
Pablo Peinado 

Encadernação: estruturas e impressão do livro independente 
 

 
Todos os direitos reservados. eduK.com.br 

Conforme a Lei 9.610/98, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação comercial sem a autorização prévia e expressa do autor (artigo 29). 

  

Lista de materiais  

 
 
 

Caro aluno, 
 
 
Preparamos este material exclusivamente para a divulgação gratuita. 
Ele contém a lista de materiais do curso Encadernação: estruturas e 
impressão do livro independente, com Pablo Peinado. 
 
O material completo das aulas é exclusivo para os alunos assinantes. É 
uma forma de prestigiar o autor e possibilitar que o   projeto eduK 
multiplique cada vez mais conhecimento. Para se tornar um assinante 
e ter acesso a uma infinidade de conteúdos exclusivos, acesse 
assinatura.eduk.com.br 
 
 
 
                                                                                 Sucesso é aprender sempre! 
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FERRAMENTAS 

• Ré gua dé Acrí lico ou dé aço (40 cm) 

• Esquadro dé acrí lico mé dio ou grandé (60º) 

• Estilété dé la mina larga (préféréncial) 

• Estilété dé la mina éstréita (auxiliar) 

• Vincador ou boléador 

• Tésoura 

• Dobradéira (téflon) 

• Lapiséira 

• Borracha 

• Basé para cortés 

• Cortador circular 

• Vasadorés 

• Pincél para cola 

• Broxa para cola 

• Rolinho dé éspuma para cola 

• Bandéja para cola 

• Martélo 

• Compasso dé ponta séca 

• Agulha o 

• Agulhas 

• Fio-dé-cabélo (gabarito dé cantos) 

• Gabaritos dé éncadérnaça o 

• Grampos (bindér clip) 

• Pésos variados (tijolos, ma rmoré, étc.) 

• Ta buas variadas 

• Prénsa horizontal 

• Bastidor para costura 

• Guilhotina faca o (para corté dé folhas ou papéla o) 

• Guilhotina para papé is 

• Furadéira ou micro rétí fica (Drémél) 

• Brocas finas para furadéira 

 

SUPRIMENTOS 

• Papéla o pardo (éspéssuras variadas, dé 0.6 a 2.8 mm) 

• Adésivo PVA 

• Adésivo Cianoacrilato 

• Fita crépé 

• Révéstiméntos (dé acordo com gosto péssoal 

é projéto) - técidos, bookcloth, papé is, étc. 

• Papél arroz 30g/m2 para laminaça o dé técidos (opcional) 

• Linha para costuras (cordoné  urso nu méro 1) 

• Corda o éncérado 100% algoda o 

• Lixas variadas (dé gra o 120 a 220) 
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• Papé is variados para impréssa o do miolo dos livros 

• Papé is variados para folhas dé guarda 

• Papé is variados para capas fléxí véis 

• Papé is variados para miolo dé a lbuns 

• Papél craft (gramaturas variadas) 

• Papél glassiné para intércalaça o ém a lbuns 

• Papél rascunho para passar cola 

• Técido morim ou éntrétéla para réforço dé lombada 

• Cabécéado 

 

 

SOFTWARES UTILIZADOS 

 

• Adobé InDésign 

• Adobé Acrobat DC 

 

 

Neste curso, a maioria das impressões dos livros foram feitas em impressora jato-de-tinta formato A3+ 

(Epson L1800 Ecotank) 


