
 

Técnicas de impressão para personalização 

 

SERIGRAFIA (SILK SCREEN) 

É um processo de impressão por fotolitos e telas. Ainda é o único processo de 

impressão em camisetas que utiliza tinta para tecido. Por isso é o único que tem 

plena resistência a lavagem, sendo indestrutível. 

Pode-se obter um resultado de alto brilho, e textura de diversos tipos, aplicando 

pastas a base de plastisol. Existem tintas capazes de criar diversas texturas e 

efeitos, desde "toque zero, relevo... até aromas". O custo de impressão de pequenas 

quantidades por este processo é bastante alto. É um trabalho de arte e por isso 

obtém resultados extraordinários. 

Pode ser aplicado em qualquer tipo de substrato, têxtil ou não. 

 

SUBLIMAÇÃO TOTAL (TRANSFER SUBLIMÁTICO TOTAL) 

É impressa uma folha por processo de off-set, ploter ou impressora fotográfica, que 

depois é transferida por 

evaporação para a camiseta. Só pode ser impresso em tecidos 100% poliéster de cor 

branca. 

 

POWER FILM (TRANSFER FILM) 

É um tipo de vinil recortado em plotter. É transferido para a camiseta por prensa 

térmica. Tem resistência a lavagem bastante razoável. Existem varias opções de 

cores e até de cromados e aço escovado, que são efeitos que outros processos não 

alcançam. Só serve para aplicação de logos e frases em apenas uma cor na 

camiseta. Pode ser aplicado em algodão ou sintético. É utilizado para personalizar 

nomes de camisetas de futebol e esportivas.  

 

http://designdecamisetas.blogspot.com.br/2010/04/tecnicas-de-impressao-em-camisetas_01.html


CROMIA (QUADRICROMIA) 

É uma especialidade da serigrafia. Usada para impressão de imagens com resolução 

fotográfica, quando se deseja a durabilidade da serigrafia, unida a resolução 

fotográfica do transfer. 

É um processo que precisa de alto conhecimento técnico e tem custos muito 

elevados para produções pequenas. Pode ser aplicado em camisetas de algodão ou 

sintético. 

 

TRANSFER LITOGRÁFICO 

É um processo de impressão por meio de off-set.  As tintas da impressão não são 

ideais para tecido, mas tem resistência a lavagem razoável. É indicado para 

produção de camisetas promocionais em grande quantidade, quando se espera um 

resultado razoável, definição de detalhes, e não se tem uma grande preocupação 

com a beleza da impressão. 

Pode ser aplicado em camisetas de algodão ou sintético. 

 

TRANSFER SOLVENTE 

A estampa é produzida através de uma plotter de impressão de alta definição e 

recorte preciso. Esta estampa é transferida para o tecido por termo-transferência. A 

grande diferença deste tipo de transfer é que ao contrario do transfer digital, não 

sobram bordas e nem fundo na estampa. 

Como todo transfer, sua resistência é condicionada ao capricho com que a peça é 

lavada. Comparativamente a outros tipos de transfer é um produto bastante 

superior. Comparando a resistência e qualidade que a estamparia têxtil profissional 

por serigrafia pode chegar, este produto deixa muito a desejar. 

As tintas usadas são próprias para impressão em vinil (do que são feitos estes 

transfers), mas não são próprias para lavagem em maquina de lavar roupas. 

 

 



TRANSFER DIGITAL (IMPRESSÃOTDG) 

Este é o processo de impressão oferecido por 99% dos sites da internet. Este é o 

metódo de impressão mais barato que existe, e também o pior em beleza 

e resistência a lavagem. É ideal para pequenas tiragens e camisetas que serão 

rapidamente descartadas (imagens fotográficas / com degrade / sem separação clara 

entre as cores / imagens com sombras) 

Nem sempre a estampa fica exatamente da cor do arquivo enviado (podem ocorrer 

alterações de "tom") Podem ocorrer alterações de resolução na imagem, já que a 

estampa é cópia (copia sempre é inferior ao original) A estampa é opaca (plástico 

quadrado colado na camiseta) É impressa uma folha em impressora de computador 

ou xerox, que depois é aplicada por prensa térmica na camiseta. É boa opção para 

baixas demandas e reprodução de imagens fotográficas. Camisetas pretas, ficará 

impresso quadrado "branco ou preto", se o desenho não for uma figura geométrica 

de fácil recorte (caso de letras) Não existe transfer "pior / melhor / com outro nome / 

ou vindo da lua"... Transfer é tudo igual, todos tem os mesmos problemas de 

qualidade, aparência e resistência. Pode ser aplicado em camisetas de algodão. 

 

FOIL (TRANSFER FOIL) 

É um tipo de papel refletivo que tem características de brilho intenso e metálico. É 

aplicada uma cola especial na camiseta, e depois através de prensa térmica, 

transferido para o tecido a propriedade metálica do papel. 

O foil tem resistência a lavagem relativa e oxida rapidamente quando em contato 

com o suor e calor do corpo humano.  

 

SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA (TRANSFER SUBLIMÁTICO LOCALIZADO) 

Só é possível imprimir em tecido sintético (100% poliester) de cor branca. É 

produzida por meio de uma impressora com tinta sublimatica um transfer. Pelo 

processo de termotransferencia esta é passada ao tecido. 

Tem excelente  resistência a qualquer tipo de lavagem. 

Não existe sublimação localizada em tecido colorido. 

 



TRANSFER SERIGRÁFICO 

É um transfer produzido por serigrafia. Tem as mesmas propriedades de qualidade e 

beleza da serigrafia convencional. Se utiliza este tipo de processo, quando se tem 

necessidade de ter as estampas já impressas e estocadas, mas não se pretende na 

hora, por motivos de estoque ou transporte, te-las impressa na camiseta, 

Pode-se fazer as estampas e posteriormente, por meio de prensa térmica, aplicar na 

camiseta. É um processo caro e necessita alta demanda de cada modelo para se 

tornar viável. Não é possível se produzir este tipo de estampa em quantidades 

pequenas devido ao custo de fotolitos e telas. 

Quem trabalha com este tipo de transfer, necessariamente trabalha com impressão 

serigráfica direta no  

tecido também. Portanto, não se utiliza este tipo de técnica para imprimir camisetas 

por encomenda. 

Esta técnica é utilizada quando o cliente pretende comprar apenas a estampa, para 

posterior transferência na peça. Não há lógica em se produzir a estampa por este 

processo, e entregar ao cliente já transferida para o tecido. 

 

BORDADO ELETRÔNICO COMPUTADORIZADO 

Pode ser impresso em qualquer tecido. Muito utilizado pela excelente qualidade e 

acabamento. Tem excelente resistência a qualquer tipo de lavagem, não mancha e 

suas linhas não soltam tinta.  

Pode ser feito em duas situações: personalização e através de arquivo Matriz. 

Para personalização é feito diretamente na máquina de bordado eletrônico, serve 

para poucos nomes ou uma frase pequena, não é necessário confecção de arquvi 

matriz. 

O arquivo matriz, é utilizado quando vamos fazer um logotipo, um desenho ou é 

necessário copiar letras especiais. Se confecciona um arquivo salvo em .DST 

(linguagem universal para bordados) que vai conter o desenho a ser bordado. Esse 

custo do arquivo matriz é gasto apenas uma vez e esse arquivo pode ser utilizado 

novamente até em bonés. 

 


