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O Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES) é responsável 
pela impressão do Diário Oficial do Estado (DOE), segunda publição oficial 
mais antiga do país, com mais de 120 anos de história. Mas a autarquia 
estadual tem muito mais a oferecer.

Além da publicação do jornal com os atos oficiais, o DIO/ES também é 
especialista na realização de diversos serviços gráficos, como folders, 
cartazes, revistas, livros, apostilas, entre outros trabalhos, para o setor 
público. Asseguradas por lei, tais instituições públicas têm no DIO/ES a 
facilidade da realização de um trabalho menos burocrático e mais eficiente.

A qualidade é a marca registrada do DIO/ES. Para tanto, a autarquia tem 
contado com constantes investimentos para modernização de sua estrutura 
física, com a aquisição de avançados equipamentos de impressão e 
digitalização dos serviços prestados.

Mais que os modernos equipamentos, o DIO/ES também tem investido na 
capacitação de seus servidores, que participam frequentemente de cursos e 
treinamentos, propiciando a realização de um trabalho com maior qualidade 
técnica e apuro estético.

Neste manual você vai encontrar os tipos de serviços gráficos que o DIO/ES 
oferece e as respectivas orientações técnicas necessárias para a realização de 
um trabalho com maior agilidade, perfeição, economia e confiabilidade.

A
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Algumas informações são essenciais para o entendimento completo de um orçamento 
e/ou serviço gráfi co. Por isso, preparamos um resumo com algumas especifi cações 
gráfi cas e orientações.

Sangria e Mancha Gráfi ca

Sangria é uma área de segurança que pode variar entre 3mm a 5mm além da área de 
corte (em alguns casos pode alcançar 2cm como em capas de livros) cuja fi nalidade é 
evitar que uma peça gráfi ca fi que com fi letes brancos ao efetuar o corte fi nal.

Mancha Gráfi ca é o local da peça gráfi ca que contém as informações como texto, 
foto, gráfi cos etc. A mancha é delimitada pelas margens.

Sangria

Tamanho 
do papel

Mancha gráfi ca

Margem direita e 
margem inferiorFormatos

Em uma folha grande (Formato 1), pode-se ter várias divisões para um melhor 
aproveitamento de papel. Abaixo os formatos mais u  lizados:

Formato 2
48x66 cm

Formato 3
32x66 cm

Formato 4
33x48 cm

Formato 6
32x33 cm

Formato 8
24x33 cm

E
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Acabamentos

Grampo Canoa - muito visto em revistas, no acabamento com grampo canoa 
é u  lizado o grampo normal já conhecido. Em uma revista, por exemplo, dois 
grampos são sufi cientes. Eles se fecham no meio do material.

Lombada Quadrada - quando se tem muitas páginas o ideal é o acabamento com 
lombada quadrada, no qual as páginas são unidas com um  po de cola. Além da capa 
e contra-capa, na arte tem que constar o espaço da lombada, que vai depender da 
quan  dade de folhas e gramatura do papel. Normalmente, é u  lizado em revistas e 
livros. Vale lembrar que neste  po de acabamento as páginas internas da peça precisam 
ter um “respiro” maior no lado da lombada, garan  ndo uma margem de segurança.

Espiral - muito comum em apos  las e em material escolar. Existe em vários 
tamanhos e cores e permite um bom manuseio das páginas.

Wire-O - parecido com o espiral, o Wire-O é de metal, com várias cores e 
tamanhos. Muito usado em calendários, agendas e organizers.

Verniz total e localizado - é uma camada de brilho que é aplicada em todo o 
material (total) ou em apenas um ponto (localizado). Muito u  lizado em folders, 
cartões de visita e capas de livros.

Laminação - É uma fi na camada de plás  co (fosco ou brilho) que é fi xada no 
material. Bastante u  lizado em pastas, capas de livros, revistas etc.

Grampo canoa

Lombada quadrada

Espiral

Wire-O

uadradaLombada q adrada

caanoa

spiralspiralEEEE
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Paginação

Peças gráfi cas com muitas páginas exigem atenção redobrada. As páginas da direita 
serão sempre de número ímpar, e as páginas da esquerda de número par. Assim 
sendo,  a capa da peça é sempre a página 01 e as demais seguem a sequência. Para 
materiais com grampos, o número de páginas deve ser múl  plo de quatro. O ideal é 
que junto com o arquivo digital venha também uma impressão da peça, denominada 
“boneca”, montada na sequência de páginas que deve ter o material pronto. 

Marcas

O arquivo fi nalizado e fechado para impressão necessita ter algumas marcas que 
vão orientar a impressão, dobra e corte do material. As principais são:

Registro - o registro funciona como um alvo. A separação de cores, quando é o 
caso, e a impressão frente e verso devem se guiar pelo registro. Se a impressão 
está borrada ou a frente não está batendo com o verso, é indica  vo que a 
impressão saiu do registro.
Marca de corte - é a marca que delimita onde a peça será refi lada. O que es  ver 
passando dessa marca será cortado e dispensado.
Marca de dobra - é a marca que indica uma dobra na peça. Nem todas as peças 
têm essa marca porque nem todas têm dobra.

Registro

Marca de corte

Marca de dobra

CMYK e RGB

O sistema de impressão off set imprime quatro cores básicas: Cyan (azul), Magenta 
(rosa), Yellow (amarelo) e Black (preto). A par  r dessas quatro cores, obtêm-se 
todas as cores do espectro. Esse padrão de cores é o mais u  lizado para impressos.
Máquinas digitais atuais já aceitam arquivos no padrão RBG: Red (vermelho), Blue 
(azul) e Black (preto). Antes de fechar seu arquivo confi rme com a nossa Pré-
Impressão qual maquinário será u  lizado para que o arquivo esteja no padrão 
correto de cor. Lembrando que o ideal é o padrão CMYK, pois tanto maquinário 
off set quanto digital aceitam esse padrão.
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Resolução

Resolução das imagens

As imagens u  lizadas em materiais gráfi cos devem estar com resolução mínima de 
300 dpi (dots per inch ou pontos por polegada). Caso venham com resolução menor, 
as fotos, imagens e/ou ilustrações fi carão distorcidas ou embaçadas. Para saber se 
as suas imagens estão com a resolução correta, basta abri-las em algum programa 
específi co para tratamento de imagens, como o Photoshop, ir até o menu Image 
(Imagem) e escolher a opção “Image Size” ou ”Tamanho da Imagem”. Ao clicar nesta 
opção, aparecerá uma janela onde haverá a opção Resolu  on (Resolução), que deve 
estar com o valor mínimo de 300 pixels/inch. 

ATENÇÃO:
Não é aconselhável “aumentar” 
a resolução para 300 se a 
imagem es  ver inferior. Isso 
pode prejudicar o seu trabalho.
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Cartão de Visita

Impressão frente e verso ou só frente.

Formato recomendado: 9x5 cm
Papel recomendado: Couchê brilho ou fosco 230g 
Acabamentos (sugestão): Laminação

Cartaz

Impressão apenas em um dos lados.

Formato recomendado: 31x45 cm | 45x60 cm
Papel recomendado: Couchê brilho ou fosco 170g | Reciclato 150g

Cer  fi cado

Normalmente impressão apenas em um dos lados.

Formato recomendado: 21x29,7 cm (A4)
Papel recomendado: Couchê fosco 230g | Reciclato 230g

Flyer

Impressão frente e verso ou só frente. Apenas uma lâmina.

Formato recomendado: 10x15 cm (sem dobra)
Papel recomendado: Couchê brilho ou fosco 115g

Cartão de visita

Cartaz

Cer  fi cado

S    DIO/ES
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Postal

Impressão frente e verso ou só frente. Sem dobra.

Formato recomendado: 10x15 cm
Papel recomendado: Supremo 250g
Acabamentos (sugestão): Laminação

Postal

Folder

Diversos formatos, pois depende da arte. Pode ter uma ou mais dobras.

Papel recomendado: Couchê brilho ou fosco 115g ou 150g | Reciclato 120g ou 150g

Folder com duas dobras

Folheto/Car  lha

Diversos formatos, pois também depende da arte. O folheto é considerado para até 
12 páginas e a car  lha para mais de 12 páginas. É como uma pequena revista.

Papel recomendado: Couchê brilho ou fosco 115g ou 150g | Reciclato 120g ou 150g
Acabamento (sugestão): Grampo canoa

Apos  la

Capa e contra-capa com plás  co PVC (opcional).

Formato recomendado: 21x29,7 cm (A4)
Papel recomendado: AP 75g | AP 90g
Acabamento (sugestão): Espiral

Apos  las

Folder com duas dobras

Apos  las
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Revista

Considera-se revista arquivo com mais de 28 páginas e até 100 páginas.

Papel recomendado (miolo): Couchê brilho ou fosco 115g | Reciclato 120g
Papel recomendado (capa): Couchê brilho ou fosco 170g | 230g
Acabamento (sugestão): Grampo canoa | Lombada quadrada | Laminação

Jornal

Mínimo de 04 páginas (01 lâmina) com uma dobra.

Formato recomendado: 21x29,7 cm (A4)
Papel recomendado: Couchê Brilho 90g | Couchê Brilho 115g | Couchê Brilho 
150g (para poucas lâminas) | AP 90g | AP 115g | Reciclato 90g | Reciclato 115g
Acabamento (sugestão): Grampo canoa (opcional)

Jornais

Livro

Para livros, podemos ter vários formatos, vários  pos de papel e alguns  pos de 
acabamento. Essas escolhas vão depender do obje  vo do livro, do público-alvo, 
da quan  dade de páginas que terá a publicação, entre outros.

Papel recomendado (miolo): Couchê Brilho 90g | Couchê Brilho 115g | AP 90g | 
AP 115g | Reciclato 90g | Reciclato 115g
Papel recomendado (capa): Couchê Fosco 230 g | Supremo 250 g
Acabamento (sugestão): Lombada quadrada | Laminação (capa) | Orelha (capa)

Livros
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Para o orçamento

Quando for solicitar o orçamento de algum material à Gerência de Comercialização e Relacionamento com o Cliente do DIO/ES, 
tenha em mãos todas as especifi cações do material (o que será a peça, cores,  ragem, formato, quan  dade de páginas, papel e 
acabamento). Informe também os prazos e urgências.

Deixe todos os contatos (nome, telefones e e-mail) do responsável que está solicitando o orçamento para contatos futuros.

Vale lembrar que os orçamentos têm validade! Um preço não será o mesmo após algum tempo. Isso acontece por causa das 
variações de cotação de matérias-primas.

Para o fechamento

O ideal é o envio do arquivo fechado, já em PDF (versão 1.3) da maneira correta e com as informações necessárias. Se o arquivo 
es  ver aberto (em Corel por exemplo), ele precisa estar com as fontes em curva e com a sangria necessária.

Confi ra todo material antes do envio. Uma vez impresso não há possibilidade de acerto. Como medida de segurança, nossa Pré-
Impressão somente irá liberar o material para a impressão após assinatura de um registro de aprovação e liberação. Além disso, 
vale ressaltar que a responsabilidade pela revisão do conteúdo é de seus autores!

Faça um check list do seu arquivo respondendo as perguntas abaixo:
1) O arquivo está no formato correto de acordo com o que foi orçado?
2) O arquivo está com a sangria de 0,5 cm de todos os lados?
3) Há uma margem de segurança no interior das páginas? Lembrando que quando o acabamento for, principalmente lombada 
quadrada, espiral ou wire-o, essa margem no lado do acabamento deve ser ainda maior!
4) Se o arquivo tem muitas páginas, elas estão na sequência correta?
5) O padrão de cor está correto para o  po de impressão? Ideal que tudo esteja em CMYK.
6) As imagens u  lizadas estão todas com resolução mínima de 300 dpi?
7) Se o material tem verniz localizado, o arquivo indicando o verniz está junto com o material?

D  
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Dúvidas

Em caso de dúvidas sobre orçamento disponibilizamos os seguintes contatos:

Gerência de Comercialização e 
Relacionamento com Cliente comercial@dio.es.gov.br 27 3636.6936 | 3636.6937

Pré-Impressão preimpressao@dio.es.gov.br 27 3636.6940

Se as dúvidas forem relacionadas ao fechamento do arquivo, fale com a Pré-Impressão:

O|ES
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