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Lápis de cor 



Lápis de cor 

Os lápis de cor funcionam basicamente 
por sobreposição óptica. 
As diferentes variantes tonais são 
obtidas com a sobreposição de cores. 



Lápis de cor – técnicas 

•  Pintado  
•  Velatura 
•  Trama 
•  Tracejado 
•  Branqueamento 
•  Pontilhismo  
•  Volutas  



Lápis de cor – velatura 

Fonte: http://www.ilustracao-cientifica-uaveiro.com/ 



Lápis de cor – velatura 

Ato de cobrir uma cor 
com outra, de forma que 
transpareça aquela que 
está por baixo.  



Lápis de cor – pintado 

Pintar de forma 
constante, 
preenchendo todos os 
espaços de maneira 
uniforme. 



Lápis de cor – pintado 



Lápis de cor – pintado 

Fonte: http://desenhetudo.blogspot.com.br/p/pintura-lapis-de-cor.html 



Lápis de cor – trama 



Lápis de cor – trama 

Mistura óptica através 
da justaposição de 
traços. 
Linhas de diferentes 
cores, uma junto a 
outra criam o efeito 
de cor e luz desejado. 



Lápis de cor – tracejado 

Justaposição de traços 
curtos e direcionais. 



Lápis de cor – pontilhismo 

Cores aplicadas 
como pequenas 
manchas de cor.  
Os pequenos 
pontos de misturam 
e produzem um 
efeitos  de brilho e 
luminosidade. 



Lápis de cor – volutas 

Preenchimento com 
movimentos circulares 
homogêneos sem saltos 
de cor. 
 



Lápis de cor – branqueamento 

Fundir ou atenuar os 
traços utilizando cores 
claras como o cinzento-
claro e o branco sobre o 
desenho. 
Pode-se utilizar também o 
esfuminho ou a borracha. 



Lápis de cor – branqueamento 



Lápis de cor – branqueamento 

Fonte: http://www.carandache.eu/der-jupp/ 



Lápis de cor – desenho linear 

Primeiro passo é 
o desenho. 
O desenho linear 
é o fundamento 
para todas as 
técnicas. 



Lápis de cor – desenho linear 

Antes de pintar é preciso definir 
contornos, a cor, as texturas e 
áreas de sombra. 

http://instagram.com/mialynne177 



http://instagram.com/mialynne177 



Lápis de cor – testes de cor 

A ordem com que as cores se 
sobrepõe faz a diferença e influi 
no resultado final. 



Lápis de cor – do menos para o mais 

Intensificação progressiva dos 
tons, pintar do mais claro para o 
mais escuro, para maior controle 
do resultado final. 



Lápis de cor – do menos para o mais 



Lápis de cor  primárias e secundárias 

Código dos lápis da Faber Castel 

Ciano - 47 
Magenta - 28 
Amarelo - 05 
Verde - 70 
Azul - 37 
Vermelho – 21 



Trabalho 1 

Reproduzir em lápis de cor a ilustração escolhida a 
partir dos sites indicados  
 
Papel branco, A3 
Trabalhar com folha de testes. 
 
Desenvolver em sala de aula.  
Tempo de execução: dois encontros. (6 aulas) 
 
  



Para a próxima aula 

Material para ilustração com lápis de cor. 
 
Modelo para reprodução, impresso em A4. 



Referências: 
Fundamentos do Desenho Artístico, Ed. Martins Fontes, 2007 
Guia Completo de Materiais e Técnicas. Ed. Martins Fontes, 
2008 
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Sites 

Sites para pesquisa de modelos: 
 
http://sib.org.br/associados 
 
jpn-illust.com/english/index.html 
 
http://www.ideafixa.com/vocenaodesenhanada/ 
 
http://abcdesign.com.br/categoria/por-area/
ilustracao/ 
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http://www.marijagrahovac.com/?p=60 
http://www.artifexlibris.com/bni_2009_01_01_ex_libris_ricevuti.htm  
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