
Curso de Acabamento em Goma Laca

Introdução:

O curso, ministrado pelo arquiteto, artesão e luthier Lucas Caracik, é voltado a todos aqueles 
que se interessam por trabalhos manuais, trabalhos em madeira e instrumentos musicais.

Com dinâmica fluída entre exposições teóricas e aulas majoritariamente práticas, o (a) aluno 
(a) aprenderá um dos acabamentos de madeira mais antigos e finos que existe, a Goma Laca. 
Para tal, o professor tratará da história, dos componentes químicos e físicos envolvidos e, 
também, da técnica de aplicação denominada Polimento Francês (French Polish).

Durante o curso haverá referência a material bibliográfico e serão disponibilizadas cópias 
parciais dos mesmos sempre que necessário.

Ao final do curso o aluno estará preparado para realizar acabamentos em instrumentos, móveis
e peças de madeira em geral. Por fim, o aluno receberá um certificado com a carga horária e a 
assinatura do professor.

Contato:

Rua Marta 109, Perdizes/Barra Funda, São Paulo, SP

www.caracikguitars.com

www.facebook.com/caracikguitars

(11) 987929260

http://www.facebook.com/caracikguitars
http://www.caracikguitars.com/


Informações:
Curso de Acabamento em Goma Laca

Aprenda um dos acabamentos mais finos e antigos, utilizado em instrumentos musicais e 
marcenaria de luxo. No curso, em duas aulas, o professor ensinará as técnicas necessárias à 
preparação da superfície, a formulação dos elementos químicos e a posterior aplicação da 
goma laca utilizando a técnica de Polimento Francês (French Polish).

Duração: 2 aulas (3h/aula) = 6h (total)

Custos:

Curso Indvidual1 = https://www.caracikguitars.com/product-page/curso-de-acabamento-em-
goma-laca 

Desconto de 10% no valor total no pagamento à vista (depósito/transferência) – dados para 
transferência/depósito:

Banco Santander 033

Ag 3423

Cc 01004305-3

CPF 36891051886

Lucas Caracik de Camargo Andrade

Materiais inclusos: goma laca, álcool, madeiras e lixas. O aluno leva para casa as peças em 
madeira com o acabamento realizado

Programação do curso:

Aula 1 Sobre a goma laca 
(história, propriedades 
químicas e físicas)

Preparação da Goma 
Laca

Preparação da 
superfície (lixas)

Aula 2 Sobre o Polimento Francês
(French Polish)

Aplicação da Goma 
Laca

Polimento

Datas

Checar disponibilidade com o professor através de e-mail, caracikguitars@gmail.com ou 
whatsapp, 11 987929260

Descontos

O aluno e ex-aluno da Caracik Guitars terá desconto em todos os workshops e cursos que vier a
fazer em minha oficina.

1 obs: o curso poderá ser feito em grupo de até três alunos. Há desconto de 5% no valor do curso neste caso.
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