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O que é?

• Técnica para aplicar um desenho/ilustração 
através da aplicação de tinta em uma matriz;

• A matriz pode ser de diversos materiais e é ela 
que possui o desenho/ilustração e é obtida 
por corte;



O que é?

• Estêncil é também uma forma muito popular 
de grafite. De aplicação rápida e simples, seu 
uso reduz o risco implícito na execução de 
inscrições em locais não permitidos;



Material

• A matriz pode ser de diversos materiais: Papéis 
em geral, plástico, metal, vinil, madeira, chapas 
de raio x, tomografia..

• A matriz pode ser cortada com qualquer 
instrumento de corte que tenha resistência e 
maleabilidade suficiente para cortar o material da 
matriz;



Vantagens

• Prático: A matriz pode ser reproduzida 
diversas vezes e quando bem fixado tem 
trabalho final com alta qualidade;

• Rápido: aplicação rápida;

• Versátil: Pode-se pintar praticamente qualquer 
superfície minimamente plana (e lisa);



Desvantagens

• Simplicidade: Um stencil com desenho/ilustração 
muito detalhada pode não ficar bom:

• Muitas pontes, ou cortes pequenos;

• Muitas cores (normalmente não passa de 3-4);

Assim o trAbAlho ficA muito mAis 
difícil e complexo!



Exemplos

• Stencil simples (1 cor):



ExEmplos

• Stencil Simples (2 Cores):



ExEmplos

• Stencil Difícil (1 cor) :



ExEmplos

• Stencil Difícil (Várias Cores)



Stencil Graffiti

• Movimento cresceu muito nos últimos anos:
– Banksy;











Como esColher ou preparar a 
imagem?

• Diversos sites que podem ajudar:
– Stencilry:  http://www.stencilry.org ;

Dividido em temas;

– Stencilpunks: http://www.stencilpunks.org ;

Caráter político ou polêmico, bandas de hc/punk etc..

– Stencil BR: http://www.stencilbrasil.com.br ;

Stencil greffiti no brasil;

– Stencil Library: http://www.stencil-library.com/ ;

Stencils mais padronizados, para artes em parede, etc..



Como esColher ou preparar a 
imagem?

• Caso você tenha escolhido, tome cuidado e 
avalie a presença de ilhas e a necessidade de 
se fazerem pontes no desenho;

• Veja quantas cores você quer/vai utilizar e 
tente simplificar o trabalho caso acredite ser 
muito difícil;



Trabalhando uma imagem

• Em casos extremos, se você não sabe utilizar 
quaisquer programas, utilize um paint básico e 
o word. Por exemplo:



Trabalhando uma imagem

• Depois de “mexer” com ela no word, o paint
ajudará a fazer as pontes e todo o restante 
que achar necessário;



Trabalhando uma imagem

• Existem outros programas que vetorizam ou 
possuem ferramentas rápidas para 
transformar a imagem em imagem com 2 
cores ou parcialmente vetorizada:



Trabalhando uma imagem

• JASC
Paint
Shop Pro;

• PS;

• CD;

• Paint
.NET;



Trabalhando uma imagem

• Seleção;

• Vetorização;

• Criação de 

Camadas;



Trabalhando uma imagem



Trabalhando uma imagem



Trabalhando uma imagem



Um exemplo anterior

TUDO PELO PAINT e WORD!



AS ILHAS E PONTES

• Esse é a principal dificuldade de todos.
– A ilha é um espaço que não será pintado rodeado 

de um espaço que será pintado. Como a matriz 
deve ser fixa e retirada totalmente após a 
aplicação, a presença de ilhas descaracteriza o 
stencil;



AS ILHAS E PONTES

• Ilhas e pontes comuns estão presentes em 
letras do alfabeto:



AS ILHAS E PONTES



AS ILHAS E PONTES

•É POR ISSO QUE 
LETRAS PAdRão 
STENCIL SÃO    
ASSIM!!!



AgorA, como fAzer?

• Como dito, há diversos materiais, mas vamos 
definir alguns:
– Chapa de tomografia;

– Estilete;

– Fita crepe e durex;

– Cola de bastão ou branca;

– Pincel ou esponjas;

– Tinta; 



AgorA, como fAzer?



Escolhido E com o dEsEnho 
pronto



CHAPA COM O DESENHO FIXADO



ECONOMIZE MATERIAL



CORTANDO AS ILHAS



CORTANDO AS ILHAS



CORTANDO AS ILHAS



DURANTE O TRABALHO

UMA BOA MÚSICA! 







PreParo da Camiseta



PreParo da Camiseta



PreParo da Camiseta



PreParo da Camiseta



PreParo da Camiseta



PREPARO DO STENCIL



PREPARO DO STENCIL



PINTURA







FIM!



TUTORIAIS

• Tempoquefalta.wordpress.com ;

• http://stencilando.kohl.com.br/ ;

• Stencilry ; 

• Stencilpunks ; 



Próximas aulas 

• Procure Dois desenhos simples, a partir dos 
sites dados ou Google! No máximo meia folha 
sulfite então não pode ter muitos detalhes!



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

• http://tempoquefalta.wordpress.com

• http://flickr.com/photos/leandrostencils

• Leandro.a.scholz@gmail.com

• (41) 9600-5404


