
ANA CARLA CAVALCANTE SILVA
Orientadora: Prof. Esp. Joelma Damasceno de Matos



DADOS CATALOGRÁFICOS

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

 CDD 391

Silva, Ana Carla Cavalcante.
 Manual de estamparia : Técnicas e processos / Ana Carla Cavalcante Silva. – 2019.
 28 f. : il. color.
 Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Instituto de cul-
tura e
Arte, Curso de Design de Moda, Fortaleza, 2019.
 Orientação: Profa. Esp. Joelma Damasceno de Matos.
 1. Estamparia. 2. Design de superfície. 3. Manual. I. Título.

 CDD 391

S578m 



ANA CARLA CAVALCANTE SILVA

MANUAL DE ESTAMPARIA: TÉCNICAS E PROCESSOS
DESENVOLVIMENTO DE MANUAL

Aprovada em ___/____/____

 BANCA EXAMINADORA 

Profa. Esp. Joelma Damasceno de Matos 
Universidade Federal do Ceara (UFC) 

Prof.  Ma. Marta Sorélia Felix de Castro
Universidade Federal do Ceara (UFC) 

Profa. Ma. Taciana Viana Feldborg
Universidade Federal do Ceara (UFC) 

Projeto de moda apresentado ao programa de gra-
duação em Design-Moda, pertencente ao Institu-
to de Cultura e Arte (ICA) da Universidade Fede-
ral do Ceara (UFC), como requisito parcial à ob-
tenção do título de bacharel em Design-moda. 



APRESENTAÇÃO

Ana Carla Cavalcante Silva, natural de Fortaleza - 
CE, graduanda em Design-moda pela Universidade 
Federal do Ceará. Completamente apaixonada por 
moda, arte e tudo que consiga relacionar essas duas 
áreas, durante os quase quatro anos do curso voltou 
suas atenções para os desenhos e ilustrações de moda. 
Já na reta final do curso, descobriu uma outra paixão, a 
estamparia, e após trabalhar na área e estudar cada vez 
mais sobre o assunto, desenvolveu esse manual, na ten-
tativa de compartilhar um pouco de seus conhecimen-
tos. 
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BRIEFING

MANUAL DE ESTAMPARIA

NATUREZA DO PROJETO E 
CONTEXTO

A estamparia é uma das áreas de design 
de superfície que se faz mais presente 
na moda atualmente. O manual busca 
levar aos estudantes e designers de 
moda conhecimentos sobre a área de 
estamparia, tanto sobre métodos de 
estampagem, quanto técnicas de 
desenvolvimento de estampas.

Lançar no mercado o  material didático 
“Manual de estamparia: técnicas e pro-
cessos” de forma digital.

Adoção do material como parte da 
bibliografia de apoio do curso de Desig-
n-moda da UFC.

Garantir o aprendizado da criação e 
desenvolvimento de padrões de estam-
paria para a indústria têxtil.

JUSTIFICATIVA

OBJETIVOS DO PROJETO

RESULTADOS DESEJÁVEIS

RESPONSABILIDADES DO 
PROJETO
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ANÁLISE SETORIAL

Matérial didático “Manual de estampa-
ria: técnicas e processos.”
25,00 R$

Postagens patrocinadas no Instagram e 
Facebook

Câmera, scanner, computador. Progra-
mas: Adobe Photoshop, Adobe Illustra-
tor, CorelDraw)

PRODUTO

PREÇO

PROMOÇÃO

Loja virtualPRAÇA

Design de Estamparia Têxtil
(Amanda Briggs-Goode)
Designing Patterns: For Decoration, 
Fashion and Graphics (Lotta Kuhlhorn)
Estamparia. Delicados Projetos Ilustra-
dos Passo a Passo (Elizabeth Harbour)
Brasilidade estampada (Clau Cicala)
Cel ilustra (Celina Godoy)

CONCORRENTES

TECNOLOGIA

Invetimento na divulgação e venda 
online do material que será digital, 
visando a sustentabilidade ambiental e 
econômica.

ESTRATÉGIA
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PÚBLICO ALVO

Feminino e másculino

A partir de 17 anos 

Classe C

SEXO

FAIXA ETÁRIA

NÍVEL DE RENDA

Estudantes e profissionais da área da 
moda com acesso a mídias sociais, que 
busquem conhecimento na parte de 
estamparia e facilidade na hora da 
compra de matérial didático.

HÁBITOS DE CONSUMO



CONCEITO DO MANUAL
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A proposta deste manual é expor informações sobre a área de es-
tamparia de forma clara e concisa, como: métodos de estampa-
gem, formatos de estampas, conceito de rapport, entre outros as-
pectos, para então, apresentar exercícios práticos, com passo-a-
-passo de algumas possíveis técnicas de desenvolvimento, com o 
intuíto de guiar aqueles que possuem interesse em começar a 
criar estampas.  



PAINEL DE PÚBLICO ALVO
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Estudantes e profissionais da 
área da moda com acesso consi-
derável a mídias sociais, que bus-
quem conhecimento na parte de 
estamparia, criação e desenvolvi-
mento de estampas, e facilidade 
na hora da compra de matérial 
didático.
Sexo: Feminino e másculino
Idade: A partir de 17 anos (Idade 
de ingresso na faculdade, em 
geral)
Nível de renda: Classe C



PAINEL DA PERSONA
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Andressa, 20 anos, estudante do 
quinto semestre de Design-moda 
na UFC, adora a parte de lingua-
gens visuais do curso, ama dese-
nhar e acabou descobrindo que a 
estamparia é uma ótima área para 
usar seus conhecimentos em 
desenho. Ela ama materiais artis-
ticos, sempre que pode os 
compra online, e adora testá-los. 
Desde o início do curso trabalha 
com ilustrações manuais, recen-
temente passou a aprender sobre 
ilustração digital e vem buscando 
novos conhecimentos.



PAINEL DE MERCADO

CONCORRENTES INDIRETOS:
Livros físicos

CONCORRENTES DIRETOS:
Sites e canais que vendem material didático e 
promovem workshops e aulas.
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PAINEL TECNOLÓGICO
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Computador
Câmera
Scanner
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
CorelDraw



PAINEL DE IMAGENS ASSOCIATIVAS
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CARTELA DE CORES
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Foram escolhidos três tons de rosa e 
um tom de caqui, todos em tom pastel. 
As cores pastel são tons suaves como 
as cores de giz de escola. De acordoo 
com a Pantone são cores que lembram 
a natureza e despertam emoções.

R: 252
G: 198
B: 198

C: 2%
M: 22%
Y: 12%
K: 0%

R: 232
G: 205
B: 134

C: 8%
M: 16%
Y: 42%
K: 1%

R: 254
G: 237
B: 229

C: 3%
M: 5%
Y: 7%
K: 0%

R: 244
G: 208
B: 192

C: 5%
M: 17%
Y: 17%
K: 0%



TIPOGRAFIA
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A fonte escolhida foi a Times 
New Roman, em sua versão em 
negrito para temas e palavras que 
precisavam de destaque, e na 
versão regular para os demais 
textos. A fonte foi escolhida por 
ser uma fonte padrão, que possi-
bilita uma fácil legibilidade do 
material, levando em conta que 
ele pode vir a ser impresso por 
quem o adquirir. 

Times New Roman

abcdefghijklmnopqrstuvWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Times New Roman

abcdefghijklmnopqrstuvWXYZ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U -



FORMATO
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TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO

ESTAMPA CORRIDA NO ILLUSTRATOR

Como visto anteriormente, o illustrator é um 
software que trabalha com vetores, por tanto, as 
artes desenvolvidas nele apresentarão uma maior 
flexibilidade em relação a mudanças de dimensões 
(sem que se perca a qualidade). Na estamparia, o 
illustrator costuma ser bastante utilizado para a 
criação de estampas Silkadas, devido a necessida-
de de que no silk, separemos as cores da arte para 
que possamos fazer uma tela para cada cor, e isso 
só é possível quando essa arte é vetorizada e 
simplificada, apresentando uma quantidade 
limitada de cores (sem dêgrades ou texturas). 

O primeiro passo para a criação da nossa 
primeira estampa é abrir o Illustrator e criar um 
novo documento. 

Em seguida, partimos para a fase de criação. A 
vetorização de um desenho no illustrator pode ser 
realizada de diversas formas, uma delas é 
desenvolvendo o desenho manualmente e 
passando ele para o programa para aplicar uma 
função chamada traçado da imagem, uma técnica 
que facilita o processo, principalmente para quem 
está começando. 

Nossa primeira estampa foi realizada dessa 
forma, o desenho foi feito de forma manual e 
escaneado. Após escaneado, abrimos ele no 
Illustrator e selecionamos Objeto > Traçado de 
imagem > Criar. O programa converte a imagem 
para um traçado em preto e branco por padrão.  

Nesse momento escolhemos as dimensões com 
as quais vamos trabalhar. Após nomearmos o 
arquivo, vamos definir o seu tamanho, você pode 
escolher a unidade de médida com a qual estiver 
mais familiarizado, mas para esse caso 
utilizaremos centímetros. O arquivo possuíra 20 
centímetros de altura por 20 centímetros de largura 
(o que significa que a cada 20 centímetros o nosso 
rapport se repetirá).

Figura 8. Criando o arquivo

Figura 9. Desenho manual

Figura 10. Desenho após o traçado
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Agora que já temos o nosso desenho vetorizado 
vamos partir para a coloração.

As cores escolhidas foram preto, rosa e laranja. 
Nessa fase o desenho já poderia ser utilizado em 
uma estampa localizada reproduzida em silk, cada 
cor seria separada em uma tela, ao todo terias três 
telas para formar a arte completa. 

Porém, como estamos trabalhando com uma 
estampa corrida, agora vamos para a fase de 
montagem do rapport.

Após selecionarmos todos os elementos que 
estão excedendo a lateral esquerda, iremos em 
Efeito > Distorcer e transformar > transformar.

Ao observamos a borda superior e a lateral 
esquerda, podemos ver que os elementos que 
foram replicados e posicionados estão ultrapassan-
do a área total do documento. Esse posicionamento 
é necessário para que possamos formar o nosso 
rapport.

Ao determinarmos o tamanho do rapport, 
estamos informando  qual será a unidade de 
repetição da estampa. Portanto, os elementos que 
ultrapassarem o limite da área do rapport deverão 
se repetir exatamente na mesma distância em que 
se encontram. 

No caso da nossa estampa, todo o excesso 
presente, tanto na borda superior quanto na lateral 
esquerda, deverão se repetir em exatos 20 
centímetros. Essa repetição será feita utilizado 
funções do programa adequadas para isso, da 
seguinte maneira:

O desenho foi replicado dentro da área de 20cm 
x 20cm do documento.

Figura 11. Desenho colorido

Figura 12. Desenho replicado

Figura 13. Selecionando as formas

12
13

O manual está disponível para 
compra online em formato digital 
PDF. As imagens possuem alta 
resolução para facilitar o entendi-
mento sobre os exercícios, possi-
bilitando a ampliação dos 
detahes.



SIMULAÇÃO DA VERSÃO IMPRESSA
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Dimensões:
21 x 29,7 (cm)



MATÉRIA PRIMA

PRECIFICAÇÃO
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Marcador
Papel
Canetas Coloridas
UniPin
Lapiseira + grafite
Borracha
Scanner
Programas 
Total

112,00 R$
23,00 R$
10,90 R$
10,80 R$
19,00 R$
8,40 R$
3,00 R$
145,00 R$
332,80 R$

MÃO DE OBRA

Preço da hora trabalhada
Horas trabalhadas
Total

* O preço da hora de trabalho foi calculado no site 
99freelas.com.br onde o salário mensal seria R$2000 
em um emprego de 6h por dia e 5 dias por semana. 

17,00 R$
60 horas
1.020 R$

CUSTOS DIRETOS

Materia prima
Mão de obra trabalhada
Domínio do site
Total

332,80 R$
1.020 R$
44,90 R$
1.397,90 R$

CUSTOS INDIRETOS

Energia
Depreciação
Total

12,5 R$
20,00 R$
32,50

CUSTOS DO PILOTO

Custos diretos
Custos indiretos
Total

1.397,90 R$
32,50 R$
1.430,40 R$



MANUAL DIGITAL

PRECIFICAÇÃO

MANUAL DE ESTAMPARIA

Quantidade estimada
Mark Up 
Custo unitário
Preço de venda

100
5%
14,30 R$
24,52 R$

MANUAL DIGITAL

Custo total
Receita
Lucro

1.430,40 R$
2.492,00 R$
1.430,40 R$



A metodologia projetual segundo Baxter 
(2005) estabelece como parâmetros de 
pesquisa:
- Pesquisa e análise da oportunidade: qual 
é exatamente o problema que você esta 
querendo resolver.
- Justificativa da oportinidade: Porque 
esse problema existe e como solucioná-lo.

METODOLOGIA PROJETUAL

MANUAL DE ESTAMPARIA

Quando se trata de concorrente físico, um 
dos problemas seria o acesso e o preço 
desses produtos, que costuma ser eleva-
do. Já falando sobre os concorrentes digi-
tais, um empecilho seria a falta de apro-
fundamento em passo a passo (esse for-
mato só costuma ser apresentado em 
vídeos).

ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA

Consideramos aqui a auxência de mate-
rial de apoio sobre estamparia no curso 
de Design-moda da UFC. Devido a falta 
de bibliografia e de cadeiras que abordem 
esse tema na sua ementa, foi percebido a 
procura dos estudantes por esse tipo de 
conhecimento.

ANÁLISE DE DEMANDA



DEMANDAS E PROPOSTAS
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Comprometimento com os pilares ambie-
tal e econômico da sustentabilidade, por 
ser um material que dispensa a impres-
são, diminuindo assim  não só o impacto 
ambiental como também barateando o 
custo de produção e o preço de venda, o 
que o torna mais acessível.

Escassez de livros físicos para o curso de 
Design-moda da UFC, e a carência de 
material tando físico quanto digital que 
aborde passo-a-passo de forma detalhada 
a criação e desenvolvimento de estam-
pas. 

DEMANDAS A SEREM SUPRIDAS

PROPOSTAS



Após selecionarmos todos os elementos que 
estão excedendo a lateral esquerda, iremos em 
Efeito > Distorcer e transformar > transformar.

PERCURSO CRIATIVO
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