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APRESENTAÇÃO

Fruto de um trabalho coletivo, este manual foi discutido e elaborado por um grupo
de especialistas, membros da Comissão de Estudo de Processos em Impressão 
Offset do ABNT/ONS-27.

O ABNT/ONS-27 é o Organismo de Normalização Setorial, confi ado pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) à Associação Brasileira de Tecnologia Gráfi ca 
(ABTG), para coordenar as atividades de normalização do mercado gráfi co brasileiro 
e participar das discussões internacionais das normas pertinentes ao setor.

A ABNT é a representante ofi cial do Brasil na Organização Internacional de Normalização 
(ISO), cuja missão é promover o estabelecimento de normas e padrões globalmente 
aceitos, com o objetivo de facilitar a troca internacional de bens e serviços e auxiliar 
o intercâmbio intelectual, científi co, tecnológico e econômico entre as nações. 

As normas técnicas, tanto internacionais como nacionais, contêm especifi cações 
técnicas, critérios, regras e defi nições de características para garantir que materiais, 
produtos, processos e serviços atendam aos objetivos a que se propõem. 

Na área gráfi ca, estas normas defi nem desde especifi cações para insumos até 
critérios de qualidade para produtos fi nalizados.

INTRODUÇÃO 

O Manual de Avaliação Técnica de Não-conformidade em Impressão Offset tem como 
objetivo defi nir métodos de avaliação e tolerâncias para não-conformidades de produtos 
impressos pelo processo offset. A sua função é apontar alguns possíveis defeitos que 
comprometam o impresso e classifi cá-los de acordo com os níveis de qualidade dos 
produtos previstos nesta cartilha, procurando auxiliar clientes e fornecedores na avaliação 
de não-conformidades de materiais impressos em sistema offset.

Vale ressaltar que este manual foi desenvolvido de acordo com diversos documentos 
técnicos e normas internacionais, em especial a ABNT NBR NM ISO 12647-2. 
As referências bibliográfi cas destas normas podem ser encontradas na seção 
específi ca.
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NÍVEL DE QUALIDADE DO PRODUTO (NQP)

O nível de qualidade do produto classifi ca os variados tipos de impressos segundo 
a exigência do grau de conformidade de reprodução em relação à prova contratual. 

Os níveis de qualidade do produto estão classifi cados conforme segue: 

• Nível I: alta qualidade
Estão classifi cados como nível I os produtos que exijam absoluta conformidade entre 
a prova contratual e o impresso de produção. A informação transmitida requer elevada 
aproximação na reprodução de detalhes e cores. Podem ser citados como exemplos 
anúncios de páginas inteiras, catálogos de luxo, entre outros.

• Nível II: boa qualidade
Estão classifi cados como nível II os produtos que exijam um bom grau de conformidade 
entre a prova contratual e a produção impressa. A informação transmitida requer boa 
aproximação na reprodução de detalhes e cores. Podem ser citados como exemplos 
publicidade de produtos, livros de arte, catálogos de moda, arquitetura, entre outros.

• Nível III: qualidade básica
Estão classifi cados como nível III os produtos que exijam conformidade média na 
reprodução em relação às provas contratuais. A informação transmitida requer 
aproximação aceitável na reprodução de detalhes e cores. Podem ser citados como 
exemplo seções editoriais de revistas, publicações das áreas de viagens, carreiras, 
entre outros.

CLASSIFICAÇÃO DE DEFEITOS

A classifi cação de defeitos qualifi ca a importância da não-conformidade para cada 
nível de qualidade do produto. O grau do defeito determinará a aceitação ou a rejeição 
do produto fi nal. 

Os defeitos estão classifi cados em duas categorias:

Variação aceitável: são desvios da conformidade que, embora graves, não impedem 
a utilização do produto ou afetam a informação. Por exemplo: registro, tonalidade e outros.

Variação não-aceitável: são desvios da conformidade que impossibilitam a utilização 
do produto ou afetam a informação. Por exemplo: troca de cor, falta de texto, 
impossibilidade de leitura, entre outros.

NQP Não conformidade

Todos os níveis
Imagens ou textos

serrilhados
Não aceitável

Resolução de imagem

As imagens exibidas na tela do computador são formadas por bilhões 
de partículas denominadas pixel.
Pixel é a abreviatura de picture element; é o menor elemento que constitui 
uma imagem digital, seja ela capturada por uma câmera fotográfi ca digital 
ou obtida por meio do escaneamento de um original.
A quantidade de pixels por polegada linear (ppi) que constitui uma imagem 
digital é chamada de resolução de entrada.
Em artes gráfi cas, a resolução de entrada está diretamente ligada a lineatura 
que uma imagem terá quando impressa. Isto quer dizer que o valor da 
resolução de entrada deve ser confi gurado de acordo com o valor da lineatura 
a ser empregada. Um arquivo utilizado para imprimir um material com 70 
lpi, por exemplo, não terá a mesma resolução de um arquivo utilizado para 
imprimir um material com 300 lpi.
Existe um cálculo, largamente utilizado e aceito no mercado, que determina 
que a resolução de entrada de uma imagem deve ser duas vezes maior que 
o valor da lineatura com a qual ela será reproduzida, e multiplicada pelo fator 
de ampliação ou redução, caso a imagem tenha sido escaneada. 
O produto deste cálculo é a resolução de entrada mínima que o arquivo digital 
deve possuir. Resoluções abaixo do valor obtido reproduzem imagens com 
bordas serrilhadas, as populares escadinhas, o que acaba comprometendo 
a qualidade da imagem impressa.

FIQUE POR DENTRO

ATRIBUTOS DE IMPRESSÃO

Serrilhado
É o contorno irregular de uma imagem reproduzida em baixa resolução. 

Método de Avaliação 
Avaliação visual v

Tolerâncias
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REGISTRO

Registro é o posicionamento correto da sobreposição entre todas as lâminas das 
cores da impressão. A falta de registro pode ser entre dois ou mais componentes de 
uma imagem ou texto impresso.

Método de avaliação 
Avaliação visual auxiliada por um conta-fi os com escala graduada em 0,05 mm.

Procedimento
Escolher uma área com a maior densidade de cor e medir o maior distanciamento 
entre as cores componentes da imagem. Textos vazados facilitam a medição.

Tolerâncias

FALTA OU SOBRA DE ELEMENTOS DA ARTE

Em relação ao arquivo original, é a ausência ou a presença de imagens, ilustrações, 
gráfi cos ou textos pertinentes ou estranhos à arte, respectivamente. Geralmente este 
problema está relacionado a falhas de interpretação do RIP (Raster Image Processor). 

Método de avaliação 
Avaliação visual

Tolerâncias

NQP Não conformidade

Todos os níveis
Falta ou sobra 
de elementos

Não aceitável

NQP Variação

Nível III De 0,2 mm a 0,3 mm

Nível I e II Até 0,1 mm

Aceitável

NQP Variação

Nível III Maior que 0,3 mm

Nível I e II Maior que 0,1 mm

Defeito crítico
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Quando a diferença de cor é detectada, convém que o impresso seja avaliado com o 
uso de um espectrofotômetro, de acordo com os critérios de medição da norma ABNT 
NBR NM ISO 13655. Neste caso, o impresso deve conter uma tira de controle e as 
tolerâncias passam a ser controladas pela variação do ∆E:

Tolerâncias

DIFERENÇA DE COR

Diferença de cor é a variação de cor entre dois impressos idênticos analisados sob 
condições de visualização padrão. Por meio da diferença de cor é possível avaliar o 
grau de fi delidade da folha padrão em relação a prova contratual e a oscilação de cor 
durante o processo.

Diferença perceptível: é a diferença entre a prova contratual e o impresso que, 
analisada sob condições de visualização padrão, apresenta variações ocasionadas 
somente pela diferença entre os substratos utilizados e/ou processos de impressão.

Diferença objetiva: é a diferença entre a prova contratual e o impresso que, analisado 
sob condições de visualização padrão, apresenta alterações de cor sem prejuízo da 
informação. Ex.: um gramado que se apresenta mais amarelado ou mais azulado 
em relação à prova; uma roupa marrom que se apresenta mais amagentada ou mais 
amarelada em relação à prova.

Diferença crítica: é a diferença entre a prova contratual e o impresso que, analisado 
sob condições de visualização padrão, apresenta alteração de cor com prejuízo 
da informação. Ex.: Tons de pele que se tornam verdes; um gramado que se torna 
marrom. 

Método de Avaliação
Avaliação visual sob condições de visualização padrão.

Tolerâncias

NQP Variação

Nível II e III Diferença objetiva

Todos os níveis Diferença perceptível

Aceitável

NQP Variação

Todos os níveis Diferença crítica

Nível I Diferença objetiva

Não aceitável

NQP Variação

Todos os níveis ∆E acima de 5

Não aceitável

NQP Variação

Todos os níveis ∆E até 5

Aceitável
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Padrões de cor para o processo

O sistema colorimétrico CIE Lab foi desenvolvido pela Comission Internacionale 
de L’Eclairage para quantifi car cores e compará-las numericamente entre si. 

O espaço cromático do sistema de cor CIE Lab é um espaço tridimensional 
que compreende três eixos determinantes: o primeiro (L) defi ne os valores de 
luminosidade; o segundo (a) defi ne as variações entre o vermelho e o verde 
e, por fi m, o terceiro (b) defi ne as variações entre o amarelo e o azul violeta. 
Desta forma, uma cor é expressa por um conjunto único de três coordenadas 
que representam a mesma cor em qualquer parte do mundo.  

Pelo sistema colorimétrico CIE Lab é possível comparar duas cores distintas 
calculando-se a distância geométrica entre uma e outra dentro do espaço 
cromático. Esta distância é denominada diferença de cor ou ∆E. 

Tanto as coordenada CIE Lab como o ∆E podem ser facilmente conhecidos 
utilizando-se um espectrofotômetro.

A Norma ABNT NBR NM ISO 12647-2 traz as coordenadas CIE Lab 
correspondentes aos sólidos das cores CMYK e suas sobreposições 
impressas sobre cinco tipos de papéis diferentes (ver anexo A). Normalmente, 
uma prova de cor e, por conseguinte, a produção impressa, é avaliada 
adotando-se as coordenadas CIE Lab da ABNT NBR NM ISO 12647-2 como 
alvo com uma tolerância de até 5 para o ∆E.

As coordenadas CIE Lab correspondentes às demais porcentagens de cores 
CMYK podem ser encontradas nos datasets FOGRA, desenvolvidos de 
acordo os critérios da ISO 12647-2 para diferentes tipos de papéis:

FIQUE POR DENTRO

  Recomendação simpli� cada baseada 

  na Norma  NBR ISO 12647-2
  Dataset

  Papel tipo 1 e 2: couche (brilho ou fosco) e cartão revestido   Fogra 39L

  Papel tipo 3:  LWC   Fogra 45L

  Papel tipo 4: offset sem revestimento   Fogra 47L

Os datasets FOGRA estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.fogra.org/

SUJIDADES

Sujidade pode ser defi nida como qualquer marca que não faça parte da arte, por 
exemplo: marcas provocadas por atrito mecânico, respingos de tinta ou outras 
substâncias, manchas por manuseio, velaturas, efeitos fantasmas, entre outros.

Método de Avaliação
Avaliação visual.

Tolerâncias

NQP Não conformidade

Todos os níveis
Marcas que 
prejudiquem 
a informação. 

Defeito crítico

NQP Variação

Todos os níveis

Marcas que, embora 
sejam visíveis, 
não prejudicam 

a informação Aceitável

Os problemas causados pelas sujidades na impressão podem ir muito além do 
que se imagina. Existem diversas leis nacionais que obrigam a apresentação 
de determinadas informações nas embalagens de produtos comercializados. 

O Artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, estabelece 
que as informações sobre um produto ou serviço (suas características, 
qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade, 
origem etc.) não podem induzir o consumidor a erro ou engano, devendo ser 
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa.

Já a Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, exige que o rótulo de produtos 
alimentícios comercializados contenha declaração sobre a presença de 
glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca.
 
Estes dois únicos parágrafos passam a ideia do grau da acuidade que deve 
ter a impressão de produtos que carregam informações legais. Imagina-se 
o tamanho do transtorno  que  uma pequena mancha  sobre  qualquer uma 
dessas informaçõpes pode gerar. 

FIQUE POR DENTRO
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Padrões de cor para o processo

O sistema colorimétrico CIE Lab foi desenvolvido pela Comission Internacionale 
de L’Eclairage para quantifi car cores e compará-las numericamente entre si. 

O espaço cromático do sistema de cor CIE Lab é um espaço tridimensional 
que compreende três eixos determinantes: o primeiro (L) defi ne os valores de 
luminosidade; o segundo (a) defi ne as variações entre o vermelho e o verde 
e, por fi m, o terceiro (b) defi ne as variações entre o amarelo e o azul violeta. 
Desta forma, uma cor é expressa por um conjunto único de três coordenadas 
que representam a mesma cor em qualquer parte do mundo.  

Pelo sistema colorimétrico CIE Lab é possível comparar duas cores distintas 
calculando-se a distância geométrica entre uma e outra dentro do espaço 
cromático. Esta distância é denominada diferença de cor ou ∆E. 

Tanto as coordenada CIE Lab como o ∆E podem ser facilmente conhecidos 
utilizando-se um espectrofotômetro.

A Norma ABNT NBR NM ISO 12647-2 traz as coordenadas CIE Lab 
correspondentes aos sólidos das cores CMYK e suas sobreposições 
impressas sobre cinco tipos de papéis diferentes (ver anexo A). Normalmente, 
uma prova de cor e, por conseguinte, a produção impressa, é avaliada 
adotando-se as coordenadas CIE Lab da ABNT NBR NM ISO 12647-2 como 
alvo com uma tolerância de até 5 para o ∆E.

As coordenadas CIE Lab correspondentes às demais porcentagens de cores 
CMYK podem ser encontradas nos datasets FOGRA, desenvolvidos de 
acordo os critérios da ISO 12647-2 para diferentes tipos de papéis:

FIQUE POR DENTRO

  Recomendação simpli� cada baseada 
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prejudiquem 
a informação. 
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sejam visíveis, 
não prejudicam 

a informação Aceitável
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Método de avaliação
Avaliação visual

Tolerâncias:

FALHAS NO TEXTO

É qualquer imperfeição em relação aos traços do texto original.

T í tu l o
T í tu l o

NQP Não conformidade

Todos os níveis
Falhas que prejudicam 
leitura ou a qualidade 

do impresso final.
Defeito crítico

NQP Variação

Todos os níveis

Pequenas falhas 
que não prejudicam 

a leitura ou a qualidade 
do impresso final. Aceitável

DOBRAS OU ALINHAMENTO DE ESQUADROS 

É a distância entre a localização da dobra do impresso e as marcas de referência para 
este fi m.

Método de avaliação 
Avaliação visual com o auxílio de conta-fi os com escala graduada em décimos 
de milímetros (0,1 mm).

Procedimento 
Medir a distância entre a localização da dobra e a marca de referência.

Tolerâncias

NQP Variação

Todos os níveis Maior que 1,0 mm

Defeito crítico

NQP Variação

Todos os níveis Até 1,0 mm

Aceitável
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MARGEAÇÃO

É o alinhamento frontal e lateral da folha, garantindo que a impressão entre folhas, 
ao ser cortada/montada, fi que alinhada.

Método de avaliação 
Avaliação visual em uma sequência de folhas.

Tolerâncias

FORA DE FORMATO
Fora de formato é qualquer desvio na medida especifi cada, seja no sentido horizontal, 
lombada-frente (LF) ou no vertical pé-cabeça (PC).

CHANFRO

Chanfro é qualquer variação no comprimento ou largura da folha da banda, no caso 
de termos um “sheeter” ou “refi ladeiras” na saída da impressora.

NQP Variação

Todos os níveis Maior que 1 mm

Não aceitável

NQP Variação

Todos os níveis Até 1 mm

Aceitável

Formato Lateral/Frontal

F
orm

ato P
é/C

abeça

Chanfro
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FORA DE ESQUADRO

Fora de esquadro é defi nido como desvio angular de um produto refi lado ou dobrado.

Tolerâncias

As tolerâncias são válidas para o formato, chanfro e fora de esquadro, 
independentemente do número de páginas.

Método de avaliação 
Avaliação visual com o auxílio de escala graduada em milímetros.

Procedimentos

1. Fora de formato:
Determinar o maior desvio entre a especifi cação e as medidas encontradas 
nos sentidos horizontal e vertical. Este desvio será utilizado para classifi car o defeito.

2. Chanfro:
Determinar o maior desvio no comprimento ou largura entre duas páginas/capas 
de um mesmo produto. Classifi car o defeito pela maior diferença.

3. Fora de esquadro:

a) Traçar uma linha paralela ao produto.
b) Medir a distância entre a linha traçada e a frente do produto, 
como mostra a fi gura “A”, e denominar medida “D1”
c) Afastado da medida anterior em 125 mm, efetuar novamente 
a leitura e denominar medida “D2”.
d) Traçar uma linha paralela à cabeça do produto.
e) Medir a distância entre a linha traçada e a frente do produto, 
como mostra a fi gura “B” e denominar medida “D3”.
f) Afastado da medida anterior em 125 mm, efetuar novamente 
a leitura e denominar medida “D4”.
g) Classifi car o defeito pela maior diferença encontrada entre (D1 – D2); (D3 – D4).

Método
teste de
esquadro

Método
face com face

Fig. A

Fig. B 125

DD

D

D

125

NQP Variação

Todos os níveis Maior que 2 mm

Não aceitável

NQP Variação

Todos os níveis Menor que 2mm

Aceitável
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GLOSSÁRIO

Atributos de qualidade:  são aqueles que têm a propriedade de afetar a qualidade 
de um produto impresso quando fogem da especi� cação. Exemplo: registro, formato, 
carga de tinta, outros.

Prova de contrato:  prova que tem a capacidade de mostrar todas as possibilidades 
cromáticas do processo � nal da impressão, conforme normas ISO 12647. As provas 
precisam ser calibradas e caracterizadas conforme norma ISO 12647-7 em vigor. Nos 
casos em que não forem fornecidas provas, a grá� ca manterá as especi� cações para 
o processo conforme norma ISO 12647 do processo de destino com suas tolerâncias.

Condição de Visualização Padrão:  padrão de visualização nas condições de� nidas 
pela norma ISO 3664:2000.

Folha padrão:  folha impressa, aprovada pelo cliente ou responsável da grá� ca, cujo 
resultado se iguala à prova de pré-impressão e que, por isso, é usada como referência 
para o resto da tiragem (Graphos).

GRUPO ELABORADOR

Coordenador: 
Amauri Costa | Editora Abril
acosta@abril.com.br 

Secretária: 
Maíra da Costa Pedro | ABTG 
mcosta@abtg.org.br

Alan Wigmir | Log & Print
alan.alves@logprint.com.br 

Antonio G. C. Menezes | Day Brasil
am@printecblankets.com

Antonio Guedes | Editora Abril 
gantonio@abril.org.br

Antonio Paulo Rodrigues Fernandez | SENAI
apr�@bol.com.br

Aparecido D. de Oliveira | IGB 
aparecido.donizete@igb.com.br

Cleber de Souza Mello | Suzano 
cleberm@suzano.com.br

Gisele Ambrósio dos Santos | ABTG 
gsantos@abtg.org.br

José Luiz Solsona da Silva | SENAI
solsona_1@hotmail.com

Marcelo Sartori | SENAI 
sartoma@gmail.com

Maria Ligia L. Domene | Innovapack
ligia.domene@innovapack.com.br

Marta Vaz Paschoal | Colorprint
marta@gra� cacolorprint.com.br

Silvio Nicola Silva | SENAI 
tecnicogra� co@ig.com.br
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ANEXO A

Coordenadas Lab dos sólidos CMYK por tipo de substrato 

COR

Tipo de papel

Revestido brilhante, sem 
pasta mecânica (Tipo 1)

/Revestido mate, sem pasta 
mecânica (Tipo 2)

Revestido brilhante, bobina 
9 (Tipo 3)

Não revestido, branco 
(Tipo 4)

Não revestido, amarelado 
(Tipo 5)

L* a,b    a* a,b b* a,b L* a,b       a* a,b  b* a,b  L* a,b   a* a,b b* a,b L* a,b   a* a,b b* a,b

Preto
16 0 0 20 0 0 31 1 1 31 1 2

(16) (0) (0) (20) (0) (0) (31) (1) (1) (31) (1) (3)

Ciano
54 -36 -49 55 -36 -44 58 -25 -43 59 -27 -36

(55) (-37) (-50) (58) (-38) (-44) (60) (-26) (-44) (60) (-28) -36)

Magenta
46 72 -5 46 70 -3 54 58 -2 52 57 2

(48) (74) (-3) (49) (75) (0) (56) (61) (-1) (54) (60) (4)

Amarelo
87 -6 90 84 -5 88 86 -4 75 86 -3 77

(89) (-5) (93) (89) (-4) (94) (89) (-4) (78) (89) (-3) (81)

Vermelho
M+A

46 67 47 45 62 39 52 53 25 51 55 34

(47) (68) (48) (47) (67) 43 (54) (55) (26) (53) (58) (37)

Verde, C+A
49 -66 24 47 -60 25 53 -42 13 49 -44 16

(50) (-68) (25) (50) (-64) (27) (54) (-44) (14) (50) (-46) (17)

Azul, C+M
24 16 -45 24 18 -41 37 8 -30 33 12 -29

(24) (17) (-46) (25) (20) (-44) (38) (8) (-31) (34) (12) (-29)

Sobreposição
de C+M+Ac 

22 0 0 22 0 0 32 0 0 31 0 0

(23) (0) (0) (23) (0) (0) (33) (0) (0) (32) (0) (0)

a) As cores são derivadas da ISO 2846-1 pelo método informado no Anexo A.

b) Os valores sem parênteses são medidos de acordo com ABNT NBR NM-ISO 12647-1. Da geometria do iluminante D50, do observador 

2°, 0/45 ou 45/0, e revestimento protetor preto por trás (black backing). Os valores entre parênteses pertencem à medição no revestimento 

protetor branco por trás (white backing), conforme especi� cado CGATS.5, e são somente informativo.

c) Somente informativo: os valores da sobreposição, overprint, entraram com a � nalidade dos cálculos da composição do per� l. 

Os valores práticos dispersam na região de� nida por C* < 5.

Fonte: Norma ABNT NBR NM-ISO 12647-2
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2°, 0/45 ou 45/0, e revestimento protetor preto por trás (black backing). Os valores entre parênteses pertencem à medição no revestimento 

protetor branco por trás (white backing), conforme especi� cado CGATS.5, e são somente informativo.

c) Somente informativo: os valores da sobreposição, overprint, entraram com a � nalidade dos cálculos da composição do per� l. 

Os valores práticos dispersam na região de� nida por C* < 5.

Fonte: Norma ABNT NBR NM-ISO 12647-2
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