
STENCIL 
 

 
Stencil é uma técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração que pode 
representar um número, letra, símbolo tipográfico ou qualquer outra forma ou 
imagem figurativa ou abstrata, através da aplicação de tinta, aerossol ou não, 
através do corte ou perfuração em papel ou acetato, resultando numa prancha 
com o preenchimento do desenho vazado por onde passará a tinta. 
O stencil obtido é usado para imprimir imagens sobre inúmeras superfícies, do 
cimento ao tecido de uma roupa. 
 
 

                  
 

     

 
 

 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Letra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tipografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acetato
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Hoje em dia há stencils diversos vendidos em lojas de artesanato, porém não são 
baratos. Além disso, produzindo o seu próprio stencil, pode usar os desenhos 
que criou. 
 
Há quem faça stencils com cartões plastificados ou até metal, porém o melhor 
material é o acetato ou radiografias velhas, pelas seguintes razões: 
– É lavável e dura mais 
– É transparente e dispensando o uso de papel vegetal para copiar o desenho 
– É fácil de cortar 
– É razoavelmente flexível, possibilitando utilizá-lo em objetos curvos 
 
Material necessário: 
– Caneta para acetato 
– Pedaço de acetato ou radiografia velha 
– Luvas de borracha 
– Tesoura de ponta curva 
– X-ato 
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No caso de uma radiografia, é preciso primeiro remover o nitrato de prata com 
água sanitária. 
Passe com o lado macio de uma esponja, pois o acetato arranha com facilidade. 
É importante que proteja as mãos com luvas de borracha. O nitrato de prata pode 
ser agressivo para sua pele. 
Enxague com água e deixe secar.  
 
 
 

 
 
 
 
– Depois do uso, lave sua folha de stencil com o lado macio da esponja 
– Se deixar o stencil muito tempo sobre um trabalho (no caso de várias demãos 
de tinta, por exemplo), use depois um pano com álcool para remover a tinta 
seca. 
– Guarde os stencils de acetato em pastas ou envelopes. É importante a sua 
conservação, um acetato dobrado é um stencil perdido! 
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Fazer um Stencil a partir de uma fotografia 
 
- Seleciona uma fotografia em alta-resolução no seu computador. 
- Importe a imagem para um programa de edição de imagem. Photoshop é a 
melhor opção, mas outros programas como Paint, Paint Shop ou GIMP também 
funcionam. 
- Isole a imagem a ser usada no stencil, eliminando o fundo. 
- Aumente o contraste e ajuste o brilho, um forte contraste entre luz e sombra 
são importantes. 
- Como vai cortar as partes pretas para poder pintá-las, todas as zonas brancas 
deverão permanecer unidas numa única superfície. 
- Imprima a sua imagem. 
- Corte o seu stencil usando x-ato ou estilete. 
- Corte tudo o que tiver de se ser pintado. É importante manter as arestas suaves 
pois qualquer irregularidade irá aparecer no resultado final. 
- Fixe o seu stencil com fita adesiva e teste a sua firmeza antes de pintar. 
- Aplique spray sobre o stencil de forma leve e uniforme a uma distância igual 
ao seu antebraço. 
 
 

 

http://pt.wikihow.com/Fazer-um-Stencil-para-Grafitar

