
Prense as folhas no lado 
que deverá ficar fixo 
(lombada).

Passe cola em abundância e deixe secar. 
Dê mais umas duas ou três mãos.

Encadernação ultra 
simples com cola

Cole a capa.

Você pode usar cola a base de PVA, como 
aquelas colas brancas para madeira e 
papel.
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Encadernação 
melhorada com cola 

Prense as folhas 
usando duas barras 
rígidas e dois ou 
três sargentos

Usando uma serra, faça 
cortes na lombada, 
perpendiculares ao 
caderno

Passe cola em 
abundância

Com a cola ainda 
molhada, coloque 
pedaços de barbante 
nos lugares onde fez 
os cortes

Deixe a cola secar, passe mais umas duas 
mãos, e quando secar a última cole a capa

A liv
ro

!

Lombada

Pequenos cortes
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Encadernação com cola 
quente

Não mecha no caderno antes de 
15 segundos. Depois de 5 
minutos cole a capa.

O cabo da ferramenta aquecida deve 
estar bem isolado. A cola quente 
incendeia em temperaturas muito altas. 
Evite respirar o vapor da cola.

Prense as folhas, de modo 
que as mãos fiquem livres.

Use um objeto aquecido, como um ferro 
de solda. Chave de fenda esquentada no 
fogo também serve. As pistolas de cola 
produzem uma cola pastosa, que demora 
muito para sair e em quantidade 
insuficiente, por isto é inadequada.

Quando a cola derreter, 
movimente o ferro e o 
bastão para frente, sempre 
com o bastão indo contra o 
ferro, e não o contrário.
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Encadernação com 
grampos
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Alinhar as folhas

Lado de fora

Lado de dentro
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Grampear

Dobrar

A abertura do 
grampeador 
deve chegar 
até o centro 
da folha



Encadernação com 
costura

1 2 3
nó

Um único caderno, 4 furos

ida volta

Mais de 1 caderno, 2 furos

1

Repetir conforme a figura para todos os 
cadernos. No último volte costurando ao 
contrário.
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Aperte bem a linha, junte as pontas 
de dê um nó

Se quiser mais seguro, 
repita em mais de uma 
coluna

Dobrar Costurar

nó
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Encadernação em 
grampo trilho

contracapa

capalombada

dobras

capa

a

b
a=b

Use um furador de papel 
para furar as páginas do 
caderno

Dobre a capa conforme indicado
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Fure também as dobras da capa. O 
buraco deve estar no meio da aba

4
Prenda tudo com os 
grampos trilho



Encadernação japonesa

Comece costurando de 
dentro para fora, a partir 
do meio do caderno.


