
FOLHAS DO CANADÁ – PAPELÃO E MASSA ACRÍLICA



2- Material: Pedaços de papelão, gabaritos, massa acrílica ou corrida, tinta 

de artesanato PVA ou acrílica nas cores verde, amarelo, marrom, laranja 

ou outras de sua preferência, pincel, tesoura, lixa fina, verniz acrílico 

fosco ou brilhante. 



3- Aqui tem alguns gabaritos com 6 modelos de folhas diferentes. 

Imprima esses gabaritos e utilize para o trabalho. No google você pode 

encontrar outros modelos de folhas e sugestões de cores.



4- Recorte as folhas. Se preferir passe-as para um cartão, pois o 

gabarito ficará mais resistente.   



5- Coloque o molde recortado sobre um pedaço de papelão.



6- Faça o contorno do desenho no papelão.



7- Recorte todas as folhas no papelão com a tesoura. Esses recortes 

dos detalhes das folhas são bem importantes. É preciso paciência e 

habilidade. Capriche no recorte!!



8- Passe massa acrílica em todas as laterais e recortes da folha. 

Importante que a massa penetre bem nos furinhos do papelão.



9- Retire o excesso da massa que sobra nas laterais do papelão 

com o dedo.



10- Depois que secar, torne a passar massa para retocar alguns furinhos 

que ficaram sem a massa. Isso é opcional.



11- Passe massa acrílica no lado da frente da folha. Espalhe bem alisando 

com o dedo em toda a extensão. Importante que a massa cubra totalmente 

o papelão. A camada não deve ser nem tão fina e nem tão grossa.



12 - Após passar a massa em toda a folha, faça os detalhes das nervuras 

com o dedo, como mostra os desenhos, seguindo o sentido das folhas. 

Esses detalhes devem ser superficiais. Não deixe aparecer o papelão.



13- Passe massa em todas as folhas que vai utilizar e deixe secar.



14- Passe uma camada bem fina de massa também atrás das folhas. 

Isso deixa as folhas mais resistentes, mas é opcional. Deixe secar.



15- Vamos começar a pintar as folhas. O pincel deverá estar hidratado e toda

a folha deverá estar umedecida também com água para facilitar a pintura. 

Dica 1: Comece a pintar um lado com o verde.



16- Limpe o pincel, umedeça na água e espalhe a tinta amarela do lado 

oposto, deixando um espaço em branco.



17- Misture as duas cores delicadamente, fazendo com que ambas se 

fundam uma com a outra. O pincel deve estar umedecido.



18- Toque superficialmente o pincel na tinta marrom e faça pequenos 

detalhes na folha, deixando-a manchada como mostra a imagem. 

Não esqueça de pintar as laterais das folhas também.



19- Use as tintas próximas umas das outras, não se preocupe que elas 

manchem entre si, pois isso torna a pintura mais real e interessante. Procure 

sempre deixar o pincel úmido com água. Não utilize o pincel seco.



20- Dica 2: Com o pincel úmido, toque na tinta marrom e passe na folha 

delicadamente. Não se preocupe com as manchas.



21- Com a folha ainda úmida toque na tinta marrom novamente e espalhe 

em um dos lados, deixando alguns detalhes mais escuros.



22- Dica 3: Com o pincel umedecido na água, 

espalhe na folha a tinta amarela. 



23- Não precisa lavar o pincel quando mudar de cor. Toque na tinta verde 

e faça algumas manchas sobre o amarelo. 



24- Proceda da mesma forma com um pouquinho da tinta marrom. Faça 

alguns detalhes manchados e não há necessidade de lavar o pincel.



25- Dica 4: Com o pincel umedecido na água, passe a cor laranja na folha, 

Deixe uma parte em branco como mostra a imagem.



26- Sem lavar o pincel toque na tinta marrom e faça alguns detalhes 

superficiais em alguns lugares e em seguida toque na tinta verde e espalhe 

no canto em que estava branco, fazendo com que as 3 cores se fundam.



27- Existem uma infinidade de maneiras de pintar as folhas. Lembre-se de 

que o pincel umedecido possibilita as manchas, o que torna as folhas mais 

reais e bonitas. Uma nunca vai ficar igual a outra. Treine isso.



28- Deixe a pintura secar bem. Pode acelerar a secagem com o secador de 

cabelos. Passe uma lixa bem fina no sentido circular sobre as folhas para 

deixá-las com esse aspecto patinado e envelhecido.



29- Em seguida passe um pano seco ou levemente umedecido para 

retirar todo o pó do lixamento. Passe uma demão de verniz acrílico fosco ou 

brilhante para impermeabilização das folhas. Deixe secar.



30- Suas folhas ficaram prontas!! Essa etapa do lixamento é opcional, 

mas isso torna as folhas mais bonitas e originais.



31- Que tal fazer um lindo quadro com elas? Utilize um painel e faça uma 

pintura de sua preferência nele.



32- Se preferir utilize uma madeira reciclada. Pode envelher a madeira 

com acqua betume ou usar outra tinta. Para fixar as folhas no painel ou 

madeira use cola quente.



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.

Mais sugestões de PAP, você pode 

encontrar no meu blog:

www.claudiobelmudes.com.br

Grato pela aquisição e preferência.

Cláudio Belmudes

Claudio_170459@hotmail.com

http://www.claudiobelmudes.com.br/

