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Caro aluno, 
 
Preparamos este material exclusivamente para a divulgação gratuita. 
Ele contém a lista de materiais do curso Encadernação: livros artesanais 
de capas flexíveis, com Gabriela Irigoyen. 
 
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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 Régua de precisão para corte (régua de metal com medidas que incluam 

milímetros) 

 Estilete 

 Tesoura 

 Agulhão / furador ou sovela 

 Espátula ou dobradeira de teflon ou osso 

 Esquadro 

 Mesa/base de corte 

 Clips de pressão 

 Pesos para papel (podem ser tijolos, tábuas de MDF, etc) 

 Linha encerada em cores diversas  

 Linha para costura de linho, algodão ou de poliéster para costura 

 Agulhas de tamanhos diversos, adequadas para cada tipo de linha 

 Lapiseira para fazer marcações 

 Pincéis tipo trincha para passar cola 

 Cola branca tipo PVA 

 Potes para cola  

 Papéis diversos para capas e miolo (papel canson, color plus, polén, etc) 

com diversas gramaturas (para as capas, use gramaturas a partir de 

180g/m2).  

 Fitas de cetim ou outro material para usar como marcador e detalhe de 

fechamento 

 Lixas  

 Vincador ou boleador para fazer vincos de dobras (pode usar tampa de 

caneta esferográfica) 

 


