
Blog – Design e Poesia 
 
 
 

Blog – Design com Poesia 
[ http://gracicampos.wordpress.com/ ] 
 
Facebook – GracicamposDesign 
[www.facebook.com/GraciCamposDesign ] 

Prof.a Graciela Campos 



Prof.a Graciela Campos 

Link aulas / plano de aula /notas: 
http://gracicampos.wordpress.com / prof 
 
E-mail: 
profgracicampos@gmail.com 
 
https://www.behance.net/gracicampos 
 



Guache 



O Guache é uma mistura de aglutinante (goma arábica) 
com pigmento branco, que resulta numa tinta opaca de 
grande poder de cobertura. É constituído por pigmentos 
coloridos moídos em pó aglutinados com um pigmento 
plástico (medium) e pigmento branco opaco. A tinta é 
tornada opaca pela adição de pigmentos inertes, como 
por exemplo gesso-cré ou blanc fixe. Outrora era preparado 
tendo como ligante a goma arábica. 

Guache 

www.pegasusart.co.uk 



Guache . origem 

Guache provém do 
Italiano GAZZO 
=Tinta de água. 
 
Surgiu na idade média 
com as iluminuras um tipo 
de pintura decorativa, 
frequentemente 
aplicado às letras 
capitulares no início dos 
capítulos ou ilustrações 
dos pergaminhos  
medievais.  
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Por que Guache? 

Encontrada em potes, tubos ou pastilhas. 
 
A guache é mais leve que a tinta acrílica e 
mais concentrada do que a aquarela.  
 
 
 

reneerobbins.blogspot.com.br 



Por que Guache?  

Tinta a base de água 
 
•  Secagem rápida – seca muito rapidamente, 

tanto na pintura quanto na paleta.  
•  A tinta permanece viva – pode ser molhada 

e utilizada novamente, tanto no papel, 
quanto na paleta. 

•  A ilustração pode ser danificada com o  
contato com a água, o seu trabalho precisa 
estar protegido depois de pronto. 

  



Por que Guache? 

Pintura opaca 
 
•  Acabamento com aspecto 

aveludado. 
•  Ideal para ilustrações com 

pequenas áreas de cores 
chapadas. 

•  Dificuldade na lenta 
transição de tons claros para 
o escuro e dêgrade de cores. 

•  Facilidade de sobreposição 
de cores, inclusive cores 
claras sobre tons mais 
escuros.  

 
 



Guache x Aquarela 

•  A tinta Guache é mais 
opaca do que a aquarela.  

•  O resultado são cores mais 
chapadas e menos 
degradês. O resultado final 
é uma ilustração com uma 
textura mais aveludada e 
sem tantas transparências. 

 
 

sharonfurner.com 



Guache x Óleo 

•  A tinta óleo permite traços 
mais grosso sobrepostos a 
pintura com um pincel 
carregado, embora seja 
possível fazer algo 
parecido com o Guache, 
ao final do trabalho é 
comum o aparecimento 
de rachaduras em texturas 
muitos carregadas, o que 
dificulta este tipo de 
trabalho. 

www.siopio.com 



Guache x Acrílica 

Guache seca ainda mais 
rapidamente do que as tintas 
acrílicas. No entanto, ao 
contrário de acrílicos, a tinta 
pode ser renovada depois de 
muito tempo com um pincel 
molhado.  



Antes de pintar 

Preparação do espaço: 
 
•  Tintas em tubos, potes ou 

pastilhas 
•  Pincéis 
•  Paleta  
•  Papel de gramatura alta 
•  Espátula para misturar 

tintas,  
•  Conta-gotas, seringa, 

spray para água 
•  Pelo menos dois potes de 

água limpa 
•  Papel toalha 



Antes de pintar 

Preparação do desenho. 
 
Começe com um esboço muito 
solto, simplesmente para 
estabelecer a composição e as 
principais formas. 
 
Como a guache permite a 
sobreposição de cores, não é 
preciso resevar as áreas mais claras 
ou brancas. 



Benício 
http://www.arcasdearte.com/
2012/02/tecnica-de-colorir-
ilustracao-guache.html em 
17/07/2014 



Antes de pintar 

Preparação das 
cores 
A ilustração começa 
preparando a tinta na 
paleta de cores. 
É interessante ter algumas 
cores prontas como o 
branco, preto, as cores 
primárias  ( magenta, 
ciano/azul, amarelo ) e 
algumas cores preferidas 
ou de uso frequente. As 
cores ocre, cinzas ou azul 
petróleo também são 
muito utilizadas. 



Preparando a tinta 

Começar com uma 
pequena quantidade 
de tinta sobre a 
paleta e adicionar 
água aos poucos até 
conseguir a 
consistência de “óleo” 
ou de “clara de ovo”. 
A mistura de cores 
sempre deve ser 
realizada na paleta 
com a tinta mais 
escura sobre a mais 
clara. 



Escolha a sua técnica 

O guache, pode ser usada de muitas formas 
cabe a cada artista experimentar como 
funciona e utilizar a técnica de acordo com 
sua experiência particular. 



Técnica 1: Camadas Finas 

1.  Prepara-se na paleta duas 
porções da mesma cor, sendo 
que uma delas será mais diluída 
em água. 

2.  Pintar uma camada bem fina 
com a tinta mais dilúida no local 
a ser colorido. 

3.  Antes da tinta secar 
completamente aplicar a 
camada com a cor mais espessa. 

4.  Trabalhar em pequenas áreas, 
uma de cada vez. 

 



Técnica 2: Poça de tinta 

1.  Prepara-se na paleta a cor com uma gota 
a mais de água do que o usual. 

2.  Carregue bem o pincel com a mistura e 
coloque um "poça" sobre a área a ser 
pintada.  

3.  Usando a ponta do seu pincel "puxar" a 
pintura completando a sua área sem 
encostar o pincel no papel. 

4.  Esperar secar antes de aplicar outra cor. 
 



Técnica 2: Poça de tinta 



Técnica 2: Poça de tinta 

Shiho Pate 
www.behance.net/gallery/18239747/Sophias-Apple em 17072014 
 



1.  Prepara-se na paleta a cor 
com a consistência de 
“óleo" 

2.  Trabalha-se com a tinta de 
maneira que o pincel 
deslize no papel 
modelando o desenho. 

3.  O pincel é utilizado como 
instrumento de pintura e 
de desenho. 

4.  Começar pelo fundo e ir 
adicionando os detalhes 
ao desenho. 

 

Técnica 3:   Pincel seco 

Kate FitzGerrell 



Hans-Simon Holtzbecker 
http://
ateliecoloriz.blogspot.com.br/
2011/03/tecnica-guache.html 
em17072014 



Técnica 4:   Machas com Pincel 

1.  Utiliza-se a tinta pronta no godê na 
consistênica própria para guache. 

2.  Marcar no seu desenho os contrastes 
principais de luz e sombra. 

3.  Pintar com leves traços de pincel que 
não chegam a misturar-se uns com 
os outros, mas que pela proximidade 
das cores sugerem uma superfície 
contínua. 

 



K A R I N S C H M Y N T T 
www.behance.net/
gallery/12935507/Tinta-
lapis-e-caneta em 
17072014 
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Ralph Parker 
http://ralphparker.wordpress.com/gouache-paintings/ em 17/07/2014  
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Técnica 5:   Aguadas 

1.  Embora sua forma mais habitual 
de trabalho é a pintura opaca, é 
possivel fazer uma ilustração 
mais transparente aplicando 
tênues camadas de tinta diluída 
começando pelas cores claras e 
sobrepondo as escuras. 

2.  Finalizar com detalhes em cores 
opacas sobrepondo as 
transparências. 

 

www.lesleyatlansky.com 



http://www.lesleyatlansky.com/ 
Em 11/11/201 



Utilização de mácaras e moldes. 



Utilização de mácaras e moldes. 



Utilização de mácaras e moldes. 

http://maniadedecoracao.com/2014/02/23/como-pintar-quadros/ 



Jacques Douchez  
http://www.fashionbubbles.com/arte-e-cultura/artista-franco-brasileiro-
exibe-32-pinturas-e-guaches-em-sao-paulo/ em17072014 



Correções 

Sobreposição  
de camadas 
O erro pode ser retocado 
com uma nova camada 
de tinta por cima da 
anterior. É preciso que a 
camada anterior esteja 
compelatemente seca.  
 
Amolecer e retirar a cor 
Com o pincel úmido e 
limpo vai-se retirando a 
tinta aos poucos em 
repetidas operações até o 
papel recuperar a cor 
original.  



Gustav Klint . 1862-1918 
A Árvore da Vida 
Guache, aquarela, tintas 
metálicas, folhas de ouro, 
prata e ouro sobre o papel. 



Trabalho 3 

Criar em guache a releitura de uma pintura em 
guache.  
 
Papel branco, A3  
formato da figura: min A4 max. A3 
Trabalhar com folha de testes. 
Desenvolver em sala de aula.  
Tempo de execução: dois / três encontros.  
(8 aulas) 
 
  



Para a próxima aula 

Material para ilustração com guache. 
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