
 
 
Neste trabalho o objetivo é fazer uma apresentação de todas as fases da pintura espatulada do 
tema ARARA VERMELHA de uma forma descontraída para que os artistas participantes possa 
observar todos os recursos e ampliar seus conceitos sobre impressionismo. 
Muitas ideias e dicas que completarão seu conhecimento. 
 
Para começar esse passo a passo, temos que falar primeiramente sobre os materiais usados na 
produção dessa tela: 
 
Tela original medindo 120  x 100 cm.  
Carvão vegetal para o risco 
Espátulas de metal da marca Condor: Referências 507 / 508 / 503 
Tintas Gato Preto - Cores: Branco Titâneo 
                                                Amarelo Limão 
                                                Amarelo Indiano 
                                                Terra Siena Natural 
                                                Vermelhão Chinês 
                                                Verde Inglês 
                                                Verde Inglês Claro 
                                                Verde Vessie 
                                                Azul da Prússia  
                                                Marrom Vandick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadriculado:    Original:  
 
 

3º PLANO: 

Trabalhando com a técnica do quadriculado vamos dividir a tela com linhas horizontais e 
verticais saindo sempre do meio, com as medidas iguais da mesma forma que o desenho 
original: 

 
- A pintura na maior parte das vezes temos que começar fazendo o 3º plano e neste caso é o 
fundo verde (Vegetação levemente esfumaçada) 
Usando as cores: Branco titâneo, Verde Ingês, Verde Vessie, Amarelo Indiano e verde Ingês 
claro 
- Misture uma grande parte de  Amarelo Indiano e uma pequena parte de Branco Titâneo na 
paleta. 
- Comece a pintar o 3º plano com as cores Verde Vessie e Amarelo já misturado intercalando 
as cores, siga por grande parte com essa mistura, depois use uma cor mais escura e continue a 
pintar. 
- Trabalhe com a espátula de metal 507 da Condor na posição inclinada e altere as tonalidades. 

 
- Use grande quantidade de tinta para que sua obra fique mais texturizada e se pareça mais 
com o impressionismo. 
- Siga intercalando entre as cores Verde Vessie, Amarelo Indiano e Branco 



   
- Já no lado direito superior trabalhe com as tonalidades mais escuras e use um pouco mais de 
Verde Vessie 
_ Já no lado inferior esquerdo use também a cor mais escura, mesclando amarelo Indiano, 
Verde Vessie e Azul da Prússia. Faça isso também do lado inferior direito 

 
   

 
 

1º E 2º PLANO: 

 
- Agora no 1º e 2º plano usamos misturas diferentes: Branco Titâneo, Amarelo Indiano, Terra 
Siena Natural, Verde Inglês Claro e Marrom Vandick 
- Faça a mistura usando as cores Amarelo Indiano, Branco Titâneo e Terra Siena Natural e siga 
com a espátula 507 
- Preencha todo espaço com as cores misturadas e na parte direita do bico coloque um pouco 
mais de branco deixando para fazer o reflexo final na sequencia 
- Do lado esquerdo do bico misture as cores: Amarelo Indiano, Terra Siena Natural, Verde 
Inglês Claro e Marrom Vandik e preencha o restante 

  
 
- Próximo do olho usamos as mesmas cores e usamos a espátula de referência 508 



- O olho usamos as cores Marrom Vandick e Terra Siena Natural, uma tonalidade mais escura e 
no contorno as cores Marrom Vandick e Terra Siena Natural com a ponta da espátula 508 
fazendo um efeito craquelado.  

  
-Já na parte inferior use também uma tonalidade escura e bata com a lateral da espátula 
fazendo riscos escuros e claros. 
- Na parte inferior direita da asa, colocamos as cores: Azul Cerúleo, Azul da Prússia e Branco  e 
filetamos com uma tonalidade mais escura usando o Azul da Prússia. 

  
- E com as cores Verde Ingês Claro, Amarelo Limão, preenchemos o restante da asa, sempre 
deixando uma tinta grosa 
- Na emenda para o vermelho, misture as cores fazendo um leve degradê com a espátula 507 
 
-  Agora na ultima parte, que é o fundo, usamos as cores Vermelhão Chinês e Azul da Prússia. 
- Preenchemos o fundo com o Vermelhão Chinês e usamos a espátula 503 
- Não necessita de detalhes nesse fundo, por isso podemos utilizar a espátula grande, passe no 
sentido inclinado e intercale os movimentos 

 
- No sombreamento utilize as cores Vermelhão Chinês e Azul da Prússia, misture e passe 
alternado nos pontos mais escuros. 
- Não esqueça de fazer sempre os esfumaçados para o resultado final 
- Na parte superior, onde a luz é mais incidente, utilize as cores Vermelhão Chinês e Branco 
titâneo, faça uma mistura formando a cor rosada e trabalhe sobre o vermelho com a espátula 
intercalando os movimentos 



 
- Trabalhe o vermelhão chinês fazendo riscos sobre o fundo claro, sempre quebrados e não 
contínuos para o efeito de listas próximas ao olho. 
- Use ainda a espátula 507 e raspe após a colocação da cor 

 
- Agora misture as cores: Vermelhão Chinês e Azul da Prússia, faça uma cor marrom e passe 
sobre o fundo no sentido inclinado e utilize a espátula 507 
- Na parte direita da tela trabalhamos com a espátula 508 com a cor marrom vandick fazendo 
os detalhes das penas, somente o contorno 
- Após feito, de o efeito de esfumaçado para ficar mais natural 
- Use as cores: Branco Titâneo e Terra Siena Natural para determinar a luz na parte superior do 
corpo 

 
_ Acentue mais com a cor marrom sobre o vermelho do lado direito, e trabalhe a espátula 
intervalando os movimentos para efeito de sombra 
- Faça isso também do lado esquerdo 

  
-Complete o espaço do lado esquerdo da asa usando as cores: Azul Cerúleo, Branco titâneo, 
Azul da Prússia e Amarelo Limão 
 
 



 
- Agora para finalizar, use a cor Amarelo Indiano sobre o vermelho no centro da imagem e faça 
a claridade 
-Trabalhe com a espátula 507 
 

  
- Na tela já pintada, você pode assinar, use um pincel pequeno e deixe sua marca 
- A assinatura é a identidade do artista.  
 

 



 

 
 
 

 
www.cidooliveira.com.br 

https://www.facebook.com/artista.cidooliveira 
vendas@cidooliveira.com.br 
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