
Adriana Bento 
Encadernação japonesa 
 

 
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 japonesa, com 
Adriana Bento. 
 
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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Lista de materiais 
 
 

Ferramentas e material necessário em todo curso 

Base de corte 

Estilete 

Tesoura 

Régua milimetrada 

Régua de metal  

Lápis grafite 

Esquadro 

Furador agulhão 

Martelo 

Marreta de borracha 

Papelão cinza (para amortecer a furação) 

Fita crepe 

Dobradeira 

Vincador 

Gabarito de metal de 1,5 cm 

Cola branca PVA 

Pincel chato de cerdas sintéticas 

Formão de 7 milı́metros de largura 

Agulha para costura número 3 ou 6 

            

 

 DIA 1          

 Para o miolo do livro 

Papel japonês para shodo no formato hanshi (26 cm x 35 cm) ou papel sulfite 75 g no formato 

A4 

Papel cartão para marcação dos gabaritos 

 

Para a costura interna 

Linha de pipa 100% algodão 
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Para os cantos 

Revestimento para encadernação (Saphir, Creativo, Frankonia) ou tecido empastado ou papel 

(de 80 g a 120 g no máximo) 

 

Para as capas 

Papéis que serão usados na aula 

         - Papel japonês Moriki color (papel colorido liso) 

         - Papel japonês Yuzen washi (papel artesanal estampado) 

         - Papel tailandês estampado 

         - Papel Canson Mi-teintes 

         - Linho ou tecido 100% algodão empastado 

 

Para as guardas (quando houver) 

Papel japonês com flocos dourados e/ou prateados (Tairei) ou papel decorado com 

suminagashi (marmorização japonesa) ou papel Vergê de até 120 g 

 

Para a costura 

Linha de seda ou linha 100% algodão 

Cera de abelha pura e flanela (se for necessário encerar a linha) 

             

 

DIA 2 

Para a costura 

Linha de seda ou linha 100% algodão. 

Cera de abelha pura e flanela (se for necessário encerar a linha) 

 

Para o gabarito 

Papel cartão 300 g ou papelão cinza número 30 (1,1 milıḿetro) 

              

Para a costura do gabarito 

Linha 100% algodão 
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Para o miolo 

30 folhas de sulfite 75 g 

 

Para a capa 

Papel Washi, outro de gramatura baixa ou tecido empastado para a capa 

Papel cartão 300 g ou papelão cinza número 60  

Papel flocado para as guardas (Tairei) ou papel Vergê até 120 g 

 

 

DIA 3 

Para a encadernação Yamato II  

Capa: papel que tenha até 120 g 

Miolo: papel de gramatura baixa 

Tecido para os cantos  

Tira de tecido empastado ou cadarço  

 

Para o livro contábil 

40 folhas de papel sulfite 75 g ou qualquer outro papel de gramatura baixa 

Papel Canson Mi-teintes ou papel japonês de gramatura alta para a capa 

Fio de rami, barbante ou alguma linha mais rústica para a costura do livro 

 

Encadernação Butterfly 

Capa: Papel japonês (Yuzen ou Moriki) ou qualquer papel de até 120 g 

Lombada: Papel de cor contrastante com a capa, gramatura 80 g Miolo: Sulfite 75 g, Vergê 80 g 

ou papel japonês para caligrafia  

 

Caixa              

Papelão cinza 2.2 

Papel japonês ou papel craft  

Revestimento para encadernação ou tecido 100% algodão empastado 
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Para o acabamento interno 

Revestimento para encadernação ou tecido 100% algodão empastado 

Papel Canson Mi-teintes ou outro papel que tenha até 160 g 

 

Para as alças 

Usaremos o mesmo material de revestimento 

Fechos de osso ou de bambu 

 


