
ÁRVORE DE NATAL

TUBOS DE FITA DE EMPACOTAMENTO (PAPELÃO)



2- Material: 10 tubos (miolo) de fita de empacotamento (papelão - 4.5 cm. 

de diâmetro), massa acrílica, tinta verde e branca PVA ou acrílica, cola 

branca, glitter furta-cor, dimensional glitter relêvo verde, pincel chato, cola 

quente, 10 enfeites de natal para decoração, fita de cetim vermelha 

(1.20 m x 2 cm) e fita aramada de natal (80 cm x 4.5 cm).



3- Em cada rolo de papelão, passe do lado externo uma lixa de unha no 

sentido de dentro para fora para tirar as rebarbas e deixar bem lisinho. 

Isso é opcional, apenas se tiver com rebarbas.

Passe a lixa nesse sentido, 

de dentro para fora 

com cuidado.



4- Passe a lixa também no lado interno.  



5- Passe massa acrílica com o dedo em toda a área interna dos rolos de 

papelão. A camada não precisa ser muito grossa.



6- Depois que passar massa em cada rolo, logo em seguida bata com o 

dedo em toda a área para criar esse efeito de picos.



7- Depois que fizer isso em todos os 10 rolos, deixe secar bem.



8- Depois que a massa secar, retoque com cuidado os cantos de um dos  

lados com tinta branca. Esse lado pintado será utilizado para a frente da 

árvore. Deixe secar.



9- Pinte os rolos com tinta verde (tom de sua preferência). Cuidado para 

não deixar borrar a tinta na parte interna e laterais que estão brancos.



10- Pinte todos os rolos de verde e deixe secar. 



11- Passe a tinta dimensional glitter relevo verde em volta de todo o rolo. 

Você pode passar com o pincel ou o dedo. Deixe secar.



12 – Passe uma camada fina de cola branca em volta da lateral do rolo, 

apenas do lado em que fez o retoque com tinta branca.



13- Vamos utilizar o glitter furta-cor de tubinho para o próximo passo, 

mas se preferir pode substituir pelo dimensional glitter relevo prata. 



14- Coloque um pouco do glitter num recipiente e pressione o lado do rolo 

onde passou a cola branca.



15- Os rolos deverão ficar assim como mostra a imagem. Deixe secar.

.



16- Vamos começar a montar a estrutura da árvore. Alinhe a base com 

uma régua ou outro objeto, utilizando 4 rolos, para que fique bem reta. 

Com cola quente, cole um rolo ao outro como mostra a imagem.
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17- Agora vamos colar a segunda parte da árvore. Cole mais 3 rolos na 

parte de cima como mostra a imagem.
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18- Agora vamos colar a terceira parte da árvore. Cole mais 2 rolos na 

parte de cima como mostra a imagem.

cola 

quente

cola 

quente

cola 

quente

cola 

quente



19- Agora vamos colar a quarta e última parte da árvore. 

Cole mais 1 rolo na parte de cima como mostra a imagem. 

A estrutura da árvore está pronta.
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20- Passe cola quente na base de cada enfeite que vai utilizar.



21- Em seguida cole no centro de cada rolo. 



22- A árvore com todos os enfeites deverá ficar como mostra a imagem. 

Se preferir use enfeites de natal variados.



23- Vamos preparar o laço. Para fazer o laço, dobre a fita ao meio e faça 

duas pontas dobradas, como mostra a imagem



24- Passe uma ponta dobrada por dentro da outra e dê um nó.



25- Puxe as duas extremidades das pontas dobradas, aperte e ajeite o laço.



26- Dobre as pontas ao meio e faça um corte em diagonal, de fora 

para dentro. 



27- As pontas do laço deverão ficar conforme mostra na imagem. 



28- Importante utilizar fita aramada, pois ela deixa o laço armado e mais 

bonito. Se preferir faça um laço duplo.



29- No topo da árvore, coloque um pouco de cola quente.



30- Cole uma das pontas da fita simples vermelha fina.



31- Coloque um pingo de cola branca nas laterias de cada rolo e 

posicione a fita no centro.

Cola branca



32- Com a fita dê a volta em torno de toda a árvore e cole com cola 

quente novamente. Corte o excesso. 



33- A árvore deverá ficar como mostra a imagem.



34- Torne a colocar cola quente no topo da árvore.



35- Cole a fita aramada larga.



36- Sua árvore está pronta! Veja que linda, diferente e original!!

Utilize para decorar sua porta ou mesmo um lugar na parede da sala.



Gostaria de um parecer sobre esse 

material, se gostou, se atendeu às 

suas expectativas, se está claro e 

objetivo, as dificuldades 

encontradas, até mesmo sugestões 

e críticas para melhorar em 

próximos trabalhos.

Obrigado!
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