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Ilustração 2 



Composição 

•  No início a tinta a nanquim era baseada em um líquido 
extraído de alguns moluscos marinhos ou produzidas a 
partir do carvão. Por causa da toxidade sua 
composição foi alterada em 1860 quando William 
Henry Perkin desenvolveu produtos sintéticos de 
corantes para as tintas. 

•  A tinta nanquim é a base de água, possui o pigmento 
preto e aglutinante. 



O Nanquim 

•  A tinta nanquim é negra e opaca. 
•  Pode ser utilizada em camada transparante mas 

também proporciona uma boa cobertura. 
•  Adicionando água, consegue-se diferentes tonalidades 

de cinza. Tem secagem rápida. 



Simples e Espontâneo 
•  É natural desenhar a lápis em traços suaves antes de 

passar o nanquim, para evitar erros.  
•  Os traços podem ser livres e espontâneos, são as 

diferenças de espessuras e o movimento do traço que 
fazem a beleza do desenho. 

•  A secagem é rapida, mas é preciso esperar secar 
completamente um traço antes de passar outro por 
cima. 



Precisão e expressão 
•  O nanquim tende a se incorporar nas fibras e sulcos do 

papel, impossibilitando correções. 
•  Para se corrigir é preciso outra camada de tinta por 

cima da primeira. 
•  Talvez por isto o desenho a nanquim é em geral 

enriquecido com pequenos “erros”, pingos, manchas e 
traços incontínuos que dão expressão ao trabalho. 

http://silvioalbertoschuh.blogspot.com.br/ 
Disponível em 24/03/15  



Tipos de nanquim 
Nanquim líquido  

com pincéis, bico-de-pena ou canetas recarregáveis.  
Canetas: 

Bico-de-pena 
Caneta Técnica Recarregável 

Caneta Descartável  
Pincel 

Bambu 
  

http://9dadesasolta.com/- disponível em 24/03/15 



Traços com a 
caneta /pena 

•  Traços finos e limpos 

•  Próprios para criação dos 
contornos e limites do 
desenho 

•  Criação de planos cinzas 
através da proximidade 
dos traços ou pontos. 

•  A variação da espessura 
do traço traz riqueza ao  
desenho e a sensação 
de luz e sombra. 

 
 
 

http://www.behance.net/konahin- disponível em 24/03/15 



Canetas 

Podem ser descartáveis ou recarregáveis. 
 
Traço constantes e delicados. 
 
Bom para traçar linhas, ruim para preencher 
grandes espaços. 
 
 
 



Penas 
Ponta de metal que precisa ser abastecida direto no pote de 
nanquim, a tinta armazenada na ponta escorre para o papel. 
 
Traço mas artístico e irregular. 
 



Hachuras 

Filho, João Gomes 

A linha deixa de 
ser um objeto 
individual e passa 
a ser um conjunto. 
 



Hachuras 

Filho, João Gomes http://nav-nucleodeartesvisuais.blogspot.com.br/ 
Disponível em 24/03/15  
 
 

A linha deixa de 
ser um objeto 
individual e passa 
a ser um conjunto. 
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Hachuras 

Filho, João Gomes http://nav-nucleodeartesvisuais.blogspot.com.br/ 

A linha deixa de 
serum objeto 
individual e passa 
a ser um conjunto. 
 

•  Hachura linhas paralelas 
•  Hachuras em trama 
•  Hachuras em ziguezague 
•  Hachuras em volutas 



Pontilhismo 

Ordenados Concentrados Saturados 



www.behance.net/casaltaxavier disponível em 24/03/15 

Pontilhismo 



Pontilhismo 

www.behance.net/casaltaxavier disponível em 24/03/15 



Nanquim líquido 

Prepare a tinta – utilize uma paleta plástica para preparar a 
tinta. 
Prepare seus pincéis – você pode utilizar uma grande 
variedade de pincéis, bico de pena, ou até um galho de 
árvore. 
Prepare seu papel – o papel precisa ser grosso, por causa da 
quantidade de água, é adequado utilizar os papéis para 
aquarela. 
 
 
 
 
 

Clément Beauvais - http://www.dracco.com.br/blog/2011/03/24/arte-de-um-nanquim-aguado/ 
Disponível em 24/03/15  



Aguadas 

Consiste em colher a cor com um pincel molhado, 
depositar em um suporte com quantidades variáveis de 
água e utilizar o pincel no papel considerando áreas mais 
densas/ escuras e outras mais claras e reservando 
brancos. 
 
Quanto menos água, mais escura ficará a mancha. 

http://silvioalbertoschuh.blogspot.com.br/Disponível em 24/03/15  



Aguadas 
Para fundos amplos suaves ou 
desenhos com gradiente de 
cor, pode-se umedecer o papel 
antes de aplicar a tinta. A 
umidade do papel fará as 
manchas se expandirem, 
provocando variações suaves. 

elsonsouto.blogspot.com.b 
Disponível em 24/03/15  



Aguadas 

Clément Beauvais - http://www.dracco.com.br/blog/2011/03/24/arte-de-um-nanquim-aguado/ 
Disponível em 24/03/15  

Para fundos amplos suaves ou 
desenhos com gradiente de 
cor, pode-se umedecer o papel 
antes de aplicar a tinta. A 
umidade do papel fará as 
manchas se expandirem, 
provocando variações suaves. 



Trabalho 1 

Reproduzir em nanquim uma ilustração em preto e 
branco. 
 
Papel branco, A3 
Trabalhar com planejamento. 
 
Desenvolver em sala de aula.  
Tempo de execução: um encontro.  
  



Para a próxima aula 
Material para ilustração com nanquim. 
Modelo para reprodução, impresso em A4. 
Sites para pesquisa de modelos: 
http://mirancartum.blogspot.com.br/ 
enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1567/poty-
lazzarotto 
http://www.luciahiratsuka.com.br/index. 
http://www.aqualelis.blogspot.com.br/ 
http://ciddogonn.blog.uol.com.br/ 
http://www.robertomcmillan.com.br/ 
http://www.janamagalhaes.com/categoria/
ilustracoes-em-nanquim/ 
http://nanquim.com.br/category/ilustracoes/ 
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Sites: 
http://abcdesign.com.br/por-area/ilustracao/http://
www.carandache.ch/ 
http://www.staedtler.com.br/ 
http://www.prismacolor.com/ 
http://www.esad.pt/ 
http://leitequenteilustra.blogspot.com.br/ 
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2014/02/1405710-leia-
entrevista-com-paulo-venturelli-autor-de-macas-argentinas.shtml 
http://www.marijagrahovac.com/?p=60 
http://www.artifexlibris.com/bni_2009_01_01_ex_libris_ricevuti.htm  
 



Obrigada 


