




Pintando com a TECO DI CACARECO
Bem-vindos à apostila digital TECO DI CACARECO. Um super presente pra você que sempre prestigia e acompanha 
nosso trabalho, que já está há 15 anos trazendo amor e carinho em forma de pintura.

PLACA SUNFLOWER

1- Começaremos pelo fundo sempre, além de garantir um acabamento primoroso, se você sujar o que está na frente 
fica mais fácil de limpar cobrindo com as cores do desenho. Pintaremos especificamente esse projeto sem a  
necessidade de toda a preparação de fundo nivelado e chapado de base. Então vamos utilizar a placa no MDF cru.  
Você pode fazer em outro tipo de madeira também, como Pinus. Aqui usei uma placa de medida 48x22 cm. 
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2- Com um estilete, tire lascas aleatórias e de tamanhos diversos de  
toda a volta da placa. Cuidado para não se cortar, o MDF é molinho  
e sai fácil.

3- Dê pinceladas falhadas com um pincel chato grande e uma cor de sua 
preferência, partindo do centro para as bordas de maneira irregular.  
Deixe falhar ao final levantando de leve a mão ao terminar a pincelada.  
Faça na vertical e na horizontal. Não deixe simétrico, não faça xadrez. 
Dê pelo menos 3 demãos respeitando onde você já deixou falhado.  
Seque entre elas. Aqui usei a cor Pinhão.

4- Lixe toda a peça levemente para tirar possíveis imperfeições. Use uma 
lixa fina para madeira. Caso queira desgastar algumas partes à critério, 
fique à vontade. 



5- Com um pedaço de pano seco, envelheça toda a borda da placa e  
escureça bem onde vai ser a aplicação do desenho do girassol.  
Faça movimentos circulares. Aqui usei Gel Medium Envelhecedor  
CORFIX na cor Betume. Mas você pode usar outro de sua preferência.
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6- Imprima o desenho que está no final dessa apostila digital, copie-o para 
um papel vegetal e transfira-o para a placa com a ajuda de papel  
carbono. Ajuste o tamanho a seu gosto e necessidade. Aqui procure  
utilizar papel carbono de cor clara para que você possa enxergar o risco, 
pode ser de porcelana, importados ou para tecidos. Nesse utilizei o  
importado branco da Artistas do Mundo (www.artistasdomundo.com.br).

7- Faça com o Gel Medium e um pincel de cerdas naturais uma sombra seca 
por fora de todo o girassol, a fim de escurecer mais ainda por trás dele, para 
que ele tenha dimensão sobre a placa. Não tem problema se sujar as pétalas. 
Repasse o risco novamente caso ele tenha se perdido com essa sombra e 
você não o enxergue.

http://www.artistasdomundo.com.br


8- Agora com um pincel round pegue em carga dupla as cores Gold e  
Mostarda e pincele as pétalas de trás do girassol, a intenção é ficar  
riscada mesmo, não tire as marcas da pincelada. Faça uma segunda camada 
repondo da mesma forma para que se crie uma textura na pétala, com  
aspecto de riscada, mas não deixe divisões, homogeinize uma cor na  
entrada da outra. Ficam mescladas, não marcadas.

9- Faça o mesmo procedimento agora nas pétalas da frente usando  
Mostarda em carga dupla com a cor Mel. Seque. Repita, sem perder  
a textura riscada.

10- Com o pincel angular, sombreie o fundo, contornando por trás  
do girassol. Sombreie as pétalas que estão por trás, separando uma  
das outras com o Gel Medium. Sombreie também as separação das pétalas 
da frente. Sombre ainda com o gel por trás do miolo, sobre as pétalas.
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11- Vamos dar uma leve iluminada nas pétalas do girassol. Você pode  
usar uma tinta Neon de qualquer marca de sua preferência. Com um  
pincel round umedeça bem pouquinho o centro da pétala onde você quer  
iluminar. Aplique a tinta Neon sobre onde você umedeceu. Com o pincel mop 
bata de leve sobre a tinta para amenizar as bordas. Faça o centro das pétalas 
com a tinta Neon Amarelo e algumas nuances com a tinta Neon Laranja mais  
próximo ao miolo. Não precisa fazer em todas as pétalas, dê enfase nas que 
estão à frente.

12- Sobre onde você iluminou com a tinta Neon Amarela, faça agora uma luz 
seca com o pincel de cerdas naturais e a cor Vanilla.

13- Agora as gotas. Transfira o risco delas com o carbono. Com um pincel  
angular pequeno faça uma sombra fininha por dentro da gota na parte de 
cima com o Gel Medium. Faça escura ainda com o gel por fora dela na  
parte inferior. Dentro da gota e mais larga por dentro na sua base com a 
cor Branco. Pingue alguns pontinhos de Branco nela com o boleador. 
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14- Agora com o pincel pata de vaca pegue o Rústico e vá  
preenchendo todo o miolo do girassol. Preencha de forma uniforme  
porém sem fechar muito, deixe levemente alguns poros aparecendo. 
Ainda com o pincel pata de vaca, e a cor Rústico úmida, faremos o furo do 
centro do miolo, na área de sombra. Utilize uma mescla do Rústico com  
Preto nas bordas que identificam a fundura, e Oliva mais ao centro. Suje a 
cerda com a cor Gold nessa essa mistura que ficou já no pincel com as cores 
anteriores e salpique batidinhas leves pelo buraco do miolo para dar textura.

15- Clareie a parte do miolo fora do buraco, com o pincel pata de vaca e  
ainda com o miolo molhado. Utilize Rústico de fundo e sobreponha batidas 
espaçadas com a cor Gold e desça em degradê. Aplique mais nas pontas um 
pouquinho da cor Creme+Gold de leve, também com batidinhas enquanto a 
cor anterior está úmida.

16- Faça a aplicação do stencil com uma broxinha usando a cor  
Gold em algumas partes, o Musgo em outras... envelheça com  
Gel Medium Envelhecedor CORFIX na cor Betume, ou se preferir, substitua 
por alguma cor de tinta a gosto. Esfumace a aplicação, deixando horas mais  
clarinha, horas mais escura. Aqui usei um stencil da Coleção Exclusiva 
TECO DI CACARECO, mas você pode usar um de sua preferência se quiser.
Afaste 1mm pra direita o stencil e com um pincel fininho seco, aplique o gel 
nessa espessura restante, criando um sutil contorno em algumas partes  
das letras.

http://tecodicacareco.iluria.com/stencils-ct-206e3a
http://tecodicacareco.iluria.com/stencils-ct-206e3a


17 18- Sua placa Sunflower já está pronta. Envernize com Verniz  
Acrílico ou para Concreto Aparente, ou ainda os de artesanato.  
Use um rolinho e vá passando em direções diversas até que você fosqueie 
por completo. Se precisar, ajude a fosquear usando um outro rolinho seco 
sem verniz sobrepondo à passada anterior.

Pendure em uma sacada, na porta, no corredor e enfeite sua casa com muito 
amor. Agora que você aprendeu a pintar o girassol, você pode fazer um  
arranjo, pintá-lo em um chapéu de espantalho. Só deixar a imaginação  
tomar conta, criatividade é o que não falta. Espero que você tenha gostado! 



GUIA DE CORES UTILIZADAS

Lembrando que as cores se referem aos nomes dados ao catálogo de cores TECO DI CACARECO.  
Você pode substituir por qualquer cor de sua marca preferida que se assemelhem a essas. 

Branco

Vanilla

Creme

Mel

Mostarda

Gold

Pinhão

Rústico

Musgo

Oliva

Preto

Gel Medium Envelhecedor
cor BETUME

Neon Amarelo

Neon Laranja



RISCO

O risco do girassol  
está no tamanho original 
usado na placa de tamanho 
48x22 cm. Mas você pode 
adaptá-lo ao tamanho da 
sua necessidade.



Gostou? Quer aprender mais? 

Sentiu alguma dificuldade, quer aprimorar?

Aprender a manusear  

corretamente os pincéis, todos os conceitos iniciais,  

super importantes para a sua evolução na Pintura Country?

Então vem pra TECO DI CACARECO!

Cursos presenciais, na Mooca, em SP... 

ou Cursos Online pra você aprender no conforto de sua 

casa, ver quando e quantas vezes quiser.  

Sua pintura nunca mais será a mesma!

Acesse e fique por dentro de todos os projetos,  

kits para pintar e aulas.

TECO DI CACARECO, é você artista ganhando o mundo!

Acesse e conheça:

www.tecodicacareco.com.br

http://www.tecodicacareco.com.br/cursos
http://www.tecodicacareco.com.br/aulasvirtuais
http://www.tecodicacareco.com.br

