente um sobre
o outro, sem uma protecção, pois os aditivos químicos de
um poderão atingir o outro pelo efeito da migração (recomenda-se o uso de algum papel neutro, para separá-los);
não manter mapas, documentos, periódicos, etc. dobra-
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dos ou enrolados, pois ao longo do vinco,
cria-se uma linha de fragilidade nas fibras do
papel, ocasionando, a médio prazo, a ruptura
dessa área; nunca humedecer os dedos com
saliva, ou qualquer outro tipo de líquido, para
virar as páginas de um livro, pois estas podem
ficar manchadas e desencadear reacções
ácidas comprometedoras; evitar encadernar
os livros com papel pardo ou similar, pois
causa danos a curto e médio prazo. O papel
tipo pardo, de natureza ácida, devido ao
seu processo de fabrico, transmite o seu teor
ácido para os materiais que estiver envolvendo (migração ácida). Também nunca se deve
usar fitas adesivas, em virtude da composição
química da cola. Com o tempo, a cola que
penetra nas fibras do papel, desencadeia uma
acção ácida irreversível. A fita perde o seu
poder de adesão e o papel fica manchado. Esses materiais possuem alta acidez, provocam
manchas irreversíveis onde aplicado. Nunca
se deve usar colas plásticas (PVA) que, devido
ao seu alto teor de acidez, geram reacções
ácidas e manchas irreversíveis; deve-se usar
preferencialmente cola metil-celulose em
todo o trabalho de conservação e na rotina
de trabalhos diários, pois essa cola é livre de
acidez e facilmente reversível; não se deve
abrir os livros que forem atingidos directamente por água e que estejam com as folhas
molhadas, devendo-se Intercalar papel mataborrão, para secar as folhas e as capas de
livros atingidos por água; nunca secar os livros
molhados com calor: sol, forno de cozinha ou
secador de cabelo pois o calor em excesso faz
o papel secar muito rapidamente, causando
ondulação do material.

Por tudo isto é importante que o Encadernador tenha conhecimento e utilize materiais
reversíveis, para poder preservar melhor os
livros. Não nos podemos esquecer que os
livros são feitos de papel, material frágil e
perecível. Por isso, saber cuidar bem dos livros
é preservar o conhecimento.
1.5. Tarefas preparatórias da encadernação
1.5.1. Preparação para a costura

Desmanche do livro
Consiste em retirar os cadernos da capa, separá-los uns dos outros, e limpá-los de restos de
linhas e outros resíduos.
Tosquia dos cadernos
Consiste em aparar os cadernos um a um, na
cisalha, ao pé, à cabeça e à frente.
Montagem das capas de brochura nas
carcelas
Consiste na montagem e colagem das capas
de editor em carcelas (tiras de papel). Estas
devem ter a altura dos cadernos e a sua largura deve ser de cerca de 1,5 cm a 2 cm.
Serrotagem
Consiste na abertura de sulcos no lombo do
livro, com um serrote. Em cada técnica de
costura verifica-se um modo diferente de
serrotagem, mas em todas as serrotagens, existem as serrotagens de remate e as das cordas
ou fitas.
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Costura
Consiste na junção dos cadernos através
da utilização de fio e cordas (ou outro
material).
Corte e colagem das guardas
Consiste em cortar duas folhas da altura
do livro e com o dobro da sua largura, dobrar ao meio, no sentido da altura e com
o avesso para fora. Esta cola-se pelo festo
na lombada do livro.
1.5.2. Preparação do corpo do livro

Encolagem do lombo
Consiste na colagem da lombada do livro,
ou seja dar uma leve camada de cola.
Arredondamento do lombo
Consiste em arredondar o lombo com o
martelo, dando-lhe uma forma curva.
Endorso e encaixe
Consiste na formação de um ângulo com
o corpo do livro. Esta operação é executada na prensa de encaixe.
Colocação de transfil
Consiste na colagem do transfil na cabeça
e pé do livro.
Reforço do lombo
Consiste na colagem da talagarça na lombada do livro.

1.5.3. Preparação da Cobertura

Montagem da capa, em separado
Consiste no corte de cartão, que deverá
corresponder às pastas e lombo solto do
livro. As pastas devem ter mais 1cm na
altura e 0,5cm da largura do miolo. Para a
colagem da capa na cobertura, as medidas
serão calculadas da seguinte forma:
3cm (1ª pasta) + a medida do encaixe +
4mm + a largura do lombo do livro + a
medida do encaixe + 2 mm + 3 cm (2ª
pasta).
Reforço do falso lombo da capa
Consiste na colagem de uma tira de cartolina no lado interno da capa.
Rectificação das seixas da goteira e
passagem das pastas à lixa
Consiste na verificação das seixas, que
devem ter a mesma medida nos três lados
do miolo, na frente, na cabeça e no pé e
lixar as bordas dos cartões, para eliminar
as arestas.
Cobertura da capa
Consiste em colar um material que irá
proteger e embelezar o livro.
Compensação da contracapa
Consiste na colagem de uma folha de
papel nas contra-capas, que irá reforçar a
capa do livro e eliminar irregularidades do
material de cobertura.
Colagem do miolo do livro no interior
da capa
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Consiste na colagem do miolo à capa. Para
esta operação dá-se cola nas guardas e depois
fecha-se o livro colocando-o sobre peso.
Deixa-se secar.

Encadernação Artística

1.6. Diferentes tipos de encadernação

Encadernação de Livros Oficiais ou de Registo

Encadernação de Luxo

Encadernação robusta, utilizada por Instituições Públicas.

Encadernação utilizada em obras preciosas
e raras ou em obras em que se pretende
homenagear o autor. Recorre-se à decoração,
utilizando materiais ricos, como por exemplo, ouro cinzelado, pedras preciosas, entre
outros.

Encadernação decorada de forma elegante,
em perfeita harmonia com o conteúdo da
obra.

Encadernação de Biblioteca

Encadernação sólida e aprazível que
contém todos os requisitos exigidos para a
conservação da obra.
Encadernação Comercial e Industrial

Encadernação ligeira, quase como uma car-

Encadernação Artística

Encadernação de Livros Oficiais ou de registo

Encadernação de Biblioteca
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tonagem, normalmente feita em série, no todo ou em
parte de uma edição. A sua apresentação é para que o
livro se torne vistoso aos olhos do consumidor. Quando
apresenta dourados, estes são em película dourada e
noutras cores. A encadernação é quase toda mecanizada, utilizando a técnica da capa de solta (tipo bradel).
Encadernação de fascículos
Encadernação em que a capa é fornecida pelo editor.

Encadernação de Luxo

Encadernação de Fascículos

Encadernação Comercial ou Industrial

23

Manual de Encadernação
01 Encadernação Manual do Livro

1.7. Técnicas de costura do livro
A costura deve ser executada com o máximo de rigor e técnica, pois é a ela que se
deve toda a solidez do livro.
Em Portugal, a costura é geralmente executada manualmente, enquanto noutros
países, como por exemplo em Espanha e
França, é executada numa espécie de tear,
a que se chama cosedor
Posição correcta para a costura
Colocar o livro com o frontispício para
cima, cabeça para a direita, frente voltada
para cima. A pessoa senta-se com o lado
esquerdo voltado para a mesa, formando o
corpo um ângulo recto com esta.
Escolha e corte do tipo de fio para a costura
Quando o livro é formado por poucos
cadernos, é melhor cortar o fio na medida
correcta. Mede-se a altura do livro e dobrase tantas vezes quantos forem os cadernos.
Se os cadernos forem muito grossos, o fio
tem de ser mais cheio para dar o volume
necessário ao lombo, e assim por diante,
tanto mais fino será o fio quanto mais finos
forem os cadernos. Portanto, esta é uma
escolha importante pois se o lombo ficar
demasiado alto fica inestético e se ficar
muito fino não se consegue fazer o lombo.
O lombo cosido deve ter aproximadamente mais um terço da grossura do lado da
goteira. Mesmo que o dorso seja plano, é
necessário obter lombo para dar a altura
precisa do encaixe.

Passagem do fio pela cera
Passa-se levemente o fio pela cera, segurando-se com a mão esquerda a cera e com a
direita aperta-se bem contra esta e corre-se
rapidamente todo o comprimento do fio,
por três ou quatro vezes.
Nó de tecedeira
Este é um nó que é necessário saber executar com alguma destreza, pois é indispensável à costura de livros, uma vez que o fio
pode acabar ou partir-se antes de terminada a tarefa da costura.
•Coloca-se, em cruz, as duas pontas do
fio, a do lado direito por baixo da do lado
esquerdo, sobre o dedo indicador da mão
esquerda. Apara-se com o dedo polegar.
•A mão direita segura o fio da direita,
aquele cuja ponta ficou por baixo, e levao para a esquerda, passando por cima do
polegar. De seguida faz com ele uma curva que vai sair entre as duas pontas, passando por baixo da primeira da esquerda,
ou seja, a do próprio fio da argola.
•Pega-se na outra ponta, que está por baixo
da argola, curva-se para cima do polegar,
mete-se por baixo da argola, que está sobre o dedo, segura-se as duas pontas com
a mão direita, e, com a esquerda, puxa-se
os fios, apertando bem. Corta-se as pontas
a três milímetros. O nó fica sempre dentro
de um caderno, pois por fora iria ter relevo
e o lombo ficaria defeituoso.
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1.7.1 Costura sobre cordas
Preparação para a costura do livro
a) Vincar o festo com a dobradeira e colocar na prensa
de percussão durante algumas horas.

Costura sobre cordas

Serrotagem
Para a execução desta tarefa, terá que se fazer a marcação dos sulcos na lombada do livro. Este deverá ser
colocado entre dois cartões nas medidas correspondentes ao seu tamanho e depois colocado na prensa de
encaixe deixando sobressair cerca de 2 cm pela parte
do lombo. De seguida, deve ser colocado na prensa de
encaixe, deixando sobressair, cerca de 2 cm pela parte
da lombada.
A marcação é feita com um lápis, utilizando a bitola.
Escolha do material para a costura com cordas
-Preparação e corte do material para a costura;
-Agulha, linha, cera e corda.
1.7.2 Costura caderno a caderno
A Costura caderno a caderno é também conhecida
como costura à portuguesa. É uma costura a todo o
comprimento do livro. Esta costura é especialmente
utilizada em livros com poucos cadernos, mas com
relativa espessura.
Na costura sobre cordas pode-se utilizar a costura caderno a caderno ou alternada (à francesa).
Execução da costura
1.º Abre-se o primeiro caderno ao meio. Enfia-se a agulha no primeiro sulco de serrotagem e faz-se sair no 2º
sulco, entrando novamente neste deixando uma laçada
de linha; faz-se sair a agulha no 3º sulco de serrotagem, entra de seguida no mesmo sulco, deixando uma
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laçada de linha, fazendo com que esta saia no 4º sulco.
Introduz-se as cordas nas laçadas. Estica-se bem a linha,
fazendo introduzir as cordas nos sulcos.
2.º Procede-se à abertura do segundo caderno ao
meio, colocando-o correctamente sobre o primeiro:
Introduz-se a agulha no 1º sulco de serrotagem (lado
oposto ao primeiro), faz-se com que ela saía no 2º
sulco, passa-se a linha por detrás da corda e entra
no mesmo. Faz-se sair a agulha no 4º sulco, onde se
encontra a parte com que se iniciou a costura e com a
qual são dados dois nós para que a linha fique presa,
depois acerta-se os cadernos e ajusta-se as cordas no
interior dos sulcos.
Remata-se a linha, sempre que terminar a costura de
um caderno e muda-se para o seguinte. Esta segunda
operação repete-se ao longo de todos os cadernos até a
finalização da costura do livro.

1.7.3 Costura alternada
Costura alternada a dois ou três cadernos, é também
conhecida por costura à francesa. É uma costura menos
sólida, embora gaste menos fio. Nesta costura deve-se
utilizar cordas.
Esta costura é especialmente utilizada em livros com
poucos cadernos e com relativa espessura ou em livros
com muitos cadernos de pouca espessura.
Preparação para a costura do livro
Esta tarefa está descrita no ponto 1.7.1
Serrotagem
Esta tarefa está descrita no ponto 1.7.1
Para a execução desta tarefa terá que se fazer a mar-

Costura alternada
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cação dos sulcos na lombada do livro. Este
deverá ser colocado entre dois cartões nas
medidas correspondentes ao seu tamanho
e depois colocado na prensa de encaixe
deixando sobressair cerca de 2 cm pela
parte do lombo. A marcação é feita com
um lápis, marcando 1 cm da extremidade
da cabeça para dentro e 1,5 cm do pé.
Depois faremos mais duas marcações a
par das outras, com 2 cm de largura cada,
para o interior da lombada. Deste modo
estamos preparados para a conclusão da
serrotagem, ou seja, para abrir mais fundos
os sulcos nas devidas marcações onde irão
passar as cordas de cerca de 3 mm e de
2mm nos sulcos de remate.
Execução da costura
Preparação e corte do material para a costura (agulha, linha, cera e corda).
Os dois primeiros cadernos do livro são
cosidos à portuguesa.
1.º Proceder à abertura do 1.º caderno ao
meio; enfiar a agulha no 1.º sulco de serrotagem e faze-la sair no 2.º sulco. Marcar o
centro do primeiro caderno com a dobradeira
2.º Proceder à abertura do 2.º caderno ao
meio: enfiar a agulha no 2.º sulco do 2.º
caderno e, passando por detrás das cordas,
fazê-la sair no seu 3.º sulco. Enfiar a agulha
no 3º sulco do primeiro caderno, passando
por detrás das cordas e fazê-la sair no seu
4.º sulco. Acertar os cadernos, ajustar as

cordas no interior dos sulcos, esticar a linha
e rematar.
3.º Repetir a segunda operação para mais
dois cadernos, até chegar aos dois últimos
cadernos, que serão cosidos à portuguesa.
Acertar os cadernos, ajustar as cordas, esticar a linha e rematar.

1.7.4 Costura sobre fitas
Esta costura é especialmente utilizada na
encadernação tipo Bradel, mas também em
álbuns de fotografia, pautas de música, etc.
Na costura sobre fitas pode-se utilizar a
costura caderno a caderno ou alternada.
Preparação para a costura do livro
Esta tarefa está descrita no ponto 1.7.1
Serrotagem
Para a execução desta tarefa, terá que se
fazer a marcação dos sulcos na lombada do
livro. Este deverá ser colocado entre dois
cartões nas medidas correspondentes ao
seu tamanho e depois colocado na prensa
de encaixe, deixando sobressair cerca de
2 cm pela parte do lombo. A marcação
é feita com um lápis, calculando e distribuindo a distância entre fitas. A marcação
dos espaços corresponde à da largura das
fitas. Se se marcar 1 cm da extremidade da
cabeça para dentro e 1,5 cm do pé, faz-se
mais quatro marcações a par das outras
com a largura das fitas para a parte interior
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da lombada. Deste modo estamos preparados para a
conclusão da serrotagem, ou seja, para abrir os sulcos
pouco profundos nas devidas marcações, pois as fitas
ficarão à superfície da lombada.
Execução da costura
Preparação e corte do material para a costura (agulha,
linha, cera e fitas).
O tamanho da linha acha-se medindo o comprimento
do caderno por sete vezes.
As fitas devem ser de baixa espessura, mas de resistência elevada.
1.º Abrir o caderno ao meio, introduzir a agulha no 1.º
sulco junto ao pé do caderno, deixando uma ponta
de linha de fora cerca de 5 cm, percorrer o interior do
caderno e fazer sair a agulha no 2.º sulco, colocar a fita
ao lado desse sulco e passar a agulha por cima da fita
para o interior do caderno, fazendo-a sair no 3.º sulco.
2.º Colocar a segunda fita da mesma forma que a
primeira repetir a operação anterior até fazer a agulha
sair no último sulco, junto à cabeça do caderno, fechar
o caderno e colocar o segundo repetindo as operações
anteriores de maneira que os sulcos correspondam uns
aos outros. Esta operação é no sentido inverso à primeira, tendo que ser finalizada com um remate chamado
nó de cadeia. Para o executar, terá de se puxar a linha
na horizontal, de forma a que fique bem esticada, procedendo depois ao nó de cadeia.
3.º Repetir a operação com o terceiro caderno e assim
sucessivamente até chegar ao último.

Costura sobre fitas
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1.7.5 Costura ponto de luva
Utiliza-se para a encadernação de folhas soltas, folhas
manuscritas ou dactilografadas e de livros aos quais foi
necessário cortar o festo dos cadernos. Depois, terá
sempre de se proceder a uma segunda costura: como
por exemplo caderno a caderno, ou alternada.

Costura ponto de luva

Preparação para a costura de livro em branco
a) Preparar folhas-soltas de tamanho A4.
b) Fazer um bloco homogéneo e acertá-lo à cabeça e
na parte que será lombada.
c) Colocar o bloco homogéneo de folhas na prensa de
encaixe (ou na manual) com cerca de 2 cm de fora e
dar uma camada de cola na lombada.
d) Deixar secar até se poder executar a serrotagem.
Serrotagem
Esta tarefa está descrita no ponto 1.7.1
Execução da costura
a) Proceder à separação das folhas em cadernos.
A separação das folhas por cadernos segue a seguinte
correspondência: quanto menor o número de folhas do
livro, menor o número de folhas do caderno por exemplo: um conjunto de 50 folhas equivale a um caderno
de 10 folhas; um conjunto de 200 folhas equivale a um
caderno de 16 folhas
b) A execução dos furos deve ser perpendicular à altura
do sulco:
O 1.º furo deve ser junto ao sulco dos remates; o 2.º
entre o sulco dos remates e o sulco das cordas e mais
dois furos de cada lado dos sulcos das cordas
c) Começa-se por coser cada caderno individualmente,
utilizando o ponto de chuleio:
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1.º Enfia-se a agulha, de cima para baixo,
no sulco do remate; puxa-se o fio, deixando uma ponta de 2 cm; dá-se uma laçada e
remata-se com dois nós;
2.º Enfia-se a agulha no 2º furo e, passando
pela frente do 1º sulco das cordas, continua-se a costura até ao fim da lombada,
passando entretanto, por detrás do 2º sulco
das cordas;
3.º Enfia-se a agulha no último furo; dá-se
uma laçada e remata-se.
4.º Bater os cadernos, com o martelo, para
diminuir o levantamento na zona de furos
1.7.6 Falsa costura
Esta costura é utilizada essencialmente
em livros como, por exemplo, Diários da
República. É uma costura rápida, feita
por motivos económicos, mas de péssima
qualidade.
Execução da costura
1.º Abre-se uns seis a dez sulcos conforme
o formato, todos com o serrote mais cheio.
2.º Sempre com o livro na prensa, dá-se
uma boa camada de cola e mete-se os bocados de corda para o empaste nos sulcos,
forçando de maneira que a corda fique
bem alojada no fundo da cavidade.
3.º Depois dá-se novamente uma camada
de cola por cima das cordas e deixa-se na
prensa até secar.
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1.8. Técnicas de encaixe
O encaixe é um vinco, em forma de ângulo recto ao
longo do lombo. É onde vão encaixar os cartões das
pastas.

1.8.1. Encaixe à mão
Encaixe

Esta técnica é para ser utilizada na encadernação de
empaste
• Coloca-se o livro sobre a pedra de mármore junto da
beira, ao canto e o lombo para fora. O encadernador
coloca-se do outro lado do canto da mesa, de forma
que o lombo do livro fique voltado para a direita e
puxa a pasta para a frente do livro até ficar afastada
do lombo um pouco mais do que a espessura do
cartão utilizado nas pastas.
• Com a mão esquerda apoiada sobre o livro com força
para o manter estável, e com a direita, o encadernador segura a dobradeira de metal ou osso, com a parte adelgaçada para cima, procura voltar os cadernos,
do meio para cima e para as extremidades, de forma
a ficarem acima das pastas. O movimento da dobradeira vem de encontro ao artífice, avançando ao longo da lombada. A movimentação da dobradeira tem
de ser firme e com bastante pressão. A pressão vem
desde o meio da espessura até ao primeiro caderno,
tentando que o encaixe fique uniforme. Em seguida,
o artífice passa a dobradeira de ponta a ponta, tantas
vezes quanto as necessárias à uniformização do encaixe. Deverá apresentar um ângulo recto. Repete-se
a operação do outro lado da lombada.
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1.8.2. Com a dobradeira

Este sistema foi iniciado no princípio do
século XIX, em França e chama-se encaixe
à francesa. No entanto, já é pouco ou nada
utilizado, pois prefere-se o encaixe à inglesa. Também em Portugal encaixe à inglesa é
o mais utilizado hoje em dia. É feito à mão
com a dobradeira e depois, com o martelo
na pensa de encaixe. Esta técnica consiste
em abrir os cadernos em ângulo recto do
centro para o lado.
1.8.3. Encaixe à inglesa

Esta técnica é executada na encadernação
tipo Bradel, logo a seguir à colagem das
guardas.
Coloca-se o livro na prensa de encaixe,
ficando com cerca 2,5 mm do lado de fora
da prensa e, com a parte mais delgada
do martelo, bate-se os cadernos, com o
martelo na posição oblíqua, dando pancadas suaves até obter um encaixe de ângulo
recto.

1.9. Técnicas de encadernação
1.9.1. Quanto à formação da capa
		

1.9.1.1. T écnica da encadernação
tipo Bradel

A encadernação Tipo Bradel44 é aquela em
que o corpo do livro e a capa são trabalhados separadamente e só quando todas as

Esta técnica também é conhecida por capa fora
Esta técnica também é conhecida por capa fixa

44
45

operações estão finalizadas se executa uma
última operação: a junção do miolo à capa.
Esta é uma técnica rápida e de fácil execução, e pode ser considerada de pouca
resistência. No entanto, é a mais utilizada
hoje em dia. O nome desta técnica provém
do nome do seu autor.
Nota - Operações descritas no ponto 1.7

		

1.9.1.2. Encadernação de Empaste45

O empaste consiste em ligar o miolo do
livro aos cartões que lhe servem de capa
– as pastas.
Existem diversos processos de empastar e
diferentes maneiras de executar os movimentos desta operação.
• Começa-se por colocar o livro sobre
a mesa, cabeça para a direita, lombo
para o lado da frente, mas um pouco na
diagonal.
• Assenta-se um dos cartões sobre o livro, o
lado orlado junto do lombo, as pontas da
corda para fora.
• Deixa-se sair a seixa para fora da cabeça
do livro – uns 4 mm.
• Com a mão direita, segura-se em cheio
o furador e com o dedo indicador sobre
ele, quase junto do bico. A mão esquerda apoia-se na pasta, para a manter no
sítio correcto, enquanto os dedos seguram a primeira corda do lado de cima,
puxando-a para a frente, esticando-a
na perpendicular ao lombo, seguindo a
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Empaste

mesma direcção em que está a costura, deitada sobre
a pasta.
• Passa-se o furador rente à corda riscando o cartão.
Marca-se, assim todas as cordas, e tira-se o cartão.
• Com a mão esquerda segura-se o cartão pela beira
da frente e assenta-se sobre um cartão grosso, o lado
marcado que, assim seguro, fica oblíquo à mesa.
• Com o furador faz-se um furo perfurando o cartão,
exactamente no sítio do risco, a 1 cm da beira. Desta
forma, o furador descreve uma linha diagonal na
espessura do cartão. Faz-se o mesmo em todas as
marcações.
• Assenta-se o cartão sobre a mesa, o lado onde metemos o furador para cima, e com a faca de sapateiro,
abre-se um entalhe feitio de ^, que vai em, da beira
ao furo. É nesta cavidade que se aloja a corda, sem o
efeito de relevo na capa, por baixo da cobertura.
Empaste com fitas

Encadernação Inteira de pele

Procede-se como ficou indicado no ponto 1.9.1.2., mas
fazendo-se um risco com o furador a cada lado da fita,
para lhe marcar a largura. Assenta-se sobre um cartão e
corta-se o espaço da largura da fita com um ferro apropriado ou com a faca de sapateiro.
1.9.2 Quanto à cobertura da capa
		

1.9.2.1 Encadernação Inteira de pele

Utilização de um só material para a cobertura da capa.
A encadernação em pele constitui uma técnica primária
de cobertura, assim como a encadernação em pergaminho, serve para conservar documentos escritos ou impressos. Esta técnica destaca-se pela sua robustez e solidez.
Técnica: Empaste
O empaste é usado na encadernação de estrutura tradi-
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cional, que consiste na articulação do miolo
com as pastas, por intermédio de cordas que
entram nas pastas do livro.

Meia encadernação

46

Operações:
- Desmanche do livro
- Tosquia dos cadernos e das capas (se necessário) e corte das guardas
- Montagem das capas de papel nas carcelas
- Prensar
- Preparação para a costura dos cadernos
- Serrotar
- Costurar
- Colagem do lombo
- Arredondamento do lombo
- Corte dos cartões
- Preparação do empaste
- Encaixe
- Colagem dos fios
- Empaste dos fios nos cartões
- Preparação e corte
- Fixação dos cartões
- Corte dos cantos dos cartões junto ao
encaixe
- Colocação do requife e fitas de marcação
- Compensação e reforço do lombo
- Passagem à lixa do lombo e dos cartões
- Preparação da pele para a cobertura (chifrar
a pele)
- Corte do lombo solto
- Aplicação da cobertura de pele
- Preparação e aplicação da charneira de pele
- Preparação e colocação das guardas de
fantasia
- Rectificações e limpezas
- Preparação para a decoração

Esta técnica é também conhecida por meia francesa ou meia inglesa quando não tem nervos.

1.9.3 Meia encadernação 46

Utilização de dois tipos de material: um para
a lombada e outro para os planos.
Técnica: meia encadernação lombada
em pele.
A meia encadernação utiliza a técnica da
meia amador, mas difere quanto às dimensões de corte do material de cobertura. O
lombo, que pode ser de carneira ou outro
material, tem a largura do lombo, pouco
mais que 1 cm a 1,5 cm, além do encaixe.
Os cantos tendem também a ser pequenos,
para ficarem equilibrados com a lombada de
carneira. Mas, regra geral, não se colocam.
Modo de aplicar a pele na lombada e nos
cantos:
• Corta-se a pele para a lombada, que não
deve exceder um terço da capa, sendo cerca
de 1,5cm mais comprida do que a cabeça e o
pé do livro.
• Chifra-se a pele, aplica-se a cola de farinha
e deixa-se que amoleça. Esta última operação
deve ser repetida para que a pele fique bem
humedecida, pois assim será mais fácil de
trabalhá-la no lombo do livro.
• Depois de dada a segunda camada de cola
de farinha, coloca-se a lombada de pele no
lombo solto e depois cola-se a lombada do
livro.
• Ajusta-se a pele ao lombo do livro.
• Para a viragem da pele na cabeça e no pé
do livro. Coloca-se o livro com a lombada
deitada sobre a mesa, levantando o miolo
com a mão esquerda
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1.9.4.

Meia Encadernação

Encadernação Meia Amador

Este tipo de encadernação apresenta esta designação
devido ao facto de inicialmente ter sido executada por
amadores.
Esta encadernação caracteriza-se pelo avanço do lombo
sobre as pastas, havendo ocasiões em que o lombo avança de tal modo que os planos se vêm reduzidos a exíguas
proporções.
No século XX, esta encadernação era muito frequente:
apesar de empregar uma carneira pintada e, por vezes, o
chagrin e o marroquim.
A Meia Amador tinha, no século XX, regras inumeráveis,
tais como, frente e pé tosquiados, cabeça dourada, cantos
em triângulo da mesma largura que o espaço ocupado
pelo lombo sobre a pasta e lombo com nervos falsos, de
forma clássica.
Este tipo de encadernação utiliza a mesma técnica da
encadernação inteira de pele, embora defira no modo
de execução da cobertura. Esta leva lombada e cantos
em pele com nervos falsos e planos de papel fantasia ou
outro.
Para a execução dos nervos falsos
1.º Recorre-se a uma bitola, que corresponde à distribuição clássica dos nervos.
Procedimento para a construção da bitola
Para a execução da bitola, deve-se ter uma cartolina, com
as medidas do livro em altura e largura, para executar a
marcação dos nervos. Estes são cinco normalmente e correspondem a seis casas. A casa do pé é um pouco maior
do que as outras, pois nessa casa o virador repete-se por
duas vezes.
• Pode-se dar ao lombo com nervos uma sensação de
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peso ou leveza, pois esta depende da
decoração que se lhe atribui, com mais
ou menos nervos. Pode-se, assim, alterar a
distribuição e quantidade de nervos, tendo
como base a distribuição clássica, pois esta
apresenta regras.
• Deve-se ter em conta a elasticidade da
pele, para que, ao ser colada por cima dos
nervos, fique bem ajustada a estes. Logo,
num livro com 5 nervos, de 2 mm de altura
cada um, a pele deverá esticar 2 cm, para o
correcto ajuste nos nervos.
2.º Cortado o lombo solto e colados os nervos, deve-se cortar a pele na medida correspondente à largura da lombada mais 5 cm.
Deve-se, depois, proceder ao chiframento da
pele.

3.º No fim da colocação dos nervos e da sua
colagem nos respectivos lugares no lombo
solto, deixa-se secar. Depois de bem secos,
desbasta-se nas suas extremidades, com uma
lixa. Pode-se, primeiramente, dar um corte
oblíquo, as suas extremidades, com a faca de
sapateiro, de dentro para fora. A faca entra
um pouco no cartão, a cerca de 2 mm da
extremidade para dentro.
Colocação de lombada em pele
1.º Corta-se a pele para a lombada, tendo em
conta que esta não deve exceder 1/3 da capa,
sendo cerca de 2 cm mais comprida que a
cabeça e pé do livro. De seguida, chifra-se a
pele.

2.º Dá-se “massa” e deixa-se que amoleça.
Repete-se esta operação, para que a pele absorva a massa e fique com mais elasticidade,
pois assim será mais fácil a sua colocação no
lombo com nervos do livro.
3.º Depois de bem humedecida, coloca-se a
pele no lombo solto e procede-se à sua colocação na lombada do livro, ajustando-a, tanto
quanto possível, também às pastas.
4.º Para a viragem da pele na cabeça e no pé
do livro, colocamo-lo com a lombada deitada
sobre a bancada e levantando o miolo com a
mão esquerda, seguramo-la fazendo com que
fique uma pequena abertura. Com a mão
direita e com a ajuda da dobradeira, vira-se a
pele, ajustando-a no lombo solto e nas pastas.
Fecha-se as pastas, uma de cada vez, levantando-as e encaixando-as no encaixe do livro.
Executar a coifa
1.º Ata-se um fio a formar uma argola e de
seguida, coloca-se o livro ao alto, de cabeça
para cima e de goteira voltada para o artífice;
passa-se o fio junto ao lombo. A mão esquerda segura o lombo e passa o polegar pela
argola de fio, puxando com força para baixo.
Com a ponta da dobradeira colocada entre a
pele e o transfil, empurra-se a pele para fora.
Assim, esconde-se a ponta do requife, pois ao
passar levemente a dobradeira, deitada sobre
a aresta do virado do couro, puxa-se a pele
um pouco para cima do requife.
2.º Repete-se a mesma operação para o pé
do livro, tendo em conta que não se pode
desmanchar a coifa da cabeça.

Nota: Os nervos são tiras de cartão com cerca de 2 mm de altura por cerca de 2,5 mm de espessura com o comprimento da largura do lombo do livro.
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Colocação de cantos
1.º Corta-se os cantos que devem ter a
mesma largura da pele do lombo, tirada do
encaixe à beira desta.
2.º Marca-se os cantos na pele que devem
ter, nos lados do ângulo recto, 1.5 cm a mais
em cada lado, que se devem virar para dentro
das pastas.
3.º Procede-se ao chiframento da pele. De
seguida, marca-se, com o compasso, nas
pastas a medida dos cantos, para proceder à
colagem dos cantos em pele.
1.10.	Técnicas complementares
de encadernação
1.10.1. Espargir
As tintas utilizadas têm de ser indeléveis, ou
seja, permanentes.
Preparação das cores/tintas/anilinas
Prepara-se a cor pretendida, juntando à anilina escolhida 10 gr de goma-arábica por cada
1 dl de tinta.
Deita-se a tinta num recipiente de boca larga.
Preparação do livro a ser espargido
Coloca-se o livro entre dois tabuleiros, na
prensa de mão, com o corte que vamos
espargir para cima.
Com a mão esquerda, pega-se na rede e,
com a direita, segura-se a escova (que pode
ser uma típica escova de dentes). Molha-se a
escova na tinta ao de leve e esfrega-se rapidamente a escova na rede a uns 15 cm do corte

do livro. Este movimento faz com que caiam
pequeníssimas gotas de tinta, que vão poisar
no corte.
Com a mão que segura a rede, movimenta-se
a rede de um lado para o outro, para que os
salpicos se espalhem de maneira uniforme
por toda a superfície.
Trabalha-se de forma mais ou menos intensa,
de acordo com a densidade da tinta que se
quer dar ao corte.
Pode-se utilizar uma só cor ou várias.

1.10.2. E
 xecução de estojo
de protecção
O aparecimento do estojo de protecção
deveu-se à necessidade de proteger os livros e
documentos de factores externos, como a luz,
o pó e outros.
• Mede-se a largura e espessura do livro.
Corta-se as três laterais com as medidas tiradas anteriormente. A pasta, ou seja, a base
inferior, deve ter a mesma largura do livro,
mais a espessura do cartão a ser utilizado
para a execução do estojo, assim como o
mesmo comprimento que o livro, mais a
espessura de dois cartões. Deixa-se também
cerca 2 mm de folga, pois essa folga será
preenchida pela espessura do material de
cobertura.
• Cortada a pasta de base, ajusta-se as
laterais, uma delas com o comprimento da
pasta de base, as outras duas com a medida
da largura da base, menos a espessura de
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um cartão.
• Montada a primeira parte do estojo, repetese a operação para a segunda parte, ou seja,
a parte superior do estojo, com a diferença
de que o modelo a seguir, será a base e não
o livro. Pronta a segunda parte do estojo,
corta-se a lombada, que deve possuir a
mesma largura que a sua espessura e o
mesmo comprimento que a segunda caixa
de estojo.
• Corta-se o material de cobertura, com as
medidas da lateral maior, toda a espessura
da parede do estojo do exterior e interior,
mais 1 cm, que irá sobrepor-se ao plano de
contraforte.
• Coloca-se as três partes do estojo, caixa,
lombada e a segunda caixa em cima do material de cobertura, fazendo a sua respectiva
marcação, para depois se proceder à sua
colagem, colocando o estojo no centro do
material de cobertura.
• Estando a base do estojo colada, faz-se o
corte dos cantos. Os cortes são feitos na
vertical.
• Dobra-se as margens superiores e inferiores
da cobertura. O corte que vai da lombada
à pasta irá ser rente à aresta, para que, ao
dobrar o material de cobertura, tape toda a
lateral.
• Com o estojo forrado, reforça-se a zona da
lombada e pastas com um contraforte que
deverá ter as medidas interiores do estojo
aberto. Não esquecer que este contraforte
deve contornar toda a superfície, incluindo
a zona da calha que se situa entre as pastas
e a lombada do estojo. Também o material

de cobertura dilata; por isso, convêm retirar
uns milímetros no sentido da dilatação.
• Cola-se o contraforte, tendo o cuidado de
não sujar as laterais com cola. Na zona da
lombada temos que vincar o contraforte
com a dobradeira, para que, ao fechar o
material, se adapte à calha. Depois de seco,
estará pronto para receber o livro no seu
interior.
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2.1.	A profissão de decorador/dourador:
Enquadramento legal
Segundo a Classificação Nacional das
Profissões, o Dourador Manual – Encadernação está no Grupo Base – 7.3.4.5.,
no ponto 7.3.4.5.15. As suas funções são:
imprimir palavras e motivos decorativos a
ouro, prata ou outro metal em encadernações de livros, utilizando ferros, rodas e
outros utensílios manuais; alisar, quando
necessário, toda a superfície da pele, a fim
de eliminar irregularidades; aplicar-lhe uma
mistura previamente preparada, a fim de
tapar os poros e desengordurar a superfície; traçar e marcar, na superfície a ilustrar,
referências, utilizando estiletes, compassos,
réguas e outros utensílios; colocar uma
folha de ouro ou de outro metal sobre um
coxim e corta-la com as dimensões adequadas aos motivos a imprimir; proceder
ao tratamento da superfície a dourar de
acordo com o metal a utilizar e sobrepor
a película metálica; pressionar os ferros,
previamente aquecidos, sobre a película, a
fim de fazer aderir o metal à encadernação.
Por vezes, tem que se vincar os motivos a
reproduzir e conceber os motivos a utilizar
de acordo com o estilo da época e imprimir
títulos e motivos a cores.
Pode-se trabalhar com uma máquina tipo
balancé.
No ponto 7.3.4.5.20 desta Classificação

Nacional das Profissões está o Dourador de
Folhas – Encadernação. À frente falaremos
do corte dourado, uma das suas funções.
2.2. Oficina do decorador/dourador
Nesta oficina, deve constar principalmente
uma boa iluminação e muito sossego, pois
estas são as condições essenciais para uma
boa eficiência nesta profissão. A iluminação
não deve ser em excesso, deve ser orientada de modo a que os raios de luz incidam
no plano de trabalho da esquerda para a
direita em relação ao artífice. O local onde
o decorador/dourador trabalha deve estar
abrigado de qualquer corrente de ar e o
próprio artífice deve movimentar-se na
oficina devagar ou com cautela, para não
fazer voar a folha de ouro.
A decoração do livro é constituída por três
factores fundamentais: o ouro, os ferros
e o mordente e também os mais recentes
materiais como o safir.
• Ferramentas
- Abecedários;
- Brunidor;
- Ferros;
- Rodas;
- Viradores.
• Utensílios
- Compasso de pontas;
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- Coxim;
- Dobradeira;
- Faca de dourador;
- Fogão gás/eléctrico;
- Folhas metálicas;
- Pesos;
- Prensa de dourador;
- Régua;
- Sarapico.
• Ferramentas de Gravação
Os ferros são de bronze ou latão. De um
lado tem gravado em relevo o desenho a
imprimir do outro uma pequena haste que
termina em bico e que se enfia num cabo
de madeira curto com cerca de 10 a 15 cm.
Os ferros de ângulos formam uma pequena esquadria no lado externo. Aplicam-se
aos cantos das pastas e também nos quatro
cantos das casas dos lombos. Existem ainda
séries de colecções de filetes curvos e direitos em diferentes espessuras, com tamanhos
decrescentes, destinadas à composição de
desenho à mão livre, feito a traço de ouro
ou a seco.
Os ferros devem estar sempre limpos, pois
a mais pequena sujidade de resíduos de
óxido ou outro impede um bom dourado.
• Os florões geralmente são utilizados no
centro das composições ou noutros locais
onde a composição o exige.
• Virador é um ferro estreito e comprido
com um perfil ligeiramente arqueado para
se adaptar à curvatura da lombada.
• As rodas: são pequenos discos, onde se

encontram em relevo vários motivos,
filetes ou ornatos. Cada roda constitui
uma só peça com o respectivo cabo de
madeira, que se apoia no ombro, facilitando, assim, a impressão dos ornatos.
Existem rodas com uma interrupção onde
o ornato está cortado em meia esquadria, para a execução dos cantos. Esta
interrupção tem como objectivo facilitar
a marcação do ponto de referência, para
começar a impressão no local exacto em
que a pretendemos, sem sobreposições,
faltas ou erros. As rodas são para as gravações nas pastas.
• Tipos (Abecedários): os mais usados são
os números 16, 17 e 18, com os respectivos componedores (instrumentos para segurar as letras). Os tipos de Letras existem
em vários estilos de diferentes tamanhos,
assim como os respectivos componedores, espaços e quadratins. Os espaços são
pequenas tirinhas muito finas de metal,
mais baixas do que os caracteres, e são
colocadas entre os tipos para os espaçar,
para tornar a impressão mais nítida de
algumas de letras. Por exemplo, entre o I
e o T coloca-se um espaço, mas entre o A
e o T nunca se coloca. Os quadratins são
espaços muito mais grossos para separar
as palavras.
• Viradores
• Letras
• Componedor
• Ferros
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Materiais de gravação e utensílios

• Livro de folhas e ouro – folhas muito
finas, que têm de ser manuseadas de
forma própria; agarram à mínima gordura
e voam com a mínima aragem.
• Mordente – serve para fixar o ouro à encadernação pelo calor; bate-se clara de
ovo e vinagre em partes iguais até ficar
“em castelo” e depois deixa-se repousar; faz-se à medida que se precisa, pois
dura apenas alguns dias, tendendo a ficar
grosso.
• Coxim – tábua almofadada e forrada de
pele com o avesso para fora, para colocar
e cortar o ouro.
• Pó de jaspe – serve para pôr no coxim, a
fim de evitar que alguma gordura agarre
o ouro.
• Faca de dourador – serve para cortar e
manusear o ouro; usa-se para espalhar o
pó de jaspe no coxim e a própria lâmina
deve também ser passada constantemente pelo coxim com jaspe, para absorver
qualquer gordura das mãos, que esteja
na lâmina e que, ao tocar-se com ela a
agarra, e a pode inutilizar.
• Azeite – põe-se sobre a pele na encadernação, para segurar o ouro.
• Fogão eléctrico – serve para aquecer os
ferros.
• Tina com água – serve para se controlar a
temperatura dos ferros.
• Algodão – serve para ajudar a colocar o
ouro e para retirar o seu excesso, após a
aplicação do ferro.
• Boneca de algodão – é feita com um pau

de fósforo e algodão; serve para aplicar
o azeite.
• Prensa de dourador – serve para segurar
os livros, com a lombada para cima.
• Dobradeira pequena e afiada – serve
para marcar a encadernação.
• Uma régua, um compasso de pontas,
linha – serve para as marcações.
• Folhas metálicas - para colocar sob as
pastas.
• Pesos – servem para ajudar a manter o
livro no lugar.

2.3 Técnica de gravação com folha de ouro
• A técnica de gravação com folha de ouro
consiste na aplicação de uma folha de
ouro, que adere à encadernação usando
um mordente e que, pela acção do calor
dos ferros, se imprimem motivos ou ornatos. A composição de todos os elementos
decorativos que farão parte do livro deve
ser primeiramente marcada numa folha
com as dimensões do livro, que servirá
de modelo para a elaboração da decoração do mesmo.

2.3.1 Utilização das ferramentas

Rodas
• As rodas de fios seguram-se com a mão
direita, encostando-se o extremo do
cabo ao ombro (direito); com a unha do
polegar da mão esquerda, coloca-se a
roda no sítio onde se pretende começar;
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após se assentar a roda, passa-se a mão
esquerda para cima da direita, e avança-se
a roda, para a frente, fazendo pressão
com o queixo sobre as mãos, de acordo
com a área do desenho (três fios necessitam mais pressão que dois, etc; atenção
para não se fazer mais pressão sobre o
fio do lado direito que sobre o do lado
esquerdo).
• Nas rodas de gravura (com desenho)
acha-se uma marca que a roda tenha,
apontando-a ao início do trabalho, para
se saber posteriormente a posição inicial
da roda, e avança-se com ela sobre as
pastas. Nas rodas mais largas é necessário
avançar oscilando a roda para a esquerda
e para a direita (e um pouco mais para
trás e para a frente), para que todo o
desenho fique bem gravado.
Viradores
• Seguram-se com a mão direita e aplicam-se, da direita para a esquerda,
sobre a marcação da linha na lombada.
Ajuda-se a colocação com a unha do
polegar esquerdo.
Ferros
• Marca-se o sítio onde vai ficar, com a ajuda do compasso ou dobradeira. Segura-se
o cabo com a mão direita e aponta-se
primeiro a sua ponta inferior, com a ajuda
da unha do polegar esquerdo e depois,
a ponta superior, olhando por cima do
cabo; (convém utilizar um estrado, para
se ficar mais alto), faz-se uma pressão
central (se necessário, em ferros maio-

res, com a ajuda do queixo) e depois
à esquerda e à direita para que todo o
desenho fique bem gravado. Marcam-se
primeiro a quente, antes de pôr o ouro.
Tipos de letras / Componedor
• Para compor, segura-se o componedor
com a mão direita, ligeiramente inclinado
para o mesmo lado, com o parafuso virado para a esquerda; coloca-se um espaço
e vão-se pondo as letras (da direita para a
esquerda), segurando a última com o polegar. Os tipos têm geralmente um traço
na parte de cima. Quando estão todos os
tipos colocados, põe-se no fim um espaço largo, ajusta-se um pouco e bate-se
com o componedor, com as letras viradas
para cima, no bordo da mesa, para que
todas as letras fiquem certas e ao mesmo
nível; aperta-se depois o parafuso.
• Os nomes do autor e título são primeiro
marcados a quente, sobre as marcações
que se fazem com a linha na lombada ou
com a régua se forem gravados nas pastas.
• O nome do autor é escrito em letra de
tamanho inferior à do título.

2.3.2 Aplicação do mordente
Para que o ouro aderira à pele, é necessário
aplicar nesta o mordente. Este aplica-se
com um algodão previamente embebido,
em mordente, nas áreas específicas a dourar. Passa-se uma vez e deixa-se secar cerca
de 15 minutos; e de seguida repete-se a
operação anterior deixando, secar bem.
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2.3.3 Marcação da Encadernação
A marcação da encadernação é geralmente
feita após a aplicação do mordente.
		

2.3.3.1 Marcação da Lombada

• Se a lombada tiver nervos, a marcação já
foi previamente feita aquando da execução dos nervos (falsos);
• Se a lombada não tiver nervos, divide-se
esta em cinco partes iguais, fazendo-se
um pequeno sinal com o compasso;
• Marca-se um pequeno traço horizontal a
8 mm do pé do livro.
• No caso das casas levarem ferros, marcase uma pequena cruz ao centro, com a
ajuda da dobradeira.
• Para aplicar o virador, a marcação é feita
utilizando uma linha de algodão. Segurase com ambas as mãos e passa-se contra a
lombada para a esquerda e para a direita
até deixar um risco. Marca-se a lombada
na horizontal deixando o espaço necessário, de acordo com a largura do virador,
alinhando-o com a marcação.
• Se quiser fechar as casas, marca-se as linhas verticais, ao longo da lombada, com
a régua e a dobradeira.
• Se quiser executar uma esquadria dentro
das casas, marca-se, com o auxílio do
compasso, pontos com igual distância dos
bordos e da calha de encaixe, e traça-se
as linhas com a régua e a dobradeira.

		

2.3.3.2 Marcação das Pastas

• A marcação das Pastas é executada com
a ajuda da dobradeira, fazendo-se uma
linha (com a ajuda de uma régua) a uma
distância de cerca de 2,5 mm da beira
das pastas para dentro. Esta irá servir de
guia na vertical e na horizontal, ou seja
circundando a pasta do livro, fazendo
uma moldura.
• Na decoração, usando uma roda, a tira
de ouro é colocada de frente (com a
marcação paralela ao bordo da mesa) e
depois roda-se o livro 90º, deixando a
marcação (visível sobre o ouro) para o
lado esquerdo.
• Ao aplicar as rodas nas pastas, fazem-se
primeiro as decorações mais compridas,
ou seja, ao alto, e depois as mais curtas ,
colocando-se sob a pasta uma folha metálica e, se necessário, um pequeno peso
(para manter o livro fechado).
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2.3.4 Manuseamento da folha de ouro
• Prepara-se o coxim para receber a folha de ouro, colocando o pó de jaspe e espalhando-o com o auxílio
da faca de dourador.
• A folha de ouro é passada do livro do ouro para o coxim, com o auxílio da faca de dourador: segura-se o
livro com a mão esquerda e abre-se cuidadosamente
a página do livro que mostra a folha do ouro que se
pretende retirar. Encosta-se o livro ao coxim e bate-se
com a faca perto da folha, para que a deslocação do
ar lhe levante um canto. Introduz-se a faca sob a folha de ouro, pressionando a ponta para baixo (sob a
página do livro de ouro) para ir levantando a folha de
ouro sem a danificar. Depois, retira-se o livro do ouro
cuidadosamente com a mão esquerda sem qualquer
deslocação de ar que possa fazer voar a folha. Com
a faca na mão direita, e o ouro sob esta, deixa-se a
folha poisar no coxim. Se esta não ficar bem plana
sobre o coxim, deve-se soprar-lhe em cima, muito
levemente, para a endireitar.
• Com o gume da faca para baixo e deslocando-a cuidadosamente da esquerda para a direita e vice-versa,
corta-se a folha de ouro nos tamanhos desejados.
Para transportar um destes pedaços ou tiras, toca-se
os dois extremos, levemente, com as pontas dos dois
dedos indicadores, pois a gordura destes é suficiente
para agarrar e segurar o ouro, permitindo o seu transporte para a encadernação que está a ser dourada.
• A lâmina da faca não pode ter gordura (das mãos),
pelo que deve ser passada regularmente pelo pó de
jaspe, que está sobre o coxim e quando não utilizada,
deverá ser sempre depositada neste.

Aplicação do pó de jaspe no coxim

Colocação da folha de ouro no coxim
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2.3.5 Aplicação do ouro

Aplicação da folha de ouro no suporte
a dourar (neste caso o marcador)

• Antes de pôr as tiras de ouro sobre a pele a dourar,
devemos passar um cotonete embebido em azeite sobre
as zonas a gravar. Esta tarefa é o que permitirá fixar o
ouro à pele.
• Transporta-se o ouro (como se descreve anteriormente)
e deixa-se assentar sobre a pele, largando primeiro um
extremo e depois o outro. Ao largar-se o primeiro extremo, com a mão livre e com um algodão muito limpo,
prime-se levemente o ouro contra a pele. As marcações
feitas ficarão bem visíveis. Seguidamente (sem esperar
muito tempo) aplicam-se os ferros que já devem estar
quentes.
2.3.6 Temperatura dos Ferros

Aplicação da folha de ouro

Gravação com roda

• Para verificar a temperatura dos ferros, rodas e viradores, mergulham-se levemente na tinta com água. A
temperatura ideal faz ferver a água, mas não com muita
efervescência (se o fshshsh - som for demasiado, o ferro
está muito quente). No caso da roda, faz-se girar esta
quando se introduz na tina, para que a temperatura
não fique desigual; ao testar o virador, mergulha-se a
sua parte central. Quando se aplicam os ferros ao ouro,
estes não podem ir molhados.
• Se for necessário reparar uma aplicação, tem de voltarse a pôr mordente e deixar secar; deve, pois, aplicar-se
o ferro menos quente.
•Sempre que se marca primeiro a quente (caso geral
dos ferros propriamente ditos e dos tipos de letras), é
necessário pôr mordente, deixá-lo secar, voltar a colocar
o azeite, antes de colocar novamente o ouro.
•Para retirar o ouro em excesso, que fica agarrado à pele,
passa-se com a boneca, com azeite, e depois com um algodão seco, no caso de não sair com o azeite. Se o ouro
da encadernação sair, é porque não ficou bem fixado e é
preciso voltar a aplicá-lo.
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2.4 A técnica de gravação da encadernação
Com esta técnica, pretende-se efectuar gravações na lombada, compor e gravar títulos.
2.4.1 Gravação da Lombada
• Aperta-se bem o livro na prensa usando
um pano limpo e macio (para que as pastas não fiquem marcadas), com a lombada para cima e o pé virado para nós.
• Após as marcações, aplicam-se primeiro
os viradores, fixando a zona de início
do trabalho. Com a ajuda da unha do
polegar esquerdo, assenta-se o virador
no lado direito da lombada e, fazendo a
pressão necessária. Olha-se a marcação,
visível sob o ouro e roda-se o virador
para a esquerda, segurando o livro com
a mão esquerda. Se o desenho for largo,
é necessário oscilar o virador à medida
que se roda. Quando se aplica o virador
na cabeça ou na linha superior da casa
ou do rótulo, pode virar-se o livro com a
cabeça para baixo. A encadernação não
deve levar as guardas já coladas, nem os
rótulos, e, se for meia, também não deverá levar o papel de fantasia nas pastas.
• Para se fechar as casas, o que se faz com
uma roda, coloca-se o livro num suporte
próprio (conhecido como aparelho), com
um cursor deslizando numa cauda de
andorinha, que permite “deitar” o livro a
45º, para que a linha a realizar na volta
da lombada fique horizontal. Antes de
passar as rodas, volta-se o livro na posição
conveniente.

2.4.2 Gravação do título e autor
Os títulos, que se marcam previamente a
quente, ou seja, com o ferro morno, como
se disse, colocam-se linha a linha (aquecendo o componedor e os tipos de letras,
tal como os ferros, à mesma temperatura),
virando e oscilando um pouco para que
fiquem bem gravados na pele.
2.4.3 Gravação das Pastas
Nesta operação da gravação das pastas é
fundamental a roda de fio ou de lavrado,
pois com ela desenvolve-se mais trabalho.
Para passar a roda pela pele, esta deverá estar marcada com uma linha nos respectivos
lugares. Se a roda se repetir, deve-se marcar
o espaço correspondente a sua largura. A
roda não precisa de ser marcada previamente, como os ferros; basta seguir a marcação.
2.4.4 Gravação das seixas
Sobre a seixa do livro, já com os contrafortes colados executamos a gravação com
folha de ouro. As operações são as da aplicação das rodas ou ferros soltos.

2.4.5 Gravação com ferros soltos
Os ferros (florões e flores) que se põem nas
casas devem ser colocados na marcação
que previamente se executou a quente.
Deve-se executar a gravação com alguma
pressão e destreza.
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2.4.6 Acabamento
Lava-se a encadernação com um algodão embebido
em água e escorrido, para retirar o mordente seco que
tenha ficado na pele; deixa-se secar e passa-se um
creme de cera próprio (por exemplo, o creme 213 da
biblioteca nacional francesa).
2.5 Técnica de gravação com safir

Corte do safir para posterior aplicação

O aparecimento do safir deve-se aos elevados custos
da folha de ouro, ao desaparecimento dos douradores
manuais e à industrialização do comércio livreiro. O safir
caracteriza-se pelas suas cores, entre elas as douradas
ou prateadas, tal como pelo seu material que é uma fita
de plástico ou de celofane com a cor numa das faces, e
que do outro lado tem uma espécie de mordente, que é
fixado à encadernação pela acção do calor. Esta técnica é
hoje em dia a mais utilizada pelos douradores.
Esta técnica é idêntica à gravação com folha de ouro, só
difere na temperatura dos ferros, que ao serem aplicados,
devem estar menos quentes e não precisa de mordente
como suporte de aderência, pois este está preparado para
aplicação directa. As películas são gravadas entre os 90º C
e os 120º C, de maneira que podemos controlar a temperatura do ferro a partir do ponto de fervura da água sobre
ele. A água ferve a 100º C. Logo, quando evapora sobre o
metal, sabemos que não atingiu os 100º C, pois só se atinge essa temperatura quando fizer pequenas bolhas sobre a
fervura, sendo repelida pelo calor da superfície do ferro.
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2.6 Técnicas complementares da decoração de livros
2.6.1 Técnica da gofragem manual
Esta técnica consiste em marcar a pele através da
acção do calor e da humidade, sem recorrer a películas
nem a folhas de ouro. Esta técnica é utilizada normalmente em peles de carneira não pintada.
Preparação do suporte a ser gofrado
Primeiro dá-se uma aguada de goma (cola de farinha)
ou uma camada de clara de ovo sobre a superfície a
gofrar. Deixa-se secar um pouco.
Gofragem Manual

Preparação dos elementos a ser usados na gofragem
manual
Escolha e preparação dos ferros, com características de
preferência monásticas. Estes devem estar limpos de
qualquer resíduo de ouro, ou outro, assim como não
devem estar oxidados.
Execução da técnica da gofragem manual
• O processo é idêntico ao da gravação manual, só não
se utiliza a folha de ouro. Aplicamos os ferros, depois
humedecemos a superfície gofrada com um pano
húmido de água e, logo de seguida, esfrega-se com
um pouco de sebo ou de cera virgem. Repete-se a
gofragem com o respectivo ferro.
• Esta é uma técnica fácil de executar embora a graduação e uniformidade do calor dos ferros seja muito
difícil de conseguir. É no entanto de uma beleza
magnífica.
• Na gofragem convém utilizar a técnica de bradel ou
capa fora.
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2.6.2 Técnica do corte dourado

Corte dourado

O dourado dos cortes consiste na aplicação de folhas de
ouro nos cortes do livro. Esta técnica, ao ser utilizada,
serve de protecção às folhas do livro, não permitindo que
o pó entre dentro destas. Também serve para embelezar o
livro, dando-lhe um aspecto mais rico e emblemático de
uma época etérea.
Este trabalho é feito antes da colocação das pastas e
portanto antes da colocação da pele, pelo que deve ser
protegido antes de ser forrado em pele.
(esta preparação pressupõe o conhecimento das técnicas
de encadernação).
Fases da técnica do corte dourado:
		

2.6.2.1 Preparação do Mordente

Num recipiente, junta-se uma clara de ovo e uma colher
de chá de vinagre. Bate-se em castelo firme e deixa-se
repousar até ficar em líquido.
Após o repouso, adiciona-se o dobro de água e bate-se
novamente (Deixa-se descansar).
O mordente tem de ser filtrado com um papel de filtro
(para um recipiente de vidro) e só deverá ser utilizado
após 48 horas.
		

2.6.2.2 Preparação da cola de amido

Prepara-se uma cola de amido muito branda: a proporção
é de 10 gr de amido para um ¼ L de água.
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2.6.2.3 P
 reparação do corte
dourado

		

2.6.2.7 Aplicação do mordente

Depois de o livro estar aparado, prepara-se
a prensa, colocando o livro na posição a ser
dourada.

Aplica-se o mordente com um pincel no
corte a dourar, o qual deverá preencher toda
a superfície, sem que haja falhas e/ou bolhas
de ar.

		

		

2.6.2.4 Preparação do suporte
do livro

• Lixam-se os cortes do livro com uma lixa
grossa, tentando que fique tudo com a mesma profundidade e sem manchas pretas.
• Enquanto se vai lixando, passa-se com um
algodão embebido em álcool no corte, para
limpeza das impurezas que aí se depositam.
• Lixa-se novamente o suporte a ser dourado,
com lixa fina, até ficar completamente liso.
Repete-se a limpeza.
		

A folha de ouro é cortada à medida da largura do corte do livro e aplica-se em toda a
superfície a dourar.
		

2.6.2.9 Secagem

Levanta-se a prensa para que o excesso de
mordente escorra de forma a não entrar para
o interior das laterais. Deixa-se secar à temperatura ambiente durante 4 horas, para que o
ouro fique completamente seco.

2.6.2.5 Aplicação do amido
		

Aplica-se o amido, usando a dobradeira para
espalhar o mesmo no corte do livro. Aquando
da aplicação do amido, este deve estar frio
e deve-se ter um cuidado extremo para que
não escorra para o pé e cabeça do livro. Após
a aplicação do amido, não se deve colocar os
dedos em cima do corte (devido à gordura
existente nos mesmos).
		

2.6.2.8 Aplicação da folha de ouro

2.6.2.6 Aplicação do bolo-arménio

O bolo-arménio* é um tipo de argila que
pode ser adquirida em “pedra” e/ou pó.
Aplica-se num algodão embebido em água e
espalha-se por todo o corte.

2.6.2.10 Brunir

Depois de seco, o ouro é brunido com pedra
de ágata, ou seja passa-se com a pedra de
ágata, que deve apresentar o formato do
corte, fazendo pressão até obter um brilho de
ouro flamejante.
Se o dourado ficar com falhas, temos de
voltar a colocar o mordente e novamente o
ouro. Esta operação, se necessária, será sempre depois de se brunir.
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2.6.3 Técnica do Papel Marmoreado
O papel marmoreado surgiu nos finais do século XV,
tendo atingido o seu apogeu no século XVII, em França
e na Alemanha. Técnica de decoração de papel muito
usada na encadernação artística, o marmoreado é um
procedimento milenar que consiste em aplicar e trabalhar diferentes tintas gota a gota que, flutuando num
recipiente, são movimentadas pelo artífice, formando
diferentes desenhos e padrões, que dão ao papel o
aspecto marmoreado com veios, cores e curvas.

Papel marmoreado

Estes papéis decorados, de acordo com diferentes técnicas, são empregues na encadernação desde o século
XV. Serve especialmente para cobrir tanto as capas,
como as folhas de guarda dos livros.
Os papéis marmoreados eram utilizados, primeiramente,
como suporte para a caligrafia, poesia e correspondência.
Hoje, esta técnica é utilizada na encadernação de
livros, nomeadamente nas folhas de guarda e também
nos cortes (superior, inferior e lateral), assim como para
decoração em caixas, papéis de embrulho, papéis de
carta, molduras de fotos, etc.
Preparação do banho
O banho constitui o suporte líquido da superfície sobre
a qual iremos aplicar a tinta. Existem vários produtos de
várias densidades, de acordo com o grau de mobilidade
que se deseja. Aqui iremos usar a farinha de amido. Para a
preparação do banho, juntamos cerca de 10 gr de farinha,
por litro de água, à qual podemos juntar ainda uma folha
de gelatina. Misturamos tudo e levamos a ferver durante
cerca de 10 minutos, retira-se e junta-se mais água fria,
até obtermos uma densidade satisfatória para a execução
da pintura.
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Preparação das tintas
À tinta de óleo, nas cores pretendidas,
junta-se terebintina.
Escolha e corte dos papéis
Os papéis devem ser de grande resistência,
porosos e com uma gramagem entre os 80
gr e as 120 gr.
Execução da pintura
Aplica-se as tintas sobre o banho, mexe-se
de forma a obter desenhos ou efeitos diversos, como o mármore. Coloca-se a folha
no recipiente por cima do banho, alisando
com a mão esquerda e deixando cair com
a mão direita o resto da folha de forma a
não criar bolhas de ar. De seguida, retira-se
a folha. O desenho impresso é o inverso do
que estava no banho.
Lavagem da folha pintada
Depois da execução da pintura passa-se a
folha pintada por água corrente, para que o
excesso de resíduos da pintura desapareça.
Secagem
Deixa-se secar algumas horas e depois
procede-se à sua planificação na prensa ou
entre cartões com pesos em cima destes.
Protecção da pintura ou patine
Passa-se com uma cera incolor ou de protecção nas folhas marmoreadas, deixando
que seque muito bem.

Materiais e Utensílios
Tintas de óleo
Essência de terebentina
Farinha de trigo
Água
Papel (vários tipos)
Pentes
Tecos de vários tamanhos
Estiletes
Pincéis
Tinas
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A

Assetinar – Prensar o papel de forma especial
para tirar todo o relevo da impressão.

Arabesco – Ornamento formado por enrolamentos vegetalistas, organizados em padrões mais
ou menos geométricos. Esta designação deve-se
ao facto de ter atingido grande perfeição com os
artistas árabes.

Assinatura – Número ou letra na parte inferior
da primeira página de cada caderno, utilizada para
designar a ordem.

Afilar – Formar a corda em ponta aguda depois
de farpada.
Ágata – Utensílio cuja extremidade é uma pedra
especial para polir e dar brilho.
Alçar – Agrupar os cadernos uns sobre os outros
para formar o livro.
Alicate de nervos – Alicate especial de pontas
muito largas e chatas para dar forma regular aos
nervos.
Almofada – Nervo muito largo.
Anterosto – Página colocada antes do rosto e
que geralmente só contém o titulo da obra.
Aparar – Cortar regularmente e duma só vez o
conjunto das folhas dum livro.
Armarius – Era o responsável pela ordem e funcionamento do scriptorium. Também é conhecido
por notarius, bibliothecarius ou precantor.
Assentar – Bater o livro na direcção do lombo
para abater o volume formado pela costura.

B
Balancé – Aparelho em forma de prensa com dois
planos em sentido horizontal, usado pelos encadernadores e douradores para, tendo aquecido as letras
de metal, cunhar a ouro as capas dos livros.
Bibliófilo – Coleccionador de livros, especialmente de livros raros. Pessoa que tem amor pelo
livro.
Bibliófagos – Nome dado aos insectos que se
alimentam de papel, cola, pergaminho, cabedal ou
tecido e madeira das encadernações. Entre as mais
de 950 mil espécies de insectos que existem, pelo
menos 70 vivem nos arquivos, bibliotecas e museus.
Estes insectos – os bibliófagos – representam uma
ameaça para os livros, manuscritos, fotografias e
mapas.
Bitola – Molde de papel ou cartolina que serve
para determinar a colocação das cordas da costura
de acordo com as dimensões do livro.
Boneca – Bola de algodão simples ou coberto de
pano usado, cujas pontas se amarram ou prendem,
deixando no lado oposto uma forma lisa e arredondada.
Brochar – Coser as folhas de livros, depois de
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dobradas e ordenadas, ligando-lhes em seguida uma
capa de papel.
Brochos – peças de metal que colocadas nas
encadernações que serviam para proteger os livros.

Cartela – Painel decorativo, circular, oblongo ou
oval que geralmente encerra inscrições nos livros
europeus. Por vezes, contém brasões de armas e
monogramas.
Cartonar – Encadernar em cartão.

Brunidor – Instrumento composto por um cabo
de madeira cuja extremidade possui uma pedra
de ágata de várias formas e que serve para polir os
cortes do livro e para brunir a folha de ouro.

C

Casa – Espaço do lombo compreendido entre dois
nervos.
Chagrin – (Palavra francesa derivada do turco sagri) Pele, geralmente de cabra, de grão em pequeno
relevo. Alguns dicionários apresentam, a tradução
portuguesa, chagrém.

Cabeça – Parte superior de um livro ou de uma
página.

Charneira – Tira que cobre o encaixe entre a
guarda e a contra – guarda.

Cabeçadas – Extremidades do lombo junto do
corte.

Chifras – Espécie de formão muito largo para
desbastar o couro.

Caderno – Conjunto de folhas resultantes da dobragem de uma folha de maior dimensão. A junção
de diferentes cadernos cosidos entre si constitui o
miolo de um livro.

Chifrar – Adelgaçar as peles, especialmente nas
extremidades.

Cantoneiras – Peças de metal, couro, pano geralmente triangular, usadas como adorno e reforço
nos cantos das pastas dos livros.

Cisalha – Tesoura mecânica de grandes dimensões, própria para cortar papel ou cartão.
Cobertura – O invólucro exterior do livro.

Carcela – Tira de pano ou papel que liga as folhas
ou gravuras soltas do livro. Tiras de papel para
intercalar no livro quando é preciso aumentarem a
espessura do lombo.

Códice – Livro manuscrito, constituído por
conjuntos de folhas dobradas em cadernos unidos
entre si, por argolas ou tiras de couro, e protegido
por uma capa. Sucedeu ao livro em forma de rolo
(volumen), c. Século IV d. C.

Carcela de reforço – Tira de colada por dentro
do festo da folha exterior do primeiro e ultimo caderno.

Coifa – O espaço da cobertura nas extremidades
do lombo.
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Cola de farinha – Goma mais vulgar feita de farinha, água e o respectivo antiséptico.
Colofão – dístico final, em manuscritos medievais,
relativo ao autor ou escriba, ao lugar onde se escreveu
a obra e à data dela.
Colportage – venda ambulante de impressos “em
papel”, não encadernados, que continham normalmente textos de literatura popular ou de circulação
clandestina.

Cortes – Superfícies exteriores uniformes formadas
pela reunião das folhas do livro fechado, após terem
sido aparadas de forma regular e simultânea. Existem
três tipos de cortes: da cabeça, do pé e da goteira.
Cortes dourados (sur témoins) – Douração
apenas aplicada às folhas de maior dimensão dos cadernos que testemunham o tamanho original do papel
dobrado. Estilo popular em França, no século XIX.
Costas – Lado em que o livro termina.

Componedor – peça de madeira ou metal de diversas dimensões que tem um bloco fixo para colocação de
letras formando letras de uma determinada largura.

Coxim – Tábua almofadada e forrada de pele com
o avesso para fora, que serve para colocar e cortar o
ouro.

Compasso de pontas – Compasso que serve para
as marcações.

Cul-de-lampe (ou fundo de lâmpada) – Ornamento gravado ou tipográfico, frequentemente de forma triangular, colocado na parte final de um caderno,
capítulo ou livro.

Conferir – Verificar pelo número da assinatura se a
ordem dos cadernos esta certa; passar.
Contracapa (superior ou inferior) – Face
interior dos planos.

D

Contra-guarda – A parte da guarda de cor que se
cola à guarda branca.

Decoração a ouro – Ornamentação feita com
folha de ouro.

Copista, – pessoa encarregada da escrita e cópia de
manuscritos nos mosteiros e catederais durante a idade
média.

Decoração a seco – Ornamentação feita sobre
couro ou velino com ferro aquecido e sem aplicação
de folha de ouro.

Cordas – Bocados de fio grosso onde é montada a
costura.

Decoração à semis (semé) – Expressão francesa
para designar o processo ornamental, que consiste na
disposição, à distância regular, de pequenos motivos
idênticos (ramos, flores, folhas, flor-de-lis, monogramas,
etc.) aplicados na superfície dos planos.

Compasso de pontas – Compasso que serve para
as marcações.
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Dent de rat – Expressão francesa para designar
um motivo decorativo serrilhado produzido com
roulette.
Dentelle – Expressão francesa para designar a
decoração rendilhada, a ouro ou a seco, feita com
rouletes ou pequenos ferros dourados associados
nos extremos dos planos de uma encadernação.
Dobradeira – Espécie de faca pequena e afiada
que serve para cortar papel. Instrumento muito
usado na encadernação. Pode ser de madeira, latão,
osso ou marfim.
Dobragem – É o acto de dobrar a folha de máquina determinado número de vezes, transformando-a em caderno.
Doublure – Expressão francesa para designar o
forro das contracapas em pele ou seda, podendo
apresentar ornamentação a ouro ou a seco.
Dourado – Impressão a ferro quente e folha de
ouro; termo usado genericamente para a impressão
de letras e ornatos a purpurina ou película.

E
E-Book – Termo inglês que significa “eletronic
book” ou livro electrónico (e-livro).
E-LIVRO ou livro electrónico – É a versão
digital de um livro impresso em papel.
Empastar – Passar as cordas da costura pelas pastas, de forma a prendê-las.

Encadernação – Consiste em coser as folhas
(manual ou mecanicamente), reuni-las e cobri-las
com uma capa consistente; operação destinada a
conservar e proteger os livros;
Encadernação à la Bradel (capa fora ou
capa solta) – Tipo de encadernação simplificada
em que o miolo do livro é preparado separadamente da capa, a que se liga pela colagem das guardas
ao interior dos planos.
Esta designação deriva do nome do artista que concebeu este processo.
Encadernação em mosaico ou mosaiquée – Tipo de encadernação ornamentada com a
aplicação de pequenos pedaços de pele policroma,
muito fina, embutida no revestimento dos planos do
livro e delimitada a ouro ou a seco.
Encaixe – Cavidade ao longo do lombo, na qual se
aloja a espessura dos cartões da pasta.
Encolar – Dar ao papel o preparado que perde
com os banhos.
Entrenervo (ou casa) – Espaço na lombada,
compreendido entre dois nervos consecutivos.
Envernizar – Dar uma camada de verniz especial
como preparado final do livro.
Espargir – Espalhar pequenas gotas de tinta na
superfície a ornamentar.
Estacionário – depositário, alugador ou até
fabricante e recopiador-vendedor do exemplar (manuscrito modelo), disponível em peciae (peças).
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Estampagem – Impressão de um desenho feita na
capa de um livro por meio de uma chapa.

F
Faca de dourador – Espécie de faca, de lâmina fina, flexível e de ponta redonda que serve para
cortar e manusear o ouro e também para espalhar o
pó de jaspe no coxim.
Faca de sapateiro – Faca de lâmina comprida e
aguçada.
Falso título – Título de um livro, por vezes
abreviado, que surge no recto da folha que antecede a página do título.
Farpar – Desfiar as cordas de forma a ficarem
muito mais delgadas na ponta.
Ferros – Ferramenta usada para imprimir ornamentos em encadernações, constituídos por um
cabo de madeira com extremidade metálica, na
qual se encontram gravados, em relevos, os motivos
decorativos a imprimir a quente sobre a pele. O ornamento assim obtido designa-se também por ferro.

Flor – O direito do couro.
Florão – Motivo floral, mais ou menos estilizado,
podendo apresentar-se em forma de losango, usado
na decoração de encadernações.
Folha de livro – Cada um dos rectângulos de
papel que constituem o livro. A parte impressa, ou
manuscrita, dum lado e outro.
Folha de maquina – À folha de papel onde
esta impresso determinado número de paginas.
Fólio – Folha de um livro europeu (em papel ou
pergaminho), constituída por duas páginas, ou seja,
recto (página do lado direito de um livro aberto) e
verso (páginas do lado esquerdo). Nos livros islâmicos, o recto corresponde à página do lado esquerdo
e o verso à do lado direito.
Folhas de guarda – Folhas de protecção inicial
e final.
Folhas metálicas – Folhas que servem para
colocar sob as pastas.

Ferro azurado – Ferro estriado de linhas oblíquas paralelas utilizado na decoração de encadernações.

Formato – Termo usado para descrever a representação física de um livro. No sentido restrito,
refere-se ao número de vezes que uma folha de
papel foi dobrada para dar origem a um caderno,
por exemplo, formato in-4º.

Festo – A dobragem do caderno no lado da costura.

Fotolito – É o filme gerado a partir da composição de um livro pronto para impressão.

Filite – Linha direita ou curva, contínua ou ponteada, produzida na ornamentação de encadernações.

Fotolito digital – Fotolito próprio do sistema
de edição electrónica, produzido directamente do
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arquivo digital, que contém a arte final do trabalho a
ser impresso.
Frente – A face em que o livro começa. Por vezes,
o lado paralelo ao lombo, quando não tem a goteira
formada.
Frontispício – Ilustração representada no início
do livro, face à página de título.

G
Galochas – Pele de peixe (tubarão ou raia) com
grão redondo e muito duro, utilizada na decoração
de encadernações, sobretudo no início do século
XX; a designação deriva do parisiense Jean-Claude
Galluchat, que, pela primeira vez, a usou no século
XVIII.
Gofragem – Operação pela qual se marcam ornatos numa encadernação por simples pressão, sem
emprego de tinta, ouro ou outro material
Goma-arábica – Goma que provém de várias espécies de acácias oriundas do Egipto, Arábia, Sudão,
etc. Facilmente solúvel na água, era empregada em
litografia no tratamento das pedras e, ainda hoje,
nas chapas. Também se emprega na gomagem de
papéis e envelopes.
Goteira – Lado oposto ao lombo quando as folhas
à frente têm a forma de meia cana; O termo mais
apropriado é canelura.
Gradual – Livro litúrgico que contém as partes
cantadas da missa.

Guardas – Páginas (não numeradas) sem texto
nem ilustrações, brancas ou coloridas, lisas ou de
fantasia, colocadas no início e no final do livro com
o duplo objectivo de proteger e dar acabamento à
contracapa (guarda fixa) e resguardar as primeiras e
últimas folhas de texto da obra (guarda volante); por
vezes são aplicadas duas ou mais guardas sucessivas.
Guilhotina – Máquina de cortar papel por acção
de uma grande lâmina de movimento vertical entre
duas calhas.

H
Hors-texte – Expressão francesa para designar as
ilustrações extra texto, que foram objecto de tiragem
à parte e se encontram intercaladas no livro.

I

Iluminador e miniaturista – Pessoa que
executa a decoração ou iluminação.
Iluminura – Trabalho de ornamentação manual
de letras ou desenhos, como flores nos pergaminhos
e livros antigos.
Impressão a seco – Processo de impressão que
se realiza sem tinta, deixando apenas a marca da
pressão dos ferros ou da chapa.
Incunáculo – São os livros que foram impressos
desde a invenção da imprensa até ao ano de 1501,
mediante a utilização de caracteres móveis. A palavra provém do latim cunae (berço).
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in-fólio – Formato que corresponde à folha
dobrada ao meio, dando quatro páginas, duas de
cada lado.

Lombada – Parte do livro oposta ao corte dianteiro, onde se encontram reunidos os cadernos do
lado da dobra.

Inicial – Letra capital colocada no começo da
primeira palavra de um texto, de um capítulo, etc.,
para lhe dar ênfase ou para o ornamentar. Pode
ser decorada com entrelaces de folhagem mais ou
menos estilizada ou com motivos relacionados com
o conteúdo do próprio teclado.
Neste caso são chamadas iniciais historiadas.

Lombo – Lado esquerdo dos cadernos, reunidos
em livro.

K

Lombo falso – Tira de cartão fino que se interpõe entre o lombo e a cobertura.

M
Margem – Espaço em branco em volta duma
página.

Katib – Escriba.

L
Litografia – Arte ou processo de produzir um
desenho, caracteres, etc. numa pedra plana, especialmente preparada e em papel.
Livro – Conjunto de cadernos reunidos ordenadamente.
Livro de Horas – Livro de orações, manuscrito
ou impresso comum à Idade Média, e ornamentado
com iluminuras, destinado ao culto privado. Cada
Livro das Horas contém uma colecção de textos, orações e salmos, acompanhado de ilustrações apropriadas, para fazer referência a devoção cristã.
Livro não aparado – Livro cujos cortes não
foram aparados de forma regular e simultânea com
guilhotina.

Marroquim – Pele de cabra de grão largo e regular, utilizado tradicionalmente nas encadernações
de luxo, e proveniente do Norte de África.
Marroquim com grão longo – Marroquim
com o grão distendido em linhas paralelas, devido
à acção de uma placa rugosa sobre a pele humedecida.
Mecenato – Protecção dispensada às letras e às
artes, bem como aos seus autores, por homens ricos
ou sábios.
Meia-encadernação – Encadernação em que a
lombada e os cantos são revestidos com um material mais resistente (por exemplo, couro) e diferente
daquele que cobre a parte restante dos planos (por
exemplo, papel).
Miniatura – Actualmente, o termo refere as
pinturas coloridas que decoram livros manuscritos
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iluminados. O termo latino miniare significava originalmente pintar com minium (chumbo vermelho).

P

Miolo (ou bloco) – Conjunto formado pelas
folhas ou pelos cadernos cosidos de um livro (não
inclui o revestimento).

Página – Cada face da folha do livro.

Mordente – Preparado para fazer aderir a qualquer, fundo, sob a acção do calor, a folha de ouro.

N
Nervos – Saliências na lombada de uma encadernação, resultantes da altura produzida pelos materiais utilizados na costura dos diferentes cadernos
de um livro. Os nervos são visíveis quando estes
materiais não são inseridos em fendas serrotadas na
lombada.
Nervos falsos – Tira que se põe sobre o lombo
para simular a costura sem serrotagem.
Numeração – Números em ordem progressiva,
impressos em cada página .

O
OFFSET – Moderno processo de impressão litográfica em que a imagem, gravada numa folha de metal
flexível, geralmente zinco ou alumínio, é transferida
para o papel por meio de um cilindro de borracha.
Oitavo – Formato em que a folha é dobrada três
vezes. In-oitavo.

Pastas – Cartões que formam a capa do livro.
Padrão de engradados – Trata-se de um
padrão geométrico ou em espiral recortado em
couro ou papel sobre um fundo colorido usado nas
encadernações.
Paleta – Ferro usado para decorar os compartimentos da lombada de um livro encadernado.
Papel marmoreado – Papel de fantasia, imitando o mármore, utilizado, entre outros fins, na
decoração de guardas.
Palimpsesto – pergaminho raspado para ser
novamente escrito.
Pé – Margem inferior de um livro (encadernação ou
página).
Pergaminho – Pele de carneiro, cabra, vitelo
ou outro animal, preparada especialmente para a
encadernação ou para a escrita. Esta designação tem
origem na antiga cidade grega de Pérgamo, onde
começou a ser produzido como suporte de escrita,
substituindo o papiro.
Pergaminheiro – Aquele que vendia ou preparava pergaminhos
Pele – Couro curtido de várias espécies animais.
Percalina – Tecido de algodão, sem pêlo, forte-
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mente gomado, lustroso e com diversos lavrados.
Pintar – Dar no corte uma camada de tinta uniforme.

Preservação – Acção que visa garantir a integridade e a perenidade de algo, como por ex., um
bem cultural.

Placa – Matriz de madeira em metal que contém
o motivo a ser impresso.

Prova de estado – Impressão de uma gravura
feita a partir da matriz onde está a ser realizada,
para o controlo e correcção do trabalho já desenvolvido.

Plano (superior ou primeiro) – Faces laterais da encadernação, em papel, cartão, tecido ou
pele que se articulam com a lombada e protegem o
miolo do livro; o mesmo que pasta.

Q

Polir – Dar brilho ao corte. Engomar a cobertura.
Prensa de dourador – Prensa que serve para
segurar os livros, com a lombada para cima.
Prensa de encaixe – Prensa horizontal com
maxilas metálicas de arestas bem definidas, na qual
se procede à operação de encaixe.
Prensa de mão – Pequena prensa de madeira
constituída por duas maxilas móveis entre dois veios
(sem – fins), utilizada em diversas operações, quando se pretende fixar bem o livro.
Prensa de percussão – Prensa vertical de ferro,
que inclui um volante com batente (percussão), para
proporcionar um aperto ainda mais forte.
Prensa universal – Máquina compacta polivalente, dispondo, no mínimo das seguintes funções:
prensa, prensa de encaixe e prensa de aparar.

Quarto – Formato em que a folha é dobrada
duas vezes. In-quarto.
Quarto branco – Rectângulo de papel que se
cola no avesso das pastas.

R
Régua – Instrumento que serve para as marcações.
Reclamo – Palavra ou parte de palavra colocada
na margem inferior da última página, a mesma com
que se começa a página seguinte.
Requife – Cordão nas extremidades do lombo,
entre o couro e a espessura do conjunto das folhas
(em francês - tranchefile).
Resalto – Saliência formada na goteira pelos
cadernos ou folhas que se desalinham.

Prensar – Apertar na prensa.
Restauro – Conjunto de intervenções técnico-
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científicas de carácter intensivo, que visam garantir,
no âmbito de uma metodologia crítico – estética, a
perenidade de um património cultural.
Riscador – Faca empregada especialmente
para cortar o papel sobre o zinco e algumas outras
operações.

Serrotagem – Corte feito no lombo para alojar as
cordas.

Rosto – Página no princípio do livro, na qual está
o titulo da obra, nome do autor e outras indicações.

Sinal – Fita para marcação do livro.

Serrotagem de remate – Pequeno corte feito
nas pontas do lombo para alojar o encadeado que
prende os cadernos uns aos outros.

Sobrecabeceado – v. Requife.
Rótulo – Pequeno bocado de pele fina onde figura autor, título e número e se coloca sobre o lombo.
Roulette (ou roda) – Ferro em forma de disco
móvel com motivos decorativos gravados. É utilizado na ornamentação das encadernações, permitindo imprimir o mesmo padrão de forma continuada.

Stationarii – Profissionais responsáveis pela revisão e inspecção das cópias, que actuavam sobre a
qualidade das reproduções feitas nas Universidades.

T

Rubricator – Pessoa responsável pelos títulos e
iniciais a tinta de cor.

Tabi – Tecido de seda, grosso, ondado. O mesmo
que moiré.

S

Tabuleiro – Placa espessa de madeira ou cartão.

Sarapico – Utensílio que serve para retirar pequenos excessos de ouro.
Sacramentário – Livro litúrgico, com orações,
usado pelos sacerdotes na celebração da missa.
Scriptorias – Oficinas dos mosteiros e abadias
onde os copistas se dedicavam à cópia de livros, à
iluminura e à encadernação de livros. No singular,
scriptorium.
Seixa – Superfície no interior do plano, que se
prolonga para além do corpo do livro.

Talhe-doce – Processos de gravura em que os
motivos a imprimir são escavados (abertos) na superfície de uma matriz, geralmente de cobre, por acção
directa de uma ponta metálica ou por mordedura
de um ácido.
Tarlatana – Tecido de fios muito separados, para
consolidar o lombo.
Termo-higrógrafo – Um aparelho muito simples, porém muito delicado, que elabora um gráfico
mostrando a variação da humidade atmosférica e da
temperatura. É muito importante ter esse aparelho
nas bibliotecas e arquivos. O modelo preferido é
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geralmente do tipo tambor ou cilindro. Este modelo
permite colocar em linha os gráficos de períodos
diferentes e ver a evolução do clima no recinto. O
modelo do tipo disco não permite esse recurso.
Tosquear – Igualar as folhas de cada caderno.

U
V
Velino – Pele muito fina e macia, em geral
proveniente de vitelos ou cabritos recém-nascidos,
devidamente preparada, utilizada, sobretudo em
manuscritos ou encadernações de luxo.
Vinheta – No sentido actual, designa uma pequena ilustração gravada, impressa na página de título,
no começo de um capítulo ou intercalada no texto.
Virado – Parte da cobertura que volta para dentro
das pastas.

W
X
Xilogravura – Gravura feita a partir de um bloco
de madeira macia, geralmente cortado no sentido
da fibra, onde permanecem em relevo apenas as
linhas da composição, depois de todas as áreas
circundantes terem sido escavadas. Após a tintagem
do referido bloco, a impressão do desenho apresen-

ta-se com cor enquanto as zonas retiradas permanecem incolores.

y
z

