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GUIA DO PROFISSIONAL DO LIVR0

 
Acabamento 

Fase final da produção física de uma publicação, compreendendo, usualmente, a 
dobragem das folhas impressas, alceamento dos cadernos. 

Alcear/Alceamento 
É o arranjo das folhas ou cadernos impressos de forma a ficarem na ordem 
correta para encadernação (e também depois, o arranjo dos cadernos para 

formar um livro). 

Alexandria 
Cidade da mais famosa biblioteca da Antigüidade, organizada no século III a.C. 

Alfabeto 
Há cerca de 4 milhões de anos os seres humanos nascem e morrem. Há 6 mil 

anos eles escrevem. O sistema de escrita mais antigo é o cuneiforme sumério e 
os hieróglifos egípcios. Depois destes sucedeu, na Mesopotâmia, para facilitar as 
atividades agrícolas e comerciais, o primeiro registro de alfabeto de que temos 
conhecimento. A invenção do alfabeto é atribuida aos fenícios: por volta do ano 
1000 a.C. os quais, utilizando a abstração alfabética, isto é, substituindo cada 

som por uma letra, formaram o primeiro alfabeto da História. Como eram 
comerciantes e navegadores, seu alfabeto se difundiu rapidamente entre os 

povos do Mediterrâneo: o aramaico, o hebraico, o copta, o árabe e o grego têm aí 
sua origem. A escrita grega levou à origem do etrusco e este do latim, que por 

sua vez originou o português. Foi a introdução da escrita alfabética que trouxe a 
democratização do conhecimento, antes privilégio de escribas e membros da 

realeza. 

Alfarrábio 
Livro antigo ou velho e de pouco préstimo, ou valioso por ser antigo. 

Alvura 
Característica óptica apresentada pelo papel, cujo grau é medido pelo fator de 

reflectância do material a uma luz azul, em condições padronizadas. 

Aparas 
Sobras resultantes dos cortes finais de acabamento das folhas ou rolos de papel. 

Na indústria de celulose e papel, também são chamados de aparas papéis já 
usados, recolhidos para reciclagem.  

Apêndice 



Em uma obra, anexo que a complementa; suplemento. 

Arte final 
Qualquer trabalho (desenho, foto, ilustração, etc.) pronto para reprodução. 

Best-seller 
Termo em inglês que significa: livro mais vendido. “Este livro é um best-seller.” 

Bibliófilo 
Colecionador de livros. Pessoa que tem amor pelo livro. 

Bibliografia 
Lista de obras que falam de um assunto. Costuma-se colocar a lista de obras no 

final do livro. 

Biografia 
História da vida de uma pessoa. Biografia literária. Dados biográficos de um 

autor. 

Biógrafo 
Pessoa que escreve sobre a vida de alguém. Biografia autorizada. Biografia não 

autorizada. 

Bold  
Ver negrito. 

Boneco 
Prova impressa do livro para conferência. Geralmente para revisão e liberação 

antes da impressão. 

Box 
Espaço na página que contém um pequeno texto explicativo ou ilustração, 
diferenciado do resto da página graças à utilização de fios ou cercadura. 

Braille 
Denominação do alfabeto para cegos formado por no máximo uma combinação 

de 6 pontos em relevo, e se lêem pelo tato. Homenagem a seu criador Louis 
Braille. 

Brochura 
Livro de capa mole. O tipo mais comum de livro. Em inglês se diz “paperback”. 

Buquinar 
Procurar livros em sebos.  

Cabeçalho 



Título de jornal ou de outra publicação periódica, que compreende data, 
número, periodicidade, etc.; também título destacado de artigo, notícia, etc. 

Caderno 
Folha impressa em ambas as faces e sucessivamente dobrada, resultando em um 

bloco de páginas agrupadas no formato aproximado das dimensões finais da 
publicação. Os cadernos, constituídos por múltiplos de 4 páginas (4, 8, 12, 16 ou 

32, na maioria dos casos), são agrupados, encadernados e refilados para 
produzir livros, revistas ou catálogos com grande número de páginas. (em 

inglês, “signature”) 

Caixa Alta 
Letra maiúscula. Todas as letras em maiúsculas. Comum em títulos, manchetes, 

avisos, notas, etc. 

Caixa Baixa 
Letra minúscula. Um texto em caixa baixa ou seja todo em letra minúscula. 

Calhamação 
Livro muito grande e antigo. 

Capista 
Arte-finalista. Pessoa que elabora a arte final da capa. 

Capitular 
É a letra inicial de tamanho maior do que as empregadas no texto. 

Catálogo 
Lista de livros editados por uma editora. 

Centralizar 
Colocar uma palavra, título ou desenho gráfico a igual distância das margens. 

Citação bibliográfica 
Referente a textos e opiniões citadas em uma obra. 

CMYK 
Abreviação para Cyan, Magenta, Yellow e Black (Azul, Magenta, Amarelo e 

Preto). Cyan, Magenta e Yellow são cores primárias usadas na impressão que, 
juntas, podem reproduzir uma gama extensiva de cores. O Black é acrescentado 
a CMY para reforçar detalhes e prover a impressão de tons neutros de preto e 

cinza. Black (preto) é abreviado como “K” para evitar confusão como o “B” 
utilizado para Blue (azul).   



Códice ou codex 
Conjunto de folhas escritas a mão em materiais como o papiro ou pergaminho. 
A palavra é de origem latina e quer dizer “tronco, raíz”, o que confirma a origem 

vegetal dos materiais utilizados. 

Código de Barras 
É um arranjo de barras e espaços dispostos em um padrão logicamente definido 

para representar elementos de dados a serem convertidos em caracteres 
inteligíveis pelo homem. É uma etiqueta que permite aos comerciantes ter um 
controle mais fácil na venda de seu produto dentro do sistema de inventário de 
seu negócio. O código de barras de livros é convertido do sistema numérico do 

ISBN, o que elimina barreiras lingüísticas e facilita sua circulação e 
comercialização. 

Co-edição 
Edição realizada em comum acordo entre duas ou mais editoras. 

Coletânea 
Conjunto selecionado de obras ou excertos de obras. 

Cólofon 
Nota final que fornece referências sobre a obra e indicações relativas à sua 

autoria, transcrição, impressão, lugar e data de sua feitura; nos livros atuais, 
inscrição final onde o tipógrafo indica a data e o lugar da feitura da obra. 

Composição 
Texto de um livro já digitado, diagramado, paginado, revisado, no formato de 

livro.  
Conselho Editorial 

Equipe responsável de uma editora na seleção e indicação de originais para 
publicação. 

Consignação 
Aquisição por parte das livrarias de livros em editoras ou distribuidoras, com o 

objetivo de disponibilizar estoque por um período de tempo, para venda no 
varejo, sem que a mesmas tenham que comprar o produto. No final do período 

acordado os livros vendidos são faturados e o estoque reposto. 

Contracapa 
Verso de um livro. Também chamada de quarta capa. 

Contraprovar 
Verificar pelas provas anteriores as que se tiram depois das emendas feitas. 

Copiadora digital 
Uma copiadora digital usa um scanner para esquadrinhar e então reproduzir 



cópias de documentos (em comparação, uma fotocopiadora analógica usa lentes 
e luz refletida para copiar um documento). Uma copiadora digital colorida 
conectada a um servidor de cor se torna uma impressora colorida de rede. 

Copidesque (Copydesk) 
Revisão do original tendo em vista correção ortográfica e gramatical, a clareza, a 

adequação às normas editoriais, etc. Também nome dado ao profissional com 
essa especialidade, aquele que faz a redação final de um texto. 

Copista 
Aquele que copia, que transcreve manualmente textos ou partituras para vários 
músicos de uma orquestra ou conjunto. Diz-se também do autor ou artista, sem 

originalidade; plagiário. 

Copyright 
Termo em inglês. Significa direitos de reprodução. A quem pertence os direitos 

sobre a obra. 

Corpo 
Tamanho da letra (fonte) de um livro. 

Corte 
Superfície formada pela espessura do livro nos três lados onde é aparado. 

Créditos 
Nome ou relação dos profissionais que trabalharam na composição do livro. 

CtP (Computer-to-Plate) 
Do computador direto para a chapa. Elimina a etapa do fotolito no processo de 

pré-impressão. 

Dedicatória 
Conjunto de palavras que se escreve ou se imprime em um livro que se oferece a 

outra pessoa. 

Diagramação 
Atividade do diagramador. Dispõe o texto de maneira estética nas páginas. 

Distribuição 
Recurso usado pelas editoras para colocação do produto livro em livrarias e 

pontos de venda. 

Divulgação 
Ação promovida pelas editoras para difundir suas publicações, tornando-as 

públicas. 



 
Domínio Público 

Condição de uma obra que pode ser livremente reproduzida, apresentada ou 
explorada sem necessidade de autorização ou de pagamento de direitos autorais, 

por esgotamento do prazo previsto em lei ou por outro motivo que tenha feito 
expirar a propriedade intelectual. 

Duplicador digital 
Uma máquina duplicadora que usa uma cabeça térmica para criar um estêncil 

de dados digitais. 

E-Book 
Termo em inglês que significa “eletronic book” ou livro eletrônico. 

Edição 
Trabalho de composição do conteúdo de um livro. 

Editor 
O responsável pela publicação dos livros numa editora; o responsável pela 

supervisão e preparação de textos numa publicação (livro, jornal, revista, etc.) o 
responsável pela editoração. 

Editoração 
Preparação técnica de originais para publicação, envolvendo revisão de forma e 

conteúdo. 

Editoração Eletrônica 
Conceito surgido em meados da década de 1980 para definir a produção de 
páginas e documentos para impressão com uso de aplicativos especializados 

(retocadores de imagem, ilustradores e paginadores) que operam  em 
microcomputadores de escritório. Substitui o sistema tradicional de criação de 

artes-finais e fotolitos com equipamentos de grande porte e instalações 
industriais. (em inglês, “Desktop Publishing” ou “DTP”)  

Editoria de Arte 
Equipe ou profissional responsável pela diagramação, criação de ilustrações e 

pela qualidade gráfica do livro, periódicos, etc. 

Editorialista 
Pessoa que escreve o editorial dum órgão de imprensa.  

E-livro 



Ou livro eletrônico é a versão digital de um livro impresso em papel. 

Emenda 
Correção feita na prova por um revisor. 

Encabeçamento 
São vinhetas ou gravuras que se colocam no princípio das páginas que 

abrangem capítulos, partes, etc., de uma obra impressa. 

Epígrafe 
Frase ou citação que encabeça uma produção escrita, colocada em frontispício 

de livro. 

Errata 
Documento, feito para acompanhar uma obra posteriormente à sua publicação, 

em que estão elencados os erros desta, bem como a sua correção. 

Estampagem 
Impressão de um desenho feita na capa de um livro por meio de uma chapa. 

Estar no prelo. Expressão usada quando um livro ou uma outra publicação já se 
encontra em produção. 

Exemplar 
Unidade já impressa de uma obra ou edição.  

Ficha Catalográfica 
Sistema de catalogação na fonte para bibliotecas e colecionadores. Mais usadas: 

CBL e SNEL. 

Folha de Guarda 
Primeira página de um livro antes da folha de rosto. Verso também em branco. 

Não obrigatória. 

Fonte 
Conjunto de letras e outros sinais de uma mesma família e, portanto, com as 

mesmas características. 

Formato 
Conjunto das dimensões características de qualquer obra. 

Fotocomposição 
Sistema de composição que produz textos em suporte de filme ou de papel 

fotográfico.  



Fotolito 
É o filme gerado a partir da composição de um livro pronto para impressão. 

Fotolito Digital 
Fotolito próprio do sistema de editoração eletrônica, produzido diretamente do 

arquivo digital que contém a arte final do trabalho a ser impresso. 

Ghost-writer 
Termo em inglês. Significa escritor fantasma. Escritor que ajuda um outro a 

escrever um livro. 

Gramatura 
Peso do papel em gramas por metro quadrado. 

Grifo  
Ver itálico. 

Guilhotina 
Máquina de acabamento usada para o corte intermitente de uma quantidade de 

folhas; seu corte é mais preciso e perfeito que o da cortadeira. 

Gutenberg 
Johann Gensfleisch zum Gutenberg, nascido em 1400 na Mogúncia, Alemanha. 
Inventor da impressão com caracteres móveis, ou seja, a reprodução mecânica 

de livros, a qual possibilitou a industrialização, ou produção em larga escala dos 
livros. Gutenberg é conhecido como pai da Imprensa. 

Impressão digital 
Qualquer método de impressão no qual a imagem é impressa diretamente no 

papel ou em outro substrato, diretamente de um arquivo digital. 

Impressão sob demanda (print on demand) 
Processo de impressão eletrônico que entrega exatamente o que o cliente deseja, 

quando o cliente precisa e no lugar onde for necessário. 

ISBN - International Standard Book Number 
Número internacional dos livros. É um sistema padronizado que identifica 

numericamente os ivros, segundo o assunto, título, autor, país, editora, 
individualizando-os. 

Itálico 
Estilo de letra que aparece no texto deitada. Usado para destacar palavras e 

expressões estrangeiras. 

JDF (Job Definition Format) Formato de Definição de Trabalho 
Forma padronizada de comunicação entre equipamentos e programas de 



controle utilizados em uma gráfica. Permite que produtos de fornecedores 
diferentes trabalhem integrados. 

Justificar 
Aumentar ou diminuir o espaço entre as palavras ou entre as linhas, de modo a 

ajustá-las a uma medida. 

Laser-filme 
Substitui o fotolito. Sistema barato usado para textos. Não serve para fotografias 

e trabalhos de qualidade. 

Lauda 
Cada uma das páginas de um original, produzidas na tela do computador ou 

impressas em papel. As laudas costumam obedecer as duas medidas-padrão: 70 
toques x 20 linhas = 1.400 caracteres; e 70 toques x 30 linhas = 2.100 

caracteres. 

Legenda 
Texto explicativo que acompanha uma ilustração, foto, um gráfico, etc. 

Linha Editorial 
Perfil de publicações de uma editora. 

Lista de Preços 
Relação de livros disponíveis para comercialização de uma editora. 

Litografia 
Arte ou processo de produzir um desenho, caracteres, etc. em uma pedra plana, 

especialmente preparada, e por meio desta reproduzi-los em papel. 

Lombada 
Espinha do livro. Pode ser quadrada ou tipo canoa. No Brasil escreve-se o texto 

de baixo para cima. 

Lombada Canoa 
Usada em revistas. Uso de grampo no dorso. Também chamado de grampo a 

cavalo. 

Mancha 
Espaço útil ocupado na página pelo texto, fotos, ilustrações, etc., em oposição às 

margens.  

Manuscrito 
Livro escrito à mão. Escrito com a própria letra do autor. Termo em latim: 



manus + scriptus. 

Miolo 
Conjunto das páginas de um livro, menos a capa. 

Negrito 
Letras em bold. Mais grossas que as usadas no texto. Para destacar. 

Normatização 
Sistema de critérios editoriais aplicados não só aos aspectos formais do texto, 

mas também ao tratamento gráfico. Também chamada de padronização. 

Offset 
Sistema de impressão indireta (papel não entra em contato com matriz). A 

matriz é presa na máquina através de um cilindro que transmite a imagem para 
um outro cilindro de borracha (cauchu) e este por sua vez transfere ao suporte. 

Utiliza tinta gordurosa e pastosa com formas metálicas e planográficas. É o 
sistema mais versátil, permitindo a impressão em plásticos, metais, papelões e 

até mesmo pano. O sistema se originou da litografia em 1900 por Rubel Ira. 

Orelhas 
Abas que compõem a capa. Continuação da primeira e quarta capa. Usado para 

biografias e apresentações. 

Original 
Texto entregue pelo autor. Pode ser um manuscrito ou um arquivo digital.  

Página de Guarda 
Primeira página impressa de um livro. Em geral, o título do livro. 

Paginação 
Diagramação do texto em páginas. Programas mais usados: Pagemaker, Word, 

Works. 

Papel Imune 
Papel usado pelas editoras para impressão de livros. Papel isento sem imposto. 

PDF (Portable Document Format) 
Formato de descrição de documentos desenvolvido pela Adobe Systems que 

permite a troca de arquivos gráficos, independente de aplicativo e de 
plataforma, preservando integralmente sua aparência e a formatação original. 

Arquivos PDF podem ser facilmente visualizados em qualquer computador e até 
sofrer pequenas modificações sem que seja necessário recorrer ao aplicativo 

original onde foram criados. 



 
Pestape 

Montagem de um trabalho gráfico (texto, ilustrações, etc.). 

Posfácio 
Advertência no fim de um livro. 

Preço de Capa 
Preço sugerido pela editora para comercialização. 

Prova 
Composição pronta mas que ainda não foi impressa. Usada para conferir e 

liberar para impressão. 

Reedição 
Nova impressão de um livro já editado com modificações, alterações de 

conteúdo ou atualizações. 

Reimpressão 
Nova impressão de um livro sem modificações, alterações de conteúdo ou 

atualizações. 

Reprografia 
Demais formas de impressão não tradicionais. Tipo: fotocópia, xerografia, 

heliografia, etc. 

Resma 
Conjunto de quinhentas folhas de papel. 

Retícula 
Área em uma página impressa dividida em pequenos elementos de grafismo e 

contra-grafismo (na forma de pontos ou linhas) onde variações no tamanho, na 
espessura ou no número de elementos de grafismo são utilizadas para simular 
visualmente as variações no meio-tons das imagens de tom contínuo originais. 

Os tipos mais comuns de retícula são as convencionais (de freqüência 
modulada, nas quais varia o tamanho dos pontos), as estocásticas (de freqüência 

modulada, onde varia a quantidade de pontos) e –  mais recentemente –  as 
híbridas. Impressoras digitais podem usar tipos específicos de retícula para 

obter melhor qualidade. (em inglês, “screen”) 

Revisor 
Pessoa que faz a revisão do livro.  



Rodapé 
Parte de baixo de uma página impressa. Nota explicativa sobre o texto da 

página. 

Sebo 
Local onde se vende livros usados. 

Sobrecapa 
Cobertura móvel de papel, que protege a capa de um livro e na qual se imprime 

material informativo sobre a obra. 

Sumário 
Indicação, no princípio de um livro, parte, capítulo, etc., das matérias a tratar. 

Tipo 
Peça metálica que serve para imprimir uma letra. 

Tipografia 
Arte de imprimir textos com tipos. Casa onde se imprime textos com tipos. 

Tipolitografia 
Processo pelo qual a prova de uma composição tipográfica é transportada sobre 

pedra ou zinco, para ser impressa litograficamente. 

Tiragem 
O total de exemplares que se vai imprimir.    

Disponível em: 
http://www.amigosdolivro.com.br/materias.php?cd_secao=439&codant=  

http://www.amigosdolivro.com.br/materias.php?cd_secao=439&codant=

