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Resumo 
 

O projeto de mestrado apresentado tem como título “O uso da estampagem digital como 

ligação Arte/Moda”. Começa com um estudo sobre a história da estampagem desde a 

antiguidade, referindo os benefícios da técnica e a sua importância. 

No capítulo seguinte é feita uma abordagem específica à estampagem digital e os seus 

processos de criação, tocando em aspetos técnicos que contribuem para o produto final. 

 

De seguida existe um levantamento de alternativas à estampagem digital, mostrando de uma 

forma simplificada os seus processos de criação e uma pequena análise sobre os seus pontos 

fortes e fracos. 

Depois de uma avaliação sobre a estampagem digital e as suas alternativas, é feita uma 

relação entre Arte, Moda e Estampagem, dando alguns exemplos de como eles se misturam e 

se relacionam. 

Antes de passarmos à fase prática, é feito um levantamento atual de coleções onde são 

aplicadas a estampagem digital, uma análise do que foi feito num período de tempo 

relativamente curto. 

Por fim são realizados painéis de inspiração, croquis e manipulações digitais em moldes como 

suporte do produto final, onde é apresentada uma colecção. 
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Abstract 
The master's degree project submitted has as its title "the use of digital printing as 

Art/Fashion connection". It begins with a study of the history of printing since antiquity, 

referring to the benefits of the technique and its importance. 

In the next chapter is made a specific approach to digital printing and its processes of 

creation, playing in technical aspects that contribute to the final product. 

After, there is a survey of alternatives to digital printing, showing in a simplified form their 

creation processes and a short analysis of its strengths and weaknesses. 

After an evaluation on digital printing and its alternatives, there is a relationship between 

art, fashion and printing, giving some examples of how they combine and relate to one 

another. 

Before we proceed to the practical work, is made a current survey of where collections are 

applied to digital printing, an analysis of what has been done in a relatively short period of 

time. 

Order panels are held by inspiration, sketches and digital manipulations in patterns as end-

product support, where a collection is presented. 
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Introdução 
Todo o universo da Moda tem como suporte, conceitos como inovação, construção e criação 

que dependem constantemente de todos os processos produtivos existentes na atualidade e 

das matérias-primas a que o ser humano tem acesso. As primeiras manifestações culturais e 

artísticas associadas ao têxtil e ao vestuário surgiram nos primórdios da história da 

humanidade, começando por utilizar pigmentos vegetais, associados a representações 

simbólicas ou do quotidiano das respetivas tribos, criando assim uma aliança entre o ser 

humano e suas crenças, a Mãe Natureza e o mundo da representação artística.  

Através dos avanços tecnológicos, a estampagem passou a ser para toda a indústria têxtil, um 

fator importante e fulcral, que a partir de diferentes métodos, cria uma diferenciação entre 

os tecidos com a transferência de padrões, texturas, cores e desenhos.  

A competitividade da indústria têxtil, faz com que todos os processos de desenvolvimento 

têxtil desde a fiação até aos acabamentos, sejam exigentes, tanto para contribuírem para um 

maior conforto, como para criar um maior leque de linguagem visual.  

Na tinturaria e acabamentos, existe uma grande ênfase sobre a estampagem, pois acaba por 

ser o elo de ligação entre os artistas/ilustradores e a Moda.  

Embora o tingimento seja um ótimo processo de adição de cor e em alguns casos, como nas 

técnicas batik e tie-dye, adicionar efeitos estampados, a estampagem permite “Obter 

desenhos de várias cores sobre o mesmo tipo de fibra, a tinturaria em tecido apenas introduz 

uma cor por fibra” (NEVES, 2000, p.17 ).  

De uma forma genérica, na estampagem, são usados corantes reativos, corantes ácidos, 

corantes dispersos, entre outros, ou pigmentos sobre fibras naturais, sintéticas, artificiais, 

celulósicas ou proteicas.  

Genericamente, nas fibras sintéticas é aplicado um tipo de corante disperso, no caso das 

fibras celulósicas, artificiais e naturais é aplicado um corante reativo e nas fibras proteicas o 

tipo de corante aplicado é o ácido.  

A arte por sua vez tem vindo a assumir diversas alterações desde a sua existência. Alterações 

que não estão apenas relacionadas com a estética ou com as temáticas aplicadas. Para além 

dessas alterações inatas, a que o ser humano é obrigado a assumir com o propósito de manter 

a contemporaneidade, houve também uma alteração no suporte em que os artistas 

trabalhavam, deixando de haver somente a tradicional pintura sobre tela, para o artista 

explorar outras texturas e superfícies.  

Na atualidade, tudo ao nosso redor tem uma enorme preocupação gráfica, desde objetos de 

design, mobiliário, cosmética, restauração, incluindo a própria roupa, não só a alta-costura 

como também a roupa que vestimos no nosso dia-a-dia. Uma das técnicas que permite a 

junção Arte/Moda é a estampagem e mais recentemente a estampagem digital pois consegue 

acrescentar uma componente visual e gráfica, transformando a roupa no suporte de criação 

ou uma alternativa de suporte com produção de pequenas séries ou mesmo exclusivas, não 

retirando o valor da produção do artista. Atualmente surgem nas grandes marcas de luxo 
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parcerias entre artistas consagrados internacionalmente e Marcas de Moda. É o exemplo da 

Marca Luis Vitton para os acessórios de moda. 

Assim, a técnica de estampagem digital permite aos jovens designers e não apenas às grandes 

marcas a criação de peças exclusivas ou customizadas na componente gráfica, enriquecendo 

as coleções e os seus trabalhos, situação essa impossível com as técnicas tradicionais de 

estampagem, que exigem mínimos de quantidades para a sua produção. 

Assim pretende-se com este projeto desenvolver um Projeto de coleção de Moda que recorre 

a trabalhos de artistas e Designers de Moda, relacionando assim Arte e Moda, recorrente a 

técnicas de estampagem digital. 

 

Metodologia e objetivos  
Com o propósito da criação de um Projeto de coleção de Moda que envolva a Arte/Moda e 

recorrendo a técnicas de estampagem digital, desenvolveu-se este trabalho utilizando 

metodologias não intervencionista e intervencionista. 

A primeira parte do projeto, onde se realizou uma pequena revisão bibliográfica e uma 

pesquisa de trabalhos de designers que servem de base para exemplificar a Arte, a Moda e a 

Estampagem Digital ou similar à sua aplicação, recorrente a metodologias não 

intervencionista. Numa segunda fase do Projeto, desenvolveu-se uma coleção baseada nas 

metodologias estudadas na UC de Projeto de design de Moda I e II do Mestrado em Design de 

Moda, ou seja recorrendo à metodologia intervencionista. 

O desenvolvimento deste projeto foi baseado na seguinte questão ou problema: 

 

É possível que os jovens designers possam criar e desenvolver projetos customizados 

envolvendo a Arte e Moda recorrendo a técnicas/tecnologias de estampagem digital? 

  

Os objetivos a alcançar na realização do presente projeto são: 

1 – A criação de um projeto que relaciona a Arte e a Moda 

2 – A utilização das técnicas digitais para o desenvolvimento de um projeto exclusivo de 

Design de Moda. 

3- Utilização das tecnologias de estamparia digital para a produção de uma coleção exclusiva 

com vantagens competitivas no mercado. 
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Capítulo 1 

História da estampagem 

Segundo pesquisas efetuadas, as primeiras estampagens foram feitas na China e no Egipto, 

utilizando pintura à mão. Nos séculos V e VI a.C. os Egípcios criaram as suas primeiras 

estampagens, no período pré-dinástico. Estampagens usando a técnica de serigrafia sobre 

linho, foram também encontradas por arqueólogos em algumas tumbas egípcias. Seda 

estampada foi encontrada numas escavações efetuadas a leste do Turkistão e Kansu, 

provavelmente originárias da Dinastia Tang chinesa. 

 

    
Figura 1. Estampagem Egípcia  

 

 

 
Figura 2. Estampagem Chinesa 

 

Mais tarde surge na Índia e na Pérsia novos tipos de estampagens. Na Índia eram utilizados 

três processos, todos à mão: estampagem com cera, com gabarito e com tábua. 

A Pérsia produzia tapetes cheios de cores e com composições muito pormenorizadas, muito 

apreciadas pelos mercados. 

A estampagem permitia valorizar os tecidos com cores e composições artísticas.  
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Os fenícios utilizaram, nos primeiros tecidos estampados, o método de estampagem em 

blocos em que a tecelagem era trabalhada em fios de diversas cores, criando estampagens 

muito apreciadas na época. 

Outro método utilizado era o stencil, assim como bordados com cores vivas associadas aos 

dourados. A Índia era mestre na técnica de estampagem, superando bastante o trabalho dos 

persas e egípcios. Existem também exemplos de estampagem utilizando blocos de madeira 

sobre linho, durante a Idade Média, técnica que provavelmente foi trazida da Ásia e 

introduzida na Europa pelos romanos. 

Uma obra interessante da estampagem inicial europeia é o tapete de sitten, produzido na 

primeira metade do século XIV e que se encontra exposto em Basileia, no Museu da História. 

Para a sua realização, foram usados 15 modelos diferentes, apenas com o uso de vermelho e 

preto sobre um fundo branco. 

 

 
Figura 3. Tapete de Sitten 

No sudoeste asiático, no início do século XVI, existia um tecido rústico chamado Icaten. Este 

tecido recebia aplicações de cera, para permitir a absorção de tinta ou corante, ficando 

reservado ou branco, técnica artesanal de nome batik. Existe o batik africano e o batik 

javanês. No javanês, o efeito final é produzido por sucessivos tingimentos no tecido, 

protegido por máscaras de cera, onde somente as partes livres são tingidas. As máscaras são 

aplicadas sobre a seda com pincel. 

Um detalhe no mínimo interessante sobre a Idade Média, é o facto do povo só utilizar uma 

única cor, que normalmente seria o preto ou o azul. Os tecidos multicores eram apenas 

usados pelos nobres, pois eram um símbolo de riqueza. 

Na Europa, as primeiras estampagens datam o ano de 543, desde que Veneza se transformou 

num dos maiores portos de referência na troca de mercadorias entre o Oeste e o Leste.  

No meio das transações mais importantes, Veneza dava prioridade à importação de seda e de 

tecidos preciosos, assim como especiarias do Oriente. 
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Capítulo 2 

Estampagem digital 

“A estampagem digital tem avançado de uma forma progressiva desde o seu surgimento na 

década de 1970, na indústria de impressão de carpetes” (UJIIE, 2006).  

A estampagem tradicional pode ser vista como gravura, reproduzindo imagens através de 

matrizes. A estampagem digital é uma técnica relativamente recente, em que a sua principal 

característica é a eliminação das matrizes de impressão. 

Na estampagem digital, as imagens deixam de ser produzidas a partir de processos manuais e 

passam a ser criadas de uma forma virtual. Todos os processos da estampagem digital são 

informatizados, onde o seu desenho é transportado de uma forma digital, sem o uso de 

processos manuais, onde os desenhos passam diretamente de programas gráficos como o 

Adobe Illustrator ou Photoshop, Corel Draw, Kaledo Print, entre outros, para o tecido. 

Por estampagem digital pode denominar-se todos os processos onde a imagem é produzida ou 

digitalizada através de métodos digitais/eletrónicos e em que a sua transferência para o 

tecido, não precise de matrizes. 

Depois da estampagem, a sua aparência é a de quadricromia, onde as suas cores acabam por 

ser formatadas pelos pixels em jatos de tinta, e onde pode ser estampado qualquer tipo de 

imagem, seja ela gráfica ou fotográfica, sendo possível a utilização de todas as cores 

existentes.  
Os equipamentos utilizados para a estampagem digital são diferentes dos outros tipos de 

máquinas de estampagem. 

Foram também desenvolvidos pós- e pré-tratamentos que servem para uma melhor qualidade 

de estampagem, preparando o tecido em questão para receber o pigmento ou o corante 

usado. 

Os equipamentos de impressão digital, permitem também que os desenhos aplicados possam 

ter um rapport ilimitado, com uma escolha de cores quase também ilimitada. 

A estampagem digital acaba por representar um grande avanço na tecnologia de impressão 

em tecido, sendo aplicada não só em vestuário, como também em outros campos.  
Na estampagem digital, existem dois processos importantes, a impressão digital direta sobre 

o tecido e a impressão digital por transferência também conhecida por sublimação. 

 

2.1 Estampagem digital direta ou a jato de tinta 

Na estampagem digital direta através de jato de tinta, o corante em questão é diretamente 

aplicado no tecido, embebido numa substância química que ajuda a reação entre a matéria-

prima e o corante. Depois da impressão, para que a imagem seja fixada no tecido, é 

necessário a aplicação de vapor de água a elevada temperatura ou de calor seco, consoante o 

tipo de corantes ou pigmentos aplicados. 

Apesar do seu crescimento astronómico, apenas 1% da produção têxtil é relativa ao uso da 

estampagem digital por jato de tinta. Existe porém uma forte probabilidade destes números 
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crescerem, pois as tecnologias digitais têm vindo a aumentar os recursos disponíveis para a 

criação do Design de Moda, facilitando também todo o trabalho manual, fazendo com que 

exista uma maior preocupação no trabalho/processo mental e intelectual que físico.  

A estampagem digital acaba por fazer parte do processo criativo dos designers, podendo 

explorar de uma forma mais intensa a parte gráfica, sendo possível a utilização não só de 

novos padrões ou imagens criadas através de aplicações de software, mas também 

fotografias, o que não é possível, por exemplo, na técnica de serigrafia. 

2.2 Estampagem digital por transferência ou sublimação 
O processo de sublimação de uma forma simplificada, é o processo de alteração do estado 

sólido para o estado gasoso sem passar primeiro pelo estado líquido. 

Neste processo, a suposta imagem é impressa num tipo de papel com pigmentos por 

sublimação. 

Numa grande escala de impressão, o papel transfer é impresso através de um processo gráfico 

de offset, com quadricromia (CMYK), enquanto numa indústria de menor escala é utilizada a 

impressão a jato de tinta. 

Em qualquer uma das opções, o tipo de papel usado contém um acabamento especial e a 

imagem em questão é produzida em aplicações de software. Numa escala artesanal, o próprio 

papel funciona como transfer, sendo o elemento de transferência da imagem para a 

superfície, onde os desenhos são realizados diretamente no papel de uma forma manual sem 

o uso de programas computacionais. 

2.3 Vantagens da estampagem digital 
Muitas das vantagens que se podem atribuir á estampagem digital estão mencionadas a 

seguir: 

 

 • Elimina os custos iniciais da estampagem tradicional como no caso da gravação com o uso 

de cilindros ou com quadro; 

• Praticamente, não existe um limite de cores; 

• A qualidade de estampagem é superior a qualquer outra técnica; 

• Óptimos custos de produção para pequenas séries; 

• Possibilidade de estampagem em qualquer tipo de fibra, sejam elas naturais, sintéticas ou 

artificiais; 

• Redução do espaço necessário para a instalação do equipamento; 
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• Redução da mão-de-obra; 

• Redução do consumo de energia. 
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Capítulo 3 
Alternativas à estampagem digital na atualidade 
” O mercado tem-se modificado rapidamente, de forma global. Novas demandas exigem novas 

estratégias de produção como a resposta rápida (quick response), customização, just in time, 

dentre outras que apontam para a tendência de diminuir o tamanho das encomendas e 

aumentar a variação de produtos.” (RUTHSCHILLING, 2008, p.75  ).   

Podemos observar na atualidade diversas técnicas de transferência de imagem para tecidos, 

que dependendo de diversos fatores, podem ser de alta produção ou de baixa produção, 

criados de uma forma artesanal ou industrial. 

No entanto, o que vimos a anotar é que o processo alternativo à estampagem digital que 

reúne as melhores relações custo/qualidade de impressão sobre tecido é a serigrafia, não só 

pela aplicação de cor ou imagem na superfície, mas também pela aplicação de diversos 

acabamentos químicos como o devoré, efeitos brilhantes, efeitos opacos ou efeitos 

metalizados (foil), como também de aplicações de texturas 3D. 

Existem vários tipos de serigrafia, automática ou manual, rotativa ou com o uso de quadros. A 

serigrafia manual, é uma técnica que atualmente é equivalente ao silk-screen, onde um 

tecido com uma trama bastante fina é esticado num bastidor e onde algumas zonas são 

cobertas com substâncias de vedação. Coloca-se o bastidor no tecido e com a ajuda de um 

rodo a tinta passa-se a tinta para o tecido. As zonas cobertas, não deixam a tinta passar para 

o tecido. Este processo pode ser repetido, usando diferentes cores. 

A serigrafia mecanizada foi desenvolvida na década de 1920, nos EUA.  

É uma técnica que através de um quadro em que no qual se estira uma gaze finíssima, e as 

suas zonas cobertas ou tapadas, deixam ou não a tinta passar para o tecido, através de um 

processo de pressão realizada com um sistema de rodos. 

Os pontos positivos da serigrafia, normalmente estão relacionados com os baixos custos de 

produção e a boa relação qualidade/preço, em que em comparação com a estampagem 

digital se torna muito mais acessível e lucrativa. 

Como pontos negativos, a serigrafia não acompanha a precisão nem a qualidade superior da 

estampagem digital. 
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Exemplos de Devoré: 

      

fig.4 Camisa devoré 1, Ricardo Passaporte         fig.5 Camisa devoré 2, Ricardo Passaporte 

 

 

Exemplos de Foil: 

 

     
fig.6 Camisola foil, Money                       fig.7 T-shirt foil, Money 
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Exemplos de Serigrafia: 

 

    
fig.8 T-shirt serigrafia 1, Low Life                   fig.9 T-shirt serigrafia 2, Low Life 
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Capítulo 4 

Relação Arte/estampagem/Moda 

“Desta forma a moda e a arte estão presentes nas relações humana no tempo e no espaço, 

compreendendo as relações sociais, políticas, económicas, tecnológicas e culturais. Assim 

entende-se que a produção contemporânea de arte, da moda e do design expressa de forma 

simbólica a linguagem e a comunicação numa interação definida também pelas citações da 

arte pelo design e do design pela arte. Nesta perspetiva, estilistas e designers se apropriam 

das referências artísticas para imprimir expressões estéticas nas suas criações, onde a 

estilização de formas, inovação de materiais, elaboração de interferências, estamparia, 

padronagem e texturas agregam técnicas que remetem ao design de superfície têxtil e 

personificam as suas marcas. Na experimentação torna-se importante compreender a arte sob 

os aspetos imaginativos, inventivos, criativos como suporte para o designer de moda promover 

as suas interlocuções artísticas. Esta relação á arte tem sido o suporte da inspiração e 

conexão com o processo de criação, entre outras interferências e influências que reiteram a 

inter-relação entre os dois espaços.” (Medeiros, 2007) 

Neste capítulo, vai existir um foco sobre a década de 1960, sendo que foi uma década de 

grandes alterações, não apenas sociais, como também artísticas. É nesta época que surge a 

Op Art e a Pop Art. Nota-se portanto nesta altura uma grande relação entre arte e Moda, 

onde é visível as suas influências e interações em diversos ramos. Nesta década, Yves Saint 

Laurent (fig.10), através da estampagem conseguiu ser bastante inovador, ao usar pinturas do 

pintor Piet Mondrian nos seus vestidos. 
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fig.10- Yves Saint Laurent, vestido Mondrian 

 

Em Itália, a estampagem foi bastante utilizada por Emílio Pucci nas suas criações de Moda. 

Emílio aplica a estampagem de formas geométricas, como que de uma forma psicadélica e 

com uma grande influência na Op Art. Existe também algumas experiências de materiais 

como o acrílico ou o plástico.  

Nesta época verifica-se a gigantesca influência do Pop e da Op Arte em todos os meios 

criativos, maioritariamente, através da impressão/estampagem. A Pop Art debruçava-se mais 

na figuração, como podemos observar nas famosas pinturas de Andy Warhol ou de Roy 

Liechtenstein. A Op Arte por sua vez, era mais direcionada para a geometria e efeitos óticos. 

Existe portanto, toda uma relação entre a Arte e a Moda, se nessa época a Arte era vendida 

em grande escala, através dos prints ou da serigrafia, a Moda, passou também a ser mais 

acessível e vendida em maior escala, onde muitas das peças tinham um corte simples e 

apostavam bastante na estampagem. 

Esta época foi crucial para todo o desenvolvimento da Arte e da Moda, ainda nos dias de hoje 

podemos observar esse “pensamento atual” que se vivia. Atualmente ainda aproveitamentos 

essa influência começada na década de 1960, por exemplo, a realidade artística atual, muito 

ligada ao street art, contém algumas influências deixadas por artistas da época como Andy 

Warhol, o uso do stencil e a impressão são técnicas que se mantêm atuais, assim como a 

estampagem em tecido, que atualmente com o avanço da tecnologia se está a desenvolver 

cada vez mais.  

Observamos ainda nos dias que correm, fotógrafos, ilustradores, pintores e artistas plásticos, 

a utilizarem a estampagem/impressão como forma de exporem e comercializarem os seus 

trabalhos, o que se torna totalmente legítimo tendo em conta o avanço da própria sociedade. 
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Grandes marcas de vestuário, apostam incansavelmente na estampagem digital, a facilidade 

que existe em mudar uma peça de roupa como uma t-shirt infinitas vezes é aliciante. Marcas 

como a Pull&Bear ou Zara, têm inúmeras coleções onde a estampagem é o ponto forte, isto 

porque a estampagem/impressão é a forma mais simples de alteração de um objeto de 

design, seja ele vestuário, mobiliário, entre outros.  

 

Capítulo 5 
Exemplos de estampagem digital na Moda 

Esta pesquisa foi realizada, com o intuito de mostrar vários tipos de aplicação da estampagem 

digital na moda, dando exemplos de criações feitas por marcas como a Sibling, Comme des 

Garçons, Custo Barcelona, Lacoste, entre outros e designers conceituados como Jeremy Scott, 

Jean Charles de Castelbajac, Alexander Mcqueen e John Galliano.  

Esta pesquisa foi realizada com o suporte de revistas como a UOMO e a Sport&Street. 

 

UOMO magazine nº80 

(geometric aesthetic) 

Junho 2012 

Editor: Alessandre Ferrari 

Coleções: Outono/Inverno 2012/2013 

 

Sport&Street magazine nº66 

(deep blue) 

Novembro 2012 

Editor: Alessia Vignali 

Coleções: Primavera/Verão 2013 

 

Sport&Street magazine nº67 

(nu punk) 

Janeiro 2013 

Editor: Alessia Vignali 

Coleções: Primavera/Verão 2013 

 

UOMO magazine nº82 

(contemporary pop) 

Janeiro 2013 

Editor: Alessandre Ferrari 

Coleções: Primavera/Verão 2013 
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UOMO magazine nº83 

(urban jungle) 

Março 2013 

Editor: Alessandre Ferrari 

Coleções: Outono/Inverno 2014 

 

Nesta pesquisa podemos observar diferentes tipos de aplicação de estampagem, podemos 

observar coordenados totalmente estampados com padrões, estampagens centralizadas, 

estampagem em zonas específicas, entre outras. 

 

Podemos observar na revista UOMO nº80 (geometric aesthetic), coleções Outono/Inverno 

2012/2013 com uma aposta muito forte na estampagem digital, podemos ver por exemplo, 

algumas peças da Custo Barcelona (fig.11, 12), com uma grande variedade de padrões usando 

diversos processos como a estampagem digital e a perfuração. Esta coleção é muito marcada 

pelo uso da lã e pelas formas geométricas. 

 

       
 

fig.11 Custo Barcelona              fig.12 Custo Barcelona                    

 

Outra coleção que ganha força com o uso da estampagem digital é a de Rag & Bone (fig.13, 

14), onde se consegue notar uma influência indiana mas que ao mesto tempo, através de uma 

alfaiataria clássica e algumas influências militares, acaba por não afastar das suas raízes 

inglesas. 

Nesta coleção, existem várias composições em jacquard que juntamente com o uso de 

estampagens de padrões camuflados contribuem para esta coleção com um aspeto 

clássico/chic. As palavras chave desta coleção são veludo, lona, casacos e sobretudos com 

alguma variedade de tons. 
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fig.13 Rag & Bone                   fig.14 Rag & Bone                     

 

Ainda na mesma edição da revista UOMO nº80, uma coleção que chamou bastante a atenção 

pelo uso exagerado da estampagem digital, com cores fortes é a de The People of the 

Labirynths (fig.15, 16).  

The People of the Labirynths (fig.15, 16) para esta coleção inspiraram-se numa terra lendária 

de nome, Ultima Thule, onde exploram a mistura entre os tempos antigos com a tecnologia 

digital. É bem visível nesta coleção inúmeras estampagens digitais de uma viagem aos tempos 

antigos. 

 

   
fig.15 The People of the Labirynths                  fig.16 The People of the Labirynths 

 

Na revista Sport & Street nº66 (Deep blue), podemos observar coleções Primavera/Verão 

2013, em que abordam a estampagem digital de variadas maneiras. Um bom exemplo dessa 

abordagem á estampagem digital é a coleção da Givenchy (fig.17, 18) em que todos os prints 

são retratos e o tipo de estampagem é centralizada, existindo uma imagem que se repete em 

diferentes peças, explorando o contraste entre o próprio print e o background, que varia na 
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cor e na textura da peça em questão. 

Os retratos utilizados nas estampagens são maioritariamente de figuras femininas, com 

bastante tratamento digital. 

 

                 

fig.17 Givenchy                            fig.18 Givenchy 

 

A designer Katie Eary (fig.19, 20), apresenta uma coleção, visível na revista Sport & Street 

nº66, em que o tipo de estampagem ocupa por completo os coordenados, criando um impacto 

visual bastante agressivo. 

Existe nesta coleção, uma mistura de inspirações, uma parte relacionada com o mundo do 

mar, onde se nota uma forte aposta do uso de animais marinhos como peixes e polvos, por 

outro lado, uma inspiração mais ligada ao classicismo, em que são usados elementos clássicos, 

como adornos e o uso extremo do dourado. 

Esta coleção é muito peculiar, pois mistura toda uma imagem clássica com um look 

desportivo. 

 

 

                

fig.19 Katie Eary                           fig.20 Katie Eary                      
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Outra abordagem bastante interessante sobre a estampagem digital é a coleção de Kit Neal 

(fig.21, 22), peças com um corte simples e com uma inspiração focada em vários aspetos 

suburbanos e multiculturais Ingleses. 

 Esta coleção é baseada em Londres, mais especificamente no bairro de Peckam, de onde é 

proveniente, se bem que também há uma inspiração na típica arquitetura britânica, em 

resorts como o Cambersands, Margate e o Blackpool.  

Kit Neal (fig.21, 22), conseguiu portanto criar uma coleção muito criativa, focada no uso de 

cores vivas e peças todas estampadas.                                         

 

    

fig.21 Kit Neal                                                          fig.22 Kit Neal 

 

Uma coleção que consegue misturar vários tipos de estampagem é a coleção Primavera/Verão 

2013 da Sibling (fig.23, 24). 

Se por um lado existem estampagens localizadas em áreas específicas, existem também 

estampagens usadas como padrões pelos coordenados inteiros. 

Esta coleção ganha também força por utilizar não só estampagens com formas geométricas 

como também ilustrações de figuras humanas e caligrafias. 

 

                                    

fig.23 Sibling                                                   fig.24 Sibling 

Na revista Sport & Street nº67 (Nu punk), edição que saiu em Janeiro de 2013, apresenta as 
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propostas Primavera/Verão 2013 de vários designers, nas quais se destacam as coleções de 

Comme des Garçons (fig.25, 26) e de Jean Charles de Castelbajac (fig.27, 28). 

A coleção de Comme des Garçons (fig.25, 26), apostou na estampagem digital de padrões, 

onde é bem visível o uso de padrões animais e ao mesmo tempo o uso do padrão camuflado 

em alguns dos seus coordenados. 

 

                                          

fig.25 Comme des Garçons                                         fig.26 Comme des Garçons      

 

No caso da coleção de Jean Charles de Castelbajac (fig.27, 28), existem vários tipos de 

estampagens de imagens criadas através de softwares, misturando a cidade com alguns 

aspetos da natureza. 

Jean Charles de Castelbajac (fig.40, 41, 42, 43), nesta coleção consegue misturar prints 

totalmente geométricos e outros com uma linguagem mais abstrata. 

 

 

 

                                             

fig.27 Jean Charles de Castelbajac                                fig.28 Jean Charles de Castelbajac 
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Na edição nº82 da revista UOMO (contemporary pop) de Janeiro de 2013, existem variadas 

coleções a tocarem na estampagem digital como a fonte principal da parte criativa. 

Uma das coleções que criou mais impacto é a coleção Primavera/Verão 2013 de Jeremy Scott 

(fig.29, 30, 31), onde se mistura o Este com o Oeste e o Dubai com o streetwear. 

Essa mistura é bastante visível com o mix excêntrico entre calções de basquete com botas de 

heavy metal, padrões de animais com o uso de adornos em dourado. 

 

                                                   

fig.29 Jeremy Scott                        fig.30 Jeremy Scott                           fig.31 Jeremy Scott 

 

Nesta mesma revista, a Lacoste (fig.32, 33) apresenta uma coleção inspirada nas t-shirts 

oversize com bastantes blocos coloridos assimétricos. 

 Nesta coleção, a Lacoste (fig.32, 33) aposta em linhas simples, com o uso do branco puro 

seguido de um contraste com o resto das cores usadas. 

Os prints desta coleção são baseados no icónico mundo do ténis. 

 

         

fig.32 Lacoste                                              fig.33 Lacoste 
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A Y-3 (fig.34, 35), apresenta uma coleção desportiva unissexo com um contraste brilhante 

entre o preto/branco e cores vivas, onde o maior foco são as suas estampagens florais, 

desenvolvidas através de programas computacionais. Esta coleção também tem alguns 

acessórios, como malas/sacos e chapéus, onde o uso da estampagem é normal. 

 

    

fig.34 Y-3                                                      fig.35 Y-3 

 

Na revista UOMO nº83 (urban jungle), lançada em Março de 2013, editada por Alessandre 

Ferrari, várias coleções de Outono/Inverno foram selecionadas para esta pesquisa devido ao 

seu envolvimento com a estampagem digital. Essa abordagem á estampagem digital é usada 

de diferentes maneiras, dando ao designer uma liberdade superior para a criação, em que 

tudo depende da criatividade e imaginação. 

Nesta edição da UOMO, podemos observar a coleção de Alexander Mcqueen (fig.36, 37), 

baseada nos criminosos de East End, com uma linha bastante elegante, como já estamos 

habituados. 

Nesta coleção, os padrões foram inspirados nas pinturas vitrais, que eram muito usadas 

antigamente. 

A estampagem é portanto, não só aplicada no vestuário, como também nos acessórios, 

criando um impacto visual forte. 
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fig.36 Alexander Mcqueen                             fig.37 Alexander Mcqueen 

 

Outra coleção também visível nesta edição da UOMO, com um grande uso e exploração da 

estampagem digital é a coleção de Frankie Morello (fig.38, 39, 40), onde algumas peças, 

mostram a arquitetura de alguns prédios de Nova Iorque, usando também alguns padrões 

geométricos. 

Frankie Morello (fig.38, 39, 40) nesta coleção cria também peças em que são aplicadas 

estampagens com ilusões 3D. 

 

       

fig.38 Frankie Morello            fig.39 Frankie Morello             fig.40 Frankie Morello 
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John Galliano (fig.41, 42) por sua vez, apresenta uma coleção que liga perfeitamente a moda 

com a arte através da estampagem digital, criando uma coleção inspirada nos prints famosos 

do artista alemão Joseph Beuys. 

 

       

fig.41 John Galliano                 fig.42 John Galliano                  

 

Podemos observar a coleção de Juun J (fig.43) com uma grande aposta na estampagem 

digital, em que há uma grande aposta na ilustração digital. 

As ilustrações aplicadas são animais, quase como se fossem caricaturas e com um aspeto um 

bocado psicadélico. 

 

 

fig.43 Juun J 
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Nesta mesma edição da revista UOMO, Richard Nicoll (fig.44, 45, 46, 47), apresenta uma 

coleção com um look baseado, na arquitetura dos anos 50, 60 e 70 com uma energia dos 

movimentos musicais post-punk e no-wave dos anos 80.  

Nesta coleção há uma grande aposta no uso de padrões estampados digitalmente e contém 

algumas referências ao classicismo e á iconografia industrial e pós-industrial. 

 

    
fig.44 Richard Nicoll                                    fig.45 Richard Nicoll 
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fig.46 Richard Nicoll                                   fig.47 Richard Nicoll 

 

Por fim, para finalizar a pesquisa da aplicação da estampagem digital, temos a coleção da 

Versace (fig.48, 49), onde existem bastantes impressões clássicas agressivas, estampagens 

animalescas, óticas e barrocas. Estas estampagens dão uma enorme relevância aos casacos e 

ás calças. 

 

    

fig.48 Versace                                fig.49 Versace 
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Capítulo 6 

Proposta de coleção 

 

6.1 Inspiração 

Como temos vindo a observar, a Arte, assim como a Moda, têm uma necessidade inata para 

continuar com a sua existência, de estarem em constante inovação. 

Tanto a Arte como a Moda, precisam de estar a par da atualidade, atentos á evolução natural 

da sociedade e “oferecer” uma inovação que é representada em inúmeras formas. 

Parece fazer cada vez mais sentido, a aproximação da tecnologia na arte e na moda. Podemos 

observar que atualmente muitos artistas e designers de moda, exploram a tecnologia como 

processo criativo, mas também a usam como a própria obra de arte. 

O artista Erwin Wurm (fig.50, 51) construiu uma série de obras que simbolizam toda essa 

relação arte/tecnologia, numa dessas obras, ele trabalha um Ferrari com espuma, onde a 

própria tecnologia é explorada em forma de arte. 

 

 

fig.50 Erwin Wurm   

 

 

fig.51 Erwin Wurm 

 

Para além desta série de Ferraris, Erwin Wurm (fig.50, 51) em quase todas as suas obras, 

aplica o uso de tecnologia avançada. Sempre com uma linguagem atual, em todas as suas 
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obras se notam o uso dessa mesma tecnologia, transmitindo um sentimento completamente 

atual e contemporâneo. 

O designer Hussein Chalayan (fig.52), é conhecido pela sua ousadia de criações tecnológicas 

que elevam a moda/vestuário para outro nível, o que faz todo o sentido pois não podemos 

ignorar o facto de existirem ferramentas tecnológicas que o ser humano é livre de usar como 

utensilio artístico/criativo. 

 

 

fig.52 Hussein Chalayan 

 

Estas noções de evolução podem ser aplicadas em todos os campos criativos, na música, 

pintura, moda, fotografia, cinema entre outros. 

A inspiração deste trabalho, provém de uma mistura da “era digital” com elementos naturais, 

a ideia é a construção de uma coleção em que o print assume a responsabilidade de juntar 

trabalho artístico realizado digitalmente com a moda.  

A ideia é pegar em pintura e manipulação digital e conseguir aplicá-las no vestuário da 

maneira mais natural e sincera, ou seja através da estampagem digital. Já anteriormente 

temos vindo a observar essa junção simples da arte em forma de pintura no vestuário, como 

por exemplo as pinturas de Piet Mondrian, que foram incansavelmente aplicadas no vestuário 

por diversos designers.  

Para a resolução deste projeto, para além da criatividade do autor foram convidados dois 

artistas, na qual estariam encarregues da criação de arte digital com o intuito dessa mesma 

criação ser aplicada no vestuário através do processo de estampagem digital. Ambos os 

artistas convidados exploram ferramentas digitais e misturam a arte desenvolvida por meios 



 29 

computacionais com a rua. Os artistas escolhidos são, o polaco Michal Linow, também 

conhecido como Pikaso, e o português residente em Londres, Tiago Rodrigues. 

6.1.1 Pikaso 

Michal Linow, também conhecido no mundo do street-art como Pikaso (fig.80, 81, 82, 83), é 

um artista proveniente de Gdansk, Polónia. Utiliza o seu i-phone, ou por vezes outros 

softwares, para a criação de pinturas que seguidamente vão ser impressas em papel de cartaz 

e colocadas em espaços públicos.  

A Arte digital passa para a rua com uma facilidade enorme através do print digital em papel. 

Esta nova abordagem, acaba por ser inovadora, pois há uma mistura de técnicas que nunca foi 

explorada.  

O interesse nas obras de Pikaso (fig.53, 54, 55, 56) surge não só pelas suas noções de estética 

totalmente contemporâneas mas também pelas ferramentas simples que utiliza. 

Por norma, os street-artists aplicam técnicas e conceitos que seguem uma linguagem quase 

universal, usam bastante a técnica do stencil ou a aplicação de tinta na parede através de 

sprays ou pinceis, onde as suas criações passam por imagens estilizadas com pouca ou 

nenhuma mensagem.  

Michal Linow, com as suas criações, modifica essa maneira de assumir o street-art, elevando-

o para outro nível. As suas obras podem ser não só aplicadas na rua, como também em 

galerias. Existe um olhar futurista por parte de Pikaso (fig.53, 54, 55, 56) nas suas obras, ele 

consegue combinar estéticas atuais com a exploração de técnicas também elas 

contemporâneas, algo não visto até agora, mas que poderá muito bem ser um dos caminhos a 

seguir no futuro da arte. 

 

 

fig.53 Óleo em i-phone, Pikaso 
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fig.54 Painel, Pikaso 

 

    

fig.55 Óleo em i-phone, Pikaso                          fig.56 Óleo em i-phone, Pikaso 
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6.1.2 Tiago Rodrigues 

Tiago Rodrigues (fig.57, 58, 59, 60), nascido em Viseu, Portugal, atualmente residente em 

Londres. Os seus trabalhos variam bastante consoante as ferramentas que utiliza. Tiago tem 

trabalhos de pintura tradicional, mas as suas obras que têm interesse para o desenvolvimento 

deste projeto são criadas através de softwares digitais que normalmente resultam de uma 

distorção controlada de imagens, modificando a natureza natural delas mesmas. 

Os seus trabalhos são realizados através de funções simples em softwares como o Paint ou o 

Photoshop. 

 

 

 

fig.57 Manipulação em Paint, Tiago Rodrigues 
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fig.58 Photoshop, Tiago Rodrigues                fig.59 Photoshop, Tiago Rodrigues 

 

    

fig.60 Manipulação em Paint, Tiago Rodrigues 

 

Por fim, existe uma seleção fotográfica que juntamente com alguns padrões desenvolvidos em 

Photoshop, pelo autor deste projeto, servem para unificar e dar alguma coerência aos 

trabalhos propostos pelos artistas convidados. 

Neste trabalho há uma preocupação em juntar elementos naturais do nosso planeta, como o 

mar, a lava e o golfinho, assim como criações do ser humano, como é o caso do Lamborghini 

ou da cidade de Nova Iorque. 

Existe portanto um paralelismo em relação ás temáticas aplicadas e ás técnicas usadas, se por 
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um lado temos elementos naturais, por outro é aplicado programas digitais para o 

desenvolvimento ou alteração desses mesmos elementos naturais. O objetivo deste trabalho é 

o desenvolvimento de uma minicolecção em que os seus pontos fortes resultam do impacto 

visual causado por imagens através da estampagem digital.  

Há uma enorme preocupação em usar a estampagem digital de uma forma diferente até agora 

usada, a aplicação de obras de arte digitais é algo que se torna inovador tendo em conta que 

existe uma diferença entre design e arte e que o tipo de print aplicado no vestuário, provém 

de ilustrações digitais em que o seu intuito inicial é ser aplicado no vestuário. Neste caso a 

preocupação base é usar obras que foram feitas com outros intuitos que não a aplicação no 

vestuário e dar-lhes esse mesmo objetivo. A aplicação de pinturas á mão em t-shirts ou 

camisolas acaba por não ser nada de novo, podemos observar por exemplo as coleções da 

Zara sobre Jean Michel Basquiat ou sobre Keith Haring, o que esta coleção trás de novo é o 

uso de arte digital, que para além de ser um novo conceito de arte, nunca foi muito 

explorado, muito menos na aplicação de prints em vestuário. 

 

6.2 Desenvolvimento gráfico 

 

6.2.1 Coordenado 1 

A estampagem deste coordenado é obtida através de uma fotografia digital. 

A fotografia é estampada em todos os moldes das peças de forma a criar uma “tela”, onde a 

junção dos coordenados completam a imagem original. 

 

Croqui 

 

 
fig.61 Croqui coordenado 1 



 34 

Imagens aplicadas na estampagem 

 

 

fig.62 Padrão coordenado 1  

 

Moldes 

 

 
fig.63  Moldes frontais peça 1                                                      fig.64 Moldes frontais peça 2 
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fig.65 Moldes posteriores peça 1                                      fig.66 Moldes posteriores peça 2 

 

 

6.2.2 Coordenado 2 

A imagem usada para a estampagem da camisa é uma criação de Tiago Rodrigues, onde existe 

uma manipulação digital de uma imagem. 

Para as calças, houve um aproveitamento de algumas zonas da imagem manipulada por Tiago, 

que Ricardo Passaporte usou para criar um padrão. 

 

Croqui 

 

 
fig.67 Croqui coordenado 2 
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Imagens aplicadas na estampagem 

 

 
fig.68 Padrão coordenado 2 

 

 

fig.69 Padrão coordenado 2 
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Moldes 

 

    
fig.70  Moldes frontais peça 3                                   fig.71 Moldes frontais peça 4 

 

    

fig.72 Moldes posteriores peça 3                                    fig.73 Moldes posteriores peça 4 
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6.2.3 Coordenado 3 

A imagem aplicada é uma criação de Pikaso, uma pintura feita através de um I-phone. 

A imagem é aplicada no molde frontal da camisola. 

Nos calções, o padrão usado é criado por Ricardo Passaporte, no Adobe Photoshop, com o 

intuito de aplicar as mesmas cores da imagem de Pikaso, de uma forma minimalista. 

 

Croqui 

 

 
fig.74 Croqui coordenado 3 
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Imagens aplicadas na estampagem 

 

 
fig.75 Padrão coordenado 3 

 

 

fig.76 Padrão coordenado 3 
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Moldes 

 

    
fig.77 Moldes frontais peça 5                          fig.78 Moldes frontais peça 6 

 

    

fig.79 Moldes posteriores peça 5                       fig.80 Moldes posteriores peça 6 
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6.2.4 Coordenado 4 

Uma fotografia do Central Park, em Nova Iorque, é usada por Tiago Rodrigues, para outra das 

suas obras da série de manipulações em Paint. A imagem é aplicada na camisola em todos os 

moldes da peça, frontal, posterior e laterais de forma a preencher por completo a camisola. 

Para as calças, Ricardo Passaporte, pega em elementos da imagem de Tiago e mistura-as 

umas com as outras de forma a conseguir criar um padrão para ser estampado. 

 

Croqui 

 

 
fig.81 Croqui coordenado 4 

 

Imagens aplicadas na estampagem 

 

 
fig.82 Padrão coordenado 4 
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fig.83 Padrão coordenado 4 

 

Moldes 

 

    
fig.84 Moldes frontais peça 7                           fig.85 Moldes frontais peça 8 
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fig.86 Moldes posteriores peça 7                         fig.87 Moldes posteriores peça 8 
 

6.2.5 Coordenado 5 

A imagem usada para a estampagem da camisola por Ricardo Passaporte é uma fotografia 

digital. A imagem foi alterada de forma a se encaixar nos moldes da peça. A imagem em 

questão é a fotografia de um Lamborghini Gallardo. 

Para as calças foi desenhado em Adobe Photoshop um padrão com cores retiradas á imagem 

da peça superior. 

 

Croqui 

 

 
fig.88 Croqui coordenado 5 
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Imagens aplicadas na estampagem 

 

 
fig.89 Padrão coordenado 5 

 

 

fig.90 Padrão coordenado 5 
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Moldes 

    

fig.91 Moldes frontais peça 9                             fig.92 Moldes frontais peça 10 

 

    

fig.93 Moldes posteriores peça 9                            fig.94 Moldes posteriores peça 10 

 

6.3 Painéis cor/materiais e inspiração   

          
fig.95 Painel de cor/materiais e inspiração             fig.96 Painel de cor/materiais e inspiração 
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6.4 Desenvolvimento do vestuário 

Para o desenvolvimento do vestuário em primeiro lugar tem de existir uma ideia base, essa 

ideia base vai ser desenvolvida através de várias etapas, umas técnicas com a ajuda de 

maquinaria e outras criativas com a ajuda ou não de elementos tecnológicos. A ideia base 

deste trabalho de uma forma resumida é a criação de uma minicolecção onde a sua força 

depende da estampagem digital. A ideia é usar trabalhos artísticos desenvolvidos 

digitalmente e aplicá-los no vestuário.  

A parte prática deste trabalho começa com a criação de obras digitais por parte dos artistas 

Pikaso e Tiago Rodrigues, de seguida Ricardo Passaporte aproveita elementos do trabalho dos 

artistas para criar uma ligação entre o trabalho de ambos, acrescentando portanto algum 

trabalho pessoal desenvolvido com programas computacionais. Depois da parte gráfica estar 

bem clarificada, é necessário o desenvolvimento de croquis, com o intuito de esclarecer 

alguns aspetos visuais ou a própria seleção das peças para cada imagem. Para o 

desenvolvimento de croquis foram usadas canetas de feltro sobre papel A4. Depois das 

ilustrações finalizadas, foram digitalizadas. 

Durante o mesmo processo de desenvolvimento e clarificação gráfica foram desenvolvidos 

painéis de cor e materiais assim como também de inspiração. 

Depois dos croquis feitos e da escolha das peças, houve uma procura nas revistas Burda, os 

moldes que mais se assemelhavam aos idealizados. Depois de escolhidos, passou-se então a 

fase de modelagem, onde se retiravam alguns moldes da Burda, passando-os para papel, que 

de seguida iriam ser passados para computador através da mesa digitalizadora. 

Depois da digitalização dos moldes para o programa Modaris, é necessário encaixar as obras 

de Pikaso e Tiago nos moldes de forma a quando forem impressos no tecido não haja nenhum 

desperdício e que as imagens se enquadrem nas peças selecionadas, para isso é preciso passar 

os moldes do Modaris para o programa Kaledo. Depois de ter passado o molde e a imagem em 

questão para o Kaledo, é necessário colocar a imagem em cima do molde e usar a função 

“suprimir”, para que a imagem fique somente a ocupar o espaço do molde. É preciso repetir 

este processo para cada peça da minicolecção. Quando finalizado esse processo há que 

guardar as imagens em boa resolução para terem uma boa qualidade de definição na fase de 

impressão. 

A próxima etapa é a recolha dos materiais a usar nas peças, para se dar então o processo de 

estampagem digital. 

De seguida há que transferir as imagens para o programa Raster Link Pro 5 versão 2.10 que 

está diretamente ligado á máquina de estampagem Mimaki Tx400-1800D e colocar o tecido na 

máquina, de forma a estar pronto para ser estampado. 

No programa Raster Link Pro 5 versão 2.10, existe uma montagem dos moldes no tecido 

disponível, de forma a haver um maior aproveitamento do mesmo. É iniciada então o processo 

de estampagem, que requer algum tipo de cuidado relativamente a algumas falhas de 

levantamento ou dobragem de tecido durante o seu processo. 

No fim da estampagem, é obrigatório o processo de fixação, que consiste na aplicação de um 
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ferro de engomar quente, sem vapor, por cima de um tecido aleatório, que se encontra junto 

ao tecido estampado. 

Com os moldes prontos, fazem-se as últimas alterações relativamente á largura das peças, em 

que de seguida cada molde passa pela máquina de chuleio.  

Juntamente com o técnico de malhas, faz-se os canelados necessários para as peças que têm 

tais acabamentos. No fim de reunir todos os materiais precisos, passa-se então com a ajuda 

das técnicas de confeção, á última fase da linha de montagem das peças, á confeção das 

mesmas. 

Com as peças já confecionadas, é necessário a realização de uma sessão fotográfica para a 

obtenção de um registo visual que possa estar disponível virtualmente, seja em redes sociais 

ou em páginas pessoais. Para a realização da sessão fotográfica, há a colaboração de um 

modelo. O background, ou seja, o fundo, tem de ter obrigatoriamente uma cor branca, para 

concentrar a atenção nas peças em questão. 

6.5 Produto final / Sessão fotográfica 

 

Coordenado 1 

    
fig.97 Coordenado 1                              fig.98 Coordenado 1 
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Coordenado 2 

       
fig.99 Coordenado 2                               fig.100 Coordenado 2 

 

Coordenado 3 

    
fig.101 Coordenado 3                             fig.102 Coordenado 3 
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Coordenado 4 

    
fig.103 Coordenado 4                            fig.104 Coordenado 4 

 

Coordenado 5 

    
fig.105 Coordenado 5                            fig.106 Coordenado 5 
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Conclusão 
Na realização deste projeto, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica que permitiu observar a 

evolução tecnológica na área da estampagem e estampagem digital utilizada por designers de 

Moda e Marcas de Moda. O processo de impressão de imagens ou gravuras em tecido, é um 

processo que desde a sua existência foi bastante valorizado e utilizado. 

A estampagem digital na atualidade, ganhou importância nos últimos anos, quer a nível da 

sua evolução tecnológica, como a velocidade e qualidade de impressão mas também como 

uma ferramenta que possibilita a impressão de padrões ou imagens em qualquer tipo de 

tecido com elevada resolução e ilimitado número de cores; e ainda como um processo que 

permite aplicar elevados níveis de criatividade, aos designers sem imposição de mínimos de 

produção. Verificou-se ainda que, apesar da técnica de serigrafia ter vários pontos fortes e 

ser bastante versátil, assim como o processo de devoré ou de foil, a nível de impressão de 

imagem, a estampagem digital é vantajosa em vários aspetos, tanto a nível de qualidade, 

nomeadamente dos contornos, como de processos criativos, podendo ser aplicado no tecido, 

não só imagens criadas manualmente e digitalmente como também fotografias com número 

ilimitado de cores resultantes de trabalhos de artistas.  

A energia visual resultante da utilização de técnicas e tecnologias de estampagem digital é 

considerável, onde se pode observar na pesquisa deste trabalho dos diversos designers como 

Jean Charles de Castelbajac, Jeremy Scott, John Galliano e marcas conceituadas como a 

Custo Barcelona, Lacoste ou a Givenchy a usarem a técnica como ponto-chave das suas 

coleções.  

Existe porém a necessidade de dominar as técnicas e o conhecimento a nível de utilizador de 

softwares para a utilização dos processos da estampagem digital, e ao mesmo tempo trata-se 

de um elevado investimento financeiro a nível de equipamento, o que torna esta técnica 

complicada a nível de execução para os designers de moda que não possuam formação na 

área. Trata-se de uma das competências adquiridas no Mestrado em design de Moda da 

Universidade da Beira Interior, embora seja sempre necessário a sua aplicação a exemplos 

práticos como o desenvolvido neste projeto para aperfeiçoar toda a técnica e adquirir as 

competências necessárias. A escolha de juntar Arte digital e Moda, tendo em conta que a Arte 

digital é uma nova vertente da atualidade, e que já foi explorada, no entanto ainda não 

reconhecida devidamente, foi uma das razões da escolha do tema do projeto.. Vive-se na era 

digital, e não faria sentido se os artistas atuais não tivessem consciência que a arte acaba por 

ser um reflexo da sociedade, e como tal, é quase como obrigatório utilizar todos os meios 

criativos possíveis para a sua criação, e neste caso existem inúmeras ferramentas tecnológicas 

que se podem exploram e espremer sem desvalorizar técnicas mais antigas ou tradicionais. 

Não existe nenhuma novidade na impressão de ilustrações/cartoons em peças como as t-

shirts, a inovação pretendida neste trabalho é utilizar criações como Arte digital e não como 

ilustração no vestuário, trabalhos que são expostos em locais públicos, ou em galerias de 

arte. As obras utilizadas neste trabalho podem ser definidas como “pinturas experimentais”, 
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pois as técnicas usadas não são convencionais, como o uso do Paint ou aplicações de pintura 

de um i-phone. Para a aplicação destas obras no vestuário, a estampagem digital é o processo 

ideal, pois consegue passar a imagem para o tecido de uma forma próxima da perfeição. A 

nível de criação física e desenvolvimento mental, a estampagem digital abre um maior leque 

de opções, quer no conceito como nos croquis, até chegar ao produto final, existindo sempre 

várias maneiras de abordar os diferentes processos criativos. Na atualidade variadíssimas 

marcas de sportswear e streetwear baseiam as suas coleções em peças básicas com uma 

grande aposta na estampagem digital, fazendo desse processo parte do vestuário 

contemporâneo. Na realização deste trabalho, os objetivos propostos foram atingidos ou seja 

que a aposta na estampagem digital para fins de impressão em tecido de desenhos únicos e 

limitado número de peças é sempre a escolha mais viável, sendo que existem diferentes tipos 

de máquinas de estampagem, com qualidades diferentes para diferentes tipos de matérias 

primas. É importante observar que para produções mais pequenas e com menos recursos 

financeiros, a estampagem digital é uma opção viável num mercado de destino médio 

médio/alto ou de peças exclusivas onde a Arte e Moda esteja de mãos dadas.  

As técnicas tradicionais de estampagem não permitem este tipo de trabalho em pequenas 

quantidades e com o número de cores e imagens usadas neste projeto. Assim, conclui-se que 

a estampagem digital é a técnica adequada para o projeto desenvolvido. Conclui-se também 

que é assim possível jovens designers e jovens artistas criarem sinergias de desenvolver 

produtos com valor acrescentado para o mercado. 
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