NORMALIZAtAO

de documentos tecnicos em diferenres areas. Dentro do ONS27- que funciona coma um espelho
do TC130-, essa participac;aose concretiza na escolha das normas que sao adotadas em ambito nacional, que hoje sao 34 das 63 normas publicadas
no Pafspara o segmenro grafico.
Leiaa seguir os trabalhos mais relevances para
o Brasil,nos grupos em que os representanres brasileiros(Bruno Mortara e Maira de Oliveira,entao
secretaria do ONS27)participaram.

Bruno Mortara

PRINCIPAISRESOLU~OES
DO
29~ ENCONTRO
DOTC 130
WORKINGGROUP2 - PRE-IMPRESSAO
ISO 19445-1, TecnologiaGrafica Metadadospara fluxo de trabalho de
artes graficas - Parte 1: metadadosXMP
para documentarimagens e provas

Comitedenormas
payao setorgrafi.co
reune-sena Core,a
Noencontro,que teve
a participar;ao
de 26
poises,BrunoMortara,
superintendentedo
ONS27,
Joi eleito
coordenadordo
grupode trabalho
que criapartimetros
paraavaliar;ao
de
conformidade.
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ntre os dias 2 e 8 de novembro aconreceu
em Seu!,na Coreia do Sul,a reuniao do Technical Committee for Graphic Technology
- TC130,cornice da ISO (international Organization for Standardization) responsavel pelo
desenvolvimenro de normas para a industria grafica em ambito internacional. 0 encontro conrou
com a participac;aode representantes dos 26 paises
que inregram o cornice,sendo que os documentos
elaborados, alem de terem validade internacional,
sao tambem enviados para outros 20 paises,que os
receberem coma paises observadores.
Os trabalhos sao divididosem subcomites,denominados de Working Groups, abrangendo as areas
de cerminologia, pre-impressao, processos de impressao, p6s-impressao, sustentabilidade ambiental, materiaise certificac;ao.Taisgrupos podem criar,
alterar, revisarou cancelar normas.
Na reuniao plenaria que encerrou os trabalhos
no dia 8, em Pajubook City,conduzida pelo chines
Pu Jialing,nova presidente do TC130,BrunoMortara,superintendencedo Organismode Normalizac;ao

Setorial,ONS27,foinomeado o nova coordenadordo
Working Group 13, que pela primeira vez sera conduzido par um brasileiro.Elefoieleito unanimemente par 49 especialistas de 16 paises para comandar
o grupo dedicado ao desenvolvimento de requisitos e parametros para a avaliac;aode conformidade.
O WG13foi criado em 2010 com o objetivo de
desenvolverdiretrizespara a avaliac;aoda conformidade no que se refere ao gerenciamenro de qualidade e impressao colorida e hoje tern cres projetos
de norma em desenvolvimento.0 atual coordenador, Robert Chung, do Rochester Institute ofTechnology,nos Estados Unidos, indicou Bruno Mortara coma seu sucessor a partir da pr6xima reuniao,
a ser realizadaem maio de 2016, em Berlim.
De acordo com o superintendence do ONS27,a
nova posic;aosera de grande relevancia para o desenvolvimenro dos trabalhos de certificac;aoe de
normalizac;aono Brasil.0 Paistern participac;aoativa
no TC130desde 1998defendendo os interesses da
industria brasileira,trazendo informac;oestecnol6gicas de ponta e conrribuindo no desenvolvimento

No setor de embalagens, arquivos PDFem geral
concern elementos que nao serao impressos, usados para marcar dobras, cortes, colas ou relevos.
Para diferencia-losdos elementos que serao efetivamente impressos,o truque usado pela industria
tern sido a adoc;aode canaisde car para salvaressas
informac;oes,tidas coma "etapasde processamento';
em geral nomeadas com seu name em ingles,varnish,die ou engraving.Na norma ISO19445-1essas
informac;oessao colocadas em grupos de conteudo opcionais (OCGs- camadas estruturais do PDF),
coma metadados PDFbem definidos.Sao complementos de um PDF/X-4,permitindo aindustria de
embalagensfazer provassem marcasdesnecessarias
nesse momenro, assim coma a impressao com codas as marcas exigidas.Um PDFpode enrao servir
coma um recipiente para todos os dados de produc;ao,impressao e nao impressao de um produto
coma uma embalagem ou um r6tulo.
A conformidade do PDFno qual se aplicam os
metadados da ISO 19445-1pode ser PDF/X-4,/X-5
ou o PDFconvencional. 0 uso de elementos em
braile e compreendido na norma, o que e 6timo.

2.0. Seguindoa tendencia da industriade impressao
que tern desenvolvidoprocessos com multiplascores primarias, coma CMYKOGV
- ciano, magenta,
amarelo e preto alem de laranja,verde e violeta -,
o PDF/X-6tera uma versa.aque podera utilizarperfis ICCe dados multicoloridos (N-Channel),denominada de PDF/X-6n.Issa permitira que os trabalhos multicoloridostranscorram de forma previsivel.
Um arquivo PDF em conformidade com o
PDF/X-6trata as conversoes entre espac;osde car
sempre com a opc;ao Black Point Compensation
ativada, resultando em conversoes mais precisas,
em especial nas areas de sombra. Outra novidade
ea regulamenrac;aoda definic;aode cores especiais
dentro de um PDF,no Formato CXF,de grande interesse para o segmenro de embalagens, em func;aoda precisao de definic;aoespectral em relac;ao
ao metodo atual, colorimetrico (Cielab).
Uma das vanragens do PDF/X-6sera o fato de
ter caracteristicasmultiplas,servindo coma saida de
impressao,assim coma safda para dispositivosdigitais, coma tablets, telefones e computadores . Preve-se, ainda a criac;aode Notas de Aplicac;aopara
o PDF/X-6,especialmente para apoiar os fornecedores que desenvolvem aplicac;oese o mercado .
ISO 17972 - Intercambio de dados
de cor utilizando XML

A ISO17972representa um nova padrao que se aplica ao armazenamento de dados de caracterizac;ao,
fornecendo um esquema flexivelpara a troca de dados de cores especiaiscom base no padrao CxF3,da
X-Rite(verwww.colorexchangeformat.com).A primeira parte foi publicada em 2015. A Paree 2, que
abrange os dados das cartas de car para calibrac;ao
de escaneres,sera votada coma DIS e deve ser referenciada na revisao da norma ISO12641-2.A Paree
3 abrange dados de caracterizac;aode um processo
grafico ou Dataset, e se destina a substitu ir todos
os formatos existences(par exemplo, ISO12642ou
ISO28178)e acornpan hara o conjunto de dados de
caracterizac;ao.Essanorma tambem esta em votac;aode DIS.Finalmente,a Paree4, que se refere aos
dados de caracterizac;aode cores Spot (CxF/X-4),
foi
PDF/X-6, o novo PDFda familia ISO 15930
publicada e define um Formato de troca de dados
Foi discutida a forma de desenvolver os PDF/X-4 de medic;aotintas para fornecer um meio para cae X-5e qual name receberao. Ficou decidido, pro- racterizar tintas de cores especiais de forma especvisoriamente, que sera PDF/X-6,Familiada qual as tral,aumentando sensivelmentea qualidadedos imvers6es X-4e x-sfarao parte. Essaversa.asera o pri- pressos, especialmente util na area de embalagens.
meiro PDF/Xcom base na ISO32000-2e nao na especificac;aoda Adobe. O documento e denomina- ISO 12642-1 (IT.8-7)
do: Parte9 - Trocacomp/etadosdadosde impressao 0 famoso alvo para calibrac;aode escaneres, com
(PDFJX-6) e trocaparcialde dadosde impressaocom
uma carta de cores fotografica que e Iida e comref erencia externa perfil (PDFJX-6P) utilizandoPDF parada com os valores de fabricac;ao,permitindo a
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criac;:aode um perfil ICC do escaner, com mais de
um milhao de c6pias vendidas desde sua criac;:ao,
sera acualizadoe publicado em 2016. Uma segunda
parce da norma foi criada, denominada Ad11anced
Colourtargetsfor input scannercalibratione se baseia nas demandas de inscituic;:oescientfficas, como
museus, galerias de arce e arquivos do patrim6nio
cultural, que exigem mais patches para conseguir
uma melhor caracterizac;:ao
cor. Uma nova votac;:ao
deve ser iniciada ap6s a pr6xima reuniao em Berlim.
ISO 19445-1 , Tecnologia Grafica Metadados para fluxo de trabalho de
artes graficas - Parte 1: metadados XMP
para documentar imagens e provas
A proposta dessa norma obteve uma avaliac;:aopositiva.Trata-se de uma interessante tecnologia para
dete rminac;:aode quern, como, quando e em que
cond ic;:oesde calibrac;:aoe iluminac;:aouma imagem ou trabalho foi aprovado. A publicac;:aofinale
esperada para 2016.
ISO 18620 - Ajuste da curva de resposta
tonal (padroniza~ao de curvas de CtP)
0 padrao , denom inado Tone adjustment curves
exchange,deve ser ucil para se comunicar de forma inequfvoca as curvas de ajuste de tom definidas como percentual nominal entre os sistemas de
fluxo de trabalho com os valores obcidos durance
NIVELDE
PARTE
DANORMA
CONFORMIDADE
ISO15930
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E
TROCA
COMPLETA?

o processo de impressao. Hoje ha um grande numero de formatos proprietarios e passar a utilizar
um Formato normalizado unificara a realizac;:aode
curvas de f6rmas, em diferentes siscemas, fabricas
e marcas de equipamentos. A votac;:aode DIS esta
em andamento e veremos os resultados em Berlim.
ISO 20616, Tecnologia Grafica - ISO
20616-1 - PRX- Print Requirements
exchange (arquivo e software de
controle de qualidade e metadados)
a. Paree 1: Requisitos de impressao de dmbio
(PRX). 0 Projeto PRXe um Formato de arquivo
cujo objecivo e permitirque o propriecarioda marca
possa fornecer requisitos de impressao para a grafica, bem como a todas as partes envolvidas no fluxo de trabalho de produc;:ao.PRXdestina-se a facilitar a comunicac;:aodas expectativas dos clientes
para provedores de servic;:osde impressao e para
as partes interessadas sobre um ou mais trabalhos.
0 PRXe projetado para permicirque os propriecarios de marcas especifiquem seus objetivos esperados e tolerancias, procurando avaliar produc;:ao
, cor
e qualidade de dados de seus maceriais impressos.
As cores dos dados transporcados por PRXserao
codificados usando o Formato ISOCxF.
b. Parte 2: Troca de dados de qualidade de impressao (PQx). Essa parte da ISO20616 especifica
um Formatoextensfvelsimples para o intercambio
PERMITE
ESPA(,OS
DECORES VERSAO
DOPDFEM
GERENCIAMENTO
SUPORTADOS QUEEBASEADO
DECORES?

PDF/X-1:2001

1

Sim

Nao

CMYK

1.3

PDF/X-la:2001

1

Sim

Nao

CMYK

1.3

PDF/X-1a
:2003

4

Sim

Nao

CMYK

1.4

PDF/X-2:2003

5

Nao

Sim

Gray, RGB
, CMYK

1.4

PDF/X-3:2002

3

Sim

Sim

Gray, RGB, CMYK

1.3

PDF/X-3:2003

6

Sim

Sim

Gray, RGB
, CMYK

1.4

PDF/X-la:2003

4

Sim

Nao

CMYK

1.4

PDF/X-2:2003

5

Nao

Sim

Gray,RGB
, CMYK

1.4

PDF/X-3:2002

3

Sim

Sim

Gray,RGB, CMYK

1.3

PDF/X-3:2003

6

Sim

Sim

Gray,RGB
, CMYK

1.4

PDF/X-4:2010

7

Sim

Sim

CMYK

1.6

PDF/X-4p:2010

7

Nao

Sim

Gray,RGB
, CMYK

1.6

PDF/X-Sg
:2010

8

Nao

Sim

Gray,RGB, CMYK

1.6

PDF/X-5n:2010

8

Nao

Sim

n-colorant

1.6

PDF/X-5pg
:2010

8

Nao

Sim

Gray, RGB
, CMYK

1.6

PDF/X-6

9

Sim

Sim

Gray, RGB
, CMYK

2.0

PDF/X-6p

9

Nao

Sim

Gray,RGB, CMYK

2.0

PDF/X-6n

9

Nao

Sim

n-colorant

2.0

de dados de qualidade de impressao e mecadados
entre aplicac;:oesde contro le de qualidade. Ela inclui a med ic;:aode cor, o contro le de processos e
sistemas de gescao de qualidade, mas nao se limita a isso. Eum Formato de dados e metadados extensfvel,para controle de processo e alvos para os
compradores. Serve de elo de comunicac;:aoentre convercedores e detento res de marcas. Um arquivo PQx representa uma tiragem esped fica de
um produto, com informac;:oessobre cores, regiscro, informac;:oesde neg6cio e caracte rfsticas ffsicas da ISO 15311-1. 0 PRX vai do clie nte agrafica e
o PQXvai da grafica ao cliente. Medic;:oese avaliac;:oessao feicas durance a produc;:ao.Nao ha colerancias nem alvos. Sao simplesmente medic;:oesde
uma folha a toda a ciragem.
Um proJeto de crabalho deve ser desenvolvido
para ambos os padroes.
ISO 20677-1 - ICCVS, denominado iccMAX
0 iccMAXe um novo sistema de gescao de cores
desenvolvidopelo ICCLabs, dentro da organizac;:ao
ICC (www.color.org). A nova especificac;:aoira estender a atual especificac;:aode versao 4 fornecendo novos recursos. A norma sera intitulada Image
technologycolourmanagement - Expansionof architecture,profileformat, and data structureto enable de11elopme
nt of ad11ancedcolour management
systems. Maiores informac;:oespodem ser obtidas
em www.color.org/iccmax/.
WORKING
GROUP3 - PROCESSOSDE IMPRESS
AO
ISO 12647-7 - Controle de processos para a
fabrica~ao de separa~ao de cores meio-tom,
provas e impressoe s de produ~ao - Parte 7
Essa norma foi revisada e discucida,sendo que os
comentarios do Brasil foram aceitos em sua maioria. Foram sugeridas ainda modificac;:oesno uso da
ISO12040,mas foram abandonadas, deixando a norma como na versao anterior. O WG4ira rever a ISO
12040. 0 documento ira para vocac;:aoem breve.

ISO 12647-6 - Impressao flexografica
Uma pequen a revisao foi necessar ia, po is a norma que definia as tintas flexograficas (ISO 2846-5)
foi cancelada e suas referencias foram removidas.
A norma foi publicada em outubro de 2015.
ISO/DIS12646 - Requisitos
para monitores de provas virtuais
Foi atingido um consenso e o documento foi publicado. Assim, ao comprar um monitor de alta qualidade para provas vircuaise born verificarse ele esca
em conformidade com a norma ISO 12646 (classe
A ou B). Essa conformidade e testada pela Fogra no
programa Monitor FograCerc.
ISO 14861 - Norma para provas virtuais
Alcanc;:o
u-se um consenso em relac;:aoao documento, que foi finalmente publicado. Os organismos de
certificac;:aoabandonarao a velha ISO 12646e ucilizarao a nova ISO 12646em conjunto com a ISO 14861
para a cercificac;:aode siscemas de provas virtua is.
ISO PAS15339 -1 e 2. Impressao
de dados digita is, Principios basicos
e Condi~oes de Impressao de
Referenda , Part e 2
Essa norma foi publicada como uma PAS(especificac;:aopu blica) e esta dispon fvel no site da ISO.
Euma importance evoluc;:aoda famflia 12647e, por
isso,os alemaes e outros pafseseuropeus combaceram tao veementemente sua implantac;:ao.O Brasil entende u que e impo rcante e apo iou os esforc;:osdos Estados Unidos em a tornarem uma
norma internacional ISO,uma vez que nos parece
ser uma boa candidata afutura norma de impressao dita agn6scica,isto e, independence de processo
usado na impressao.

ISO 153 11 - Padrao de impressao
de impressa o digital
A Paree 1 do padrao mulcipartes define mecricas
para medir atributos importances de qualidade de
imagem de impressao. Sua pub licac;:aocomo uma
ISO 13655 - Norma de calculo
especificac;:aotecnica (TS)e esperada para o infcio
e metricas de medi~ao de cores
de 2016.Ja o consenso para a parte 2 (impressao
A norma, publicada em 2009,ganhou novas especi- comercial digical) e muito meno r. Aqui, o grupo
ficac;:oes.Para cores de reflexao de superffciecom- discutiu abordagens diferentes. Uma nova versao
preende quatro modos de medic;:aodiferentes:MO, do documento sera discutida na pr6xima reuniao.
Ml, M2 e M3. MOe hisc6rica,Ml e o novo padrao A especificac;:aopara a parce 3 (impressao de grancom conteudos UV definidos, M2 e similara Ml, po- de Formato sinalizac;:ao)se origina do trabalho do
rem com um filtro que recirao conteudo UV (UV Grupo de Trabalho Fogra lmpressao Digital (DPWG).
cue),e M3 trata da densitometria com filtro polari- Depois de muitas discussoes, o grupo achou mezador. A vocac;:aodo documento esca acualmente
lhor suspender o projeto ace que os especialistas se
nos estagio DISe terminara em fevereirode 2016.
sintam mais conforcaveiscom o assunto.
VOL.IV 2015

TECNOLOGIA
GRi\FICA

19

ISO 12632 - Resistencia
de etiquetas a alcaloides

intercambio de informa<;oesde requisitos de acabamento (dobra, vinco, serrilha, carte etc.) a todos os responsaveispelo planejamento do trabalho
de impressao e etapas preliminares de produ<;ao.
0 documento foi aceito como projeto pela comissao e muitos comentarios foram discutidos e serao
incorporados ao projeto.

Um novo projeto desenvolvido pe la Fogra baseado na DIN 16S24-6 e DIN 16S24-7 foi aceito.
0 padrao sera publicado.

ISO DIS 16763 - TecnologiaGrafica - Postpress
- Requisitos para produtos encadernados

induscrias foram incapazes de alcan<;aresse objetivo. Uma melhor harmoniza<;aocom a ISO lOS
so2, padrao equivalence para produtos texteis,
poderia ser alcan<;ado.

ISO 12634 - Medi~aode tack

Um novo projeto, que combina elementos da norma existence com elementos de um novo metodo de ensaio dos Estados Unidos, foi entregue demasiado tarde para ser discutido em Seul. Novas
discussoes ocorrerao em futuros encontros.
ISO 12636 - Blanquetas

Os fabricantes norte-americanos e europeus de
blanquetas estao revisando essa norma. 0 Japao ainda nao concorda com as sugestoes e isso
bloqueou o infcioda revisao.
/

WORKINGGROUP11 - SUSTENTABILIDADE
ISO 20690 - Medi~aoda eficiencia energetica
das maquinasde impressaodigital

Especialistas de mais de 18 paises estiveram reunidos na Coreia

ISO/TS 18621 - Familia de normas de atributos
de medi~ao de qualidade de imagem

Novo projeto - Impressao Multicolorida
com expansaode Gamut {4C +).

0 grupo de rrabalhoconJunto,JWG14,entre o Tel30
e o JTClSC28,se reuniu e as merricas foram discutidas e desenvolvidas.Foidiscutida a inclusaodo TC42
de fotografiaa fim de ampliar sua abrangencia. Esse
e um dos grupos mais interessantes do TC130,pois
atinge muitas areas, como fotografia, equipamentos de escrit6rios, impressoras industriais, monitores e ourros dispositivos de safda. Atualmente ensaios circulares foram conduzidos para as tecnicas
M-Score,L-Scoree P-Score.As merricas serao aperfei<;oadascom base no feedback desses testes e se
espera uma publica<;aoentre 2016 e 2017.

Um grupo de especialistas,liderados por ElieKhoury,foi formado para come<;ara trabalhar no assunto e coletar aspectos potenciais a serem cobertos
pela norma.

ISO 20654 - Controle de valor tonal
de cores especiais (SCTV)

Com base no rrabalho do chamado grupo Schmo,
um documento foi apresentado e deve ser usado
para que se determine uma metrica que resulte
numa forma de percep<;aouniforme de escalascromaticas de cores especiais (de 0% ate 100 %). Nesse
caso as formulas Murray Daviese Yule-Nelsonnao
funcionam corretamente. A nova vota<;aosera iniciada em breve com um tftulo provis6riode Gestao
e calculodo valor tom de car spot (SCTV).
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Ap6s a apresenta<;ao do resultado do projeto de
pesquisa finalizado pela Fogra, uma nova vota<;ao
de novo item de trabalho foi aceita, bem como a
vota<;aoseguinte de CD.Muitos dos comentarios
da delega<;ao japonesa foram recebidos, no encanto decidiu-se realizarreunioes virtuais antes do
encontro em Berlim.

WORKINGGROUP4 - MiDIAS E MATERIAIS
Papel de teste APCOpara ensaios de
tinta de impressaona ISO 2846-1

Avalia~aoda deinkability de produtos
impressos. (Retirada da contamina~ao
de tinta de papel pos-consumo)

0 papel de teste APCO11/11foi utilizadodurance muitos anos para testar as coordenadas de cor, rransparencia e espessura da pelfcula de tintas de processo. Ele nao e mais fabricado. A IGT(Holanda)
desenvolveu um sucessor, que esta agora em estoque. Todos os objetivos de cores para tintas de processo desenvolvidas para APCO11/11ainda sao validas para o novo substrata. 0 substrata ja pode ser
encomendado na IGT.

Uma nova proposta sobre a deinkabilityde impressos levou a intensas discussoes entre especialistas
de impressao e fabricantes de papel durance a reuniao de Seul.Eventualmente um consenso poderia
ser encontrado mudando deinkabilityde impressos
para potencial deinkabilityde impressos.No entanto, existem muitas questoes em aberto, uma vei que
essa norma abrange a avalia<;aoda pol pa.

ISO 12040 - Teste de resistencia a Luz

Essa norma deve ser ampliada com informa<;oes
sobre as doses de radia<;aonecessarias para os nfveis de escala de la individuais.De acordo com experiencias da Fogra isso pode ser diffcil. Outras

Esse proJeto define os requisitos de produtos encadernados de qualidade. 0 Brasilapoia e participa remotamente dos comentarios dessa norma.
ISO 19549 - Pagepull - metodo
de teste de tra~ao
0 projeto, advindo de norma alema, possui es-

pecifica<;oespara dispositivos que puxam as folhas do livro com for<;ae frequencia conhecidas.
0 projeto foi aceito e intensamente debatido. 0 Japao trouxe varias obje<;oes,que serao revistas e
incorporadas ao projeto.
WORKINGGROUP13 - REQUISITOS
DEAVALIA~AODA CONFORMIDADE
0 WG13esta atualmente trabalhando em tres nor-

mas (ISO WD 16761-1, ISO WD 16761-2 e ISO NP
19301)relativas aos requisitos de avalia<;aoda conformidade em tecnologia grafica. Houve divergencia com rela<;aoao Formato das normas: se devem ser esquemas ou diretrizes para cria<;aode
esquemas. A part ir de uma pesquisa com especialistas e o mercado, os resultados da pesquisa foram usados para desenvolver uma proposta, denominada Normas WG13,uma nova visao,com uma
reorganiza<;aodos documentos em desenvolvimento pelo grupo de trabalho. Foi acordado que os
documentos terao novos numeros:
• ISO16761-1:especifica os requisitos de
conformidade reprodu<;aode cores e tons.
• ISO 16761-2:especifica os requisitos de
conformidade impressao embalagem e r6tulo.
• ISO19301:especifica os requisitos de
conformidade do sistema de gestao da
qualidade decor e declara<;aodo fornecedor
de qualidade do produto.
0

WORKINGGROUP12 - POS-IMPRESSAO
ISO 16762 - TecnologiaGrafica Postpress- RequisitosGerais

Esse futuro padrao, em estagio de CD (Committee Draft, anterior ao DIS),visa assegurar o

BRUNOMORTARA
e superintendente do ONS27,
coordenador do ISO/TC130/WG13
- Avaliar;ao
da Conformidade,diretor tecnico da ABTG
Certificadora e professor de p6s-graduar;ao
na FaculdadeSenai de TecnologiaGrafica.
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