




Pintando com a TECO DI CACARECO
Bem-vindos à mais uma 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.

RELÓGIO PAINTING TIME

1- Começaremos pelo fundo sempre, com camadas de base finas sobrepostas até a completa cobertura da cor.  
Aqui para a placa do relógio e os pincéis, você não precisa dar demãos de base clara uma vez que toda a parte das 
peças são praticamente cobertas com cores escuras. Assim, quando se tratar de um caso como esse, você pode já 
transferir o risco e cobrir de imediato cada cor no seu lugar, fazendo com que elas funcionem como cores de base. 
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2- Preencha então a placa usando rolinho de espuma diretamente  
com a cor Preto, pois imitaremos uma lousinha. Mas você pode optar 
por outra cor caso prefira. Agora com um pincel chato, use para a cerda  
do pincel a cor Creme, para a virola de metal a cor Cinza Turvo e os cabos 
pinte um de Vermelho Outono e o outro de Platina. Já que essas cores irão  
funcionar como cores de base, depois da primeira demão de cada uma, lixe 
a peça. Aplique novamente cada uma delas nos seus respectivos lugares até 
total cobertura.

3- Vamos pintar os pincéis. Com um pincel de cerdas naturais, faça uma luz 
seca ao centro do cabo, em praticamente toda a sua extensão utilizando a 
cor Romã para o pincel vermelho. Deixe a luz na parte de cima com maior 
largura e desça em degradê. Faça no pincel que você pintou de Platina uma 
luz igual com a cor Branco.

4- Sombreie com o pincel angular toda a volta do pincel vermelho com a cor 
Pinhão. Enfatize depois essa sombra do cabo, somente encostado na  
parte que indica o metal, com a cor Imbuia. Para o outro pincel, utilize a cor 
Petróleo para sombrear e Petróleo + Preto próximo ao metal.
Faça um pouquinho dessas sombras mais escuras numa das laterais,  
a oposta à luz (lado esquerdo) e também mais na ponta dos cabos, cada uma 
com a sua cor correspondente.



5- Para a parte da virola, que é a parte de metal do pincel, faça luz  
seca dividindo os gomos, mais centralizada e com um ponto reforçado  
de cor indicando a luz com a cor Branco. Isso vale pra ambos.
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6- Agora com a cor Grafite, faça uma sombra seca também ajudando a  
dividir os gomos do metal, deixando a parte oposta à luz mais escura.  
Finalize sombreando ainda com a cor Grafite e um pincel angular toda  
a volta da virola.

7- Acrescente Preto com sombra seca somente no lado oposto à luz,  
intensificando a área de sombra da divisão dos gomos.



8- Agora faremos as cerdas. Para uma maior facilidade e liberdade
na pintura, cubra com fita crepe ou fita mágica a parte já pintada da 
virola, assim ela não suja quando formos pintar as cerdas. Também a mesma 
técnica para ambos.

9- Com a cor Gold, faça com um pincel rake usado mais de perfil as riscas 
que imitam as cerdas. Caso você não tenha esse pincel, use um pincel liner. 
Repare na direção dos riscos, como eles acompanham o arrendondado do  
desenho, dando volume a ele. Não faça riscos retos, eles precisam  
acompanhar a paralela das bordas do desenho. Também não deixe falhar 
muito a pincelada para não parecer pátina, e nem deixá-las muito  
transparentes a ponto de se sobreporem e se confundirem. Use um meio 
termo na diluição e aplicação da tinta.

10- Com o mesmo pincel e a cor Vanilla, faça agora as riscas direcionando-as 
à area de luz, sobrepondo, sem eliminar totalmente a cor anterior.
Repare que ela também segue o movimento anterior, continuando o volume 
da cerda.

8

9

10



11- Sombreie com o pincel angular toda a volta da cerda com a cor  
Gold. Faça essa sombra mais larga e mais forte no lado oposto à luz,  
indicando volume e sombra, e próximo à virola, indicando que a cerda tem  
profundidade sobre ela.

12- Volte com o pincel rake e com a cor Rústico faça mais riscas indicando 
sombra na cerda, mais ao lado esquerdo, na área de sombra... e saindo da 
viola.

13- Tire a fita. Sombrei ainda com o Rústico e com o pincel angular somente 
esses dois lugares com uma sombra mais clarinha na lateral, já que ela indica 
apenas volume... e mais escura na parte encostada na virola, onde indica  
profundidade das cerdas que saem de dentro da parte de metal do pincel.
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14- Não esqueça que sempre que estiver pintando um recorte,  
todas as sombras e acabamentos feitos na parte frontal dele  
precisam seguir para a lateral do recorte, dando assim, sensação  
de volume e continuidade.

15- Faremos a placa do relógio. Aqui usei um stencil da Coleção Exclusiva 
TECO DI CACARECO, mas você pode usar um de sua preferência se quiser.
Faça com o Branco e um pincel de cerdas duras, pituá ou broxinha a  
aplicação do stencil de forma falhada, como se ele imitasse giz de lousa. 
Retire o stencil, pegue com o pincel liner a cor Branco, tire o excesso em um 
pano seco e complete a emenda aberta que o stencil deixa nas letras, assim 
elas ficam completinhas, parecidas escritas à mão.

16- Para as manchas de tinta, você escolherá as cores que preferir para 
elas. Pegue a tinta com o dedo e aplique na placa formando manchas.  
Isso, você irá pintar com o dedo agora! Ao final de cada mancha, limpe o 
dedo em um pano seco e volte espalhando as bordas delas de forma  
aleatória e assimétrica, dando leves batidinhas para que elas terminem  
algumas partes de forma falhada. 
Faça assim para todas elas, usando sempre o dedo para pintar e dar forma à 
cada mancha. Deixe secar naturalmente para não rachar. Se ficarem muito  
transparentes, refaça-as da mesma maneira.

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


17 17- Você pode pintar uma latinha para por pincéis e combinar com  
o seu relógio. Aqui usei uma lata de leite em pó instantâneo. Tire a  
etiqueta e lave bem. Deixe secar totalmente e passe uma demão de Primer 
para vidros e metais - base água da Acrilex, mas você pode passar outro de 
sua preferência e até primer spray automotivo. Deixe secar de um dia  
para o outro.
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18- Pinte a latinha de Preto e faça as manchas exatamente como  
você as fez na placa em madeira.

19- Seu relógio, pincéis e sua latinha estão prontos. 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.

Dica: caso você não goste de ver as horas sem as marcações dos números,  
você pode pingar uma bolinha colorida simbolizando cada número na sua 
posição, ou ainda colar números de plástico após envernizar, fica a seu 
critério.



20 20- Meça direitinho o tamanho do ponteiro da máquina do relógio  
antes de colar os pincéis, para que o recorte não atrapalhe o  
funcionamento da máquina. Cole os pincéis na placa com cola branca  
do tipo Tenaz ou Cascorez.  
Agora é só montar a máquina do relógio, o ganchinho de pendurar,  
ou se ainda preferir, use um suporte de livros e deixe-o na mesa mesmo.   
Vai ficar um charme seu cantinho do artesanato!

Espero que tenham 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

Gold

Vermelho  
Outono

Pinhão

Rústico

Imbuia

Platina

Petróleo

Preto



RISCO

Corte uma placa redonda com 30 cm de diâmetro e um furo ao centro para encaixe da máquina do relógio.
O risco do pincel está no tamanho original usado nessa placa. Mas você pode adaptá-los ao tamanho da sua  
necessidade, use a criatividade!



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

