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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.  



Guache . origem 



Guache . origem 



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 



     

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 



Técnica 4:   Machas com Pincel 



Técnica 4:   Machas com Pincel 

Ralph Parker 
http://ralphparker.wordpress.com/gouache-paintings/ em 17/07/2014  



Técnica 4:   Machas com Pincel 
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Técnica 4:   Machas com Pincel 



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 



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 – criação em guache 

Trabalho interdisciplinar – Computação gráfica – Prof. Silmara. 
 
Criar em guache uma estampa inspirada em um dos temas: 
 
•  Amazônia, o jardim brasileiro;  
•  Carnaval - Um Brasil de cores;   
•  Brasil, um mosaico de culturas. 
 



Amazônia, o jardim brasileiro 

água, 
vida, 
flora, 
fauna 
ligadas 
a região  

https://eco4u.wordpress.com/2012/11/page/2/  em 19/04/15 



Amazônia, o jardim brasileiro 

água, 
vida, 
flora, 
fauna 
ligadas 
a região  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81 
Bumblebee Poison Frog Dendrobates leucomelas.jpg em 19/04/15 
 



Amazônia, o jardim brasileiro 

água,  
vida, flora, fauna  
ligadas a região  

http://viewallpaper.com/amazon-wallpapers.html em 19/04/15 



BRASIL, UM MOSAICO DE CULTURAS   

artesanato, a culinária, danças, folclores, vestuário dos 
povos que compõem o país 

http://www.ebc.com.br/cultura/2013/06/voce-conhece-as-historias-da-
bandeirinha-balao-e-fogueira-de-sao-joao em 19/04/15 



BRASIL, UM MOSAICO DE CULTURAS   

artesanato, a culinária, danças, folclores, vestuário dos 
povos que compõem o país 

http://artetecta.blogspot.com.br/2010/05/atracoes-na-feiarte.html  
em 19/04/15 



Carnaval - Um Brasil de cores 
movimento das cores, alegria, 
penas, paetês, frutas  



Carnaval - Um Brasil de cores 
movimento 
das cores, 
alegria, 
penas, 
paetês, 
frutas  



Trabalho 3 – criação em guache 

Estampa em Rapport – repetição. 
 
 
 
“Na área de design de superfície e estamparia, o rapport é muito 
utilizado em superfícies contínuas.  
Essa técnica trata da repetição de uma imagem com encaixe 
perfeito em todos os lados, formando  assim uma estampa corrida, 
onde as emendas são tão bem trabalhadas que não se percebe o 
início  ou o fim da imagem que foi repetida. O leigo não consegue 
identificar o módulo. O módulo é a unidade que será repetida 
infinitamente.”  
  
 
  



Trabalho 3 – criação em guache 

Estampa em Rapport – repetição. 
 
  



Módulo . repetição 

Um módulo 
repetido várias 

vezes forma 
uma 

padronagem. 
 



Ritmo constante ou alternado 



Módulo . repetição 



Módulo . repetição 



Trabalho 3 – criação em guache 

Trabalho interdisciplinar – Computação gráfica – Prof. Silmara. 
 
Criar em guache uma estampa inspirada em um dos temas: 
 
•  Amazônia, o jardim brasileiro;  
•  Carnaval - Um Brasil de cores;   
•  Brasil, um mosaico de culturas. 
 
Papel branco, 2 pranchas 
1 - Ilustracão do módulo em A5 
2 - Repetição do módulo em A3 – pelo menos 4 repetições. 
 
Trabalhar com planejamento. 
 
Desenvolver em sala de aula.  
Tempo de execução: dois encontros.  
(8 aulas) 
 
  



www.premioestampabrasil.com.br/ 



O concurso 

•  Serão 3 categorias.  
•  12 selecionados na qualificação profissional e 12 na qualificação 

estudante.  
•  Ao total, 72 estampas farão parte do livro ALMA BRASILEIRA 2015. 
•  Os 3 primeiros colocados de cada categoria, na qualificação  

estudante e profissional, participarão do evento de lançamento 
do livro e abertura da exposição, em São Paulo, e ganharão 
prêmio em Título de Capitalização. 

•  As categorias para esta edição são: Amazônia, o jardim  
brasileiro; Carnaval - Um Brasil de cores; e Brasil, um mosaico  
de culturas. 

 



O concurso 









Posteriormente, aos trabalhos selecionados em cada uma das categorias e 
qualificações, será solicitado o envio da estampa em tamanho A3, com 300 DPI, 
com 10Mb, para que seja utilizado no catálogo e, num segundo momento, para a 
exposição. 
 



Desclassificação 
•  Por tratar-se de um concurso cultural, trabalhos 

que destaquem o nome da promotora ou 
patrocinador (es) serão desclassificados. 

•  Estampas com formas obscenas ou que 
causem constrangimento serão 
desclassificadas. 

•  O participante será eliminado e 
automaticamente excluído do concurso, sem 
aviso prévio, em caso de fraude comprovada 
pela Comissão Apuradora. 

•  O participante assume, desde já, total e 
exclusiva responsabilidade a respeito de toda e 
qualquer eventual reivindicação de terceiros, 
que se sentirem prejudicados pela cessão de 
direitos do autor, na medida em que foram 
cedidos de forma livre e desembaraçada de 
todos e quaisquer ônus ou 
restrição, respondendo judicialmente caso 
necessário. 



S!mir!
"ronco#o

samiratroncoso@gmail.com
São Leopoldo | RS

AS BICICLETAS
A ESTAMPA AS BICICLETAS REPRESENTA 
A INFÂNCIA DE MUITOS BRASILEIROS QUE 
SONHAM EM GANHAR ESSE VEÍCULO DE DUAS 
RODAS, SEM DISTINÇÃO DE CLASSE SOCIAL. 
TODAS AS CRIANÇAS AMAM BICICLETAS. O 
DESENHO FOI FEITO COM GIZ PASTEL OLEOSO, 
COM GESTOS RÁPIDOS DE OBSERVAÇÃO E, EM 
SEGUIDA, DIGITALIZADOS E REBATIDOS EM 
ESCALA DE TAMANHOS E CORES.



 
 

   

 
          

       
       

      
        

        
       

 



M!li""# $%ui#r 

bymelissa@gmail.com
Porto Alegre | RS

QUERO-QUERO
SOU DE SANTANA DO LIVRAMENTO, NA FRONTEIRA 
OESTE DO ESTADO, E, INSPIRADA NA FAUNA E 
FLORA DOS PAMPAS, REDESENHEI O QUERO-QUERO,
UMA AVE MUITO ENCONTRADA NESSA REGIÃO, 
COM FORMAS GEOMÉTRICAS QUE PERMITEM 
CRIAR DIVERSAS VARIAÇÕES DE FORMA E COR 
COM O MESMO DESENHO. UM BICHINHO SIMPÁTICO 
E QUE TEM A CARA DA REGIÃO SUL.

1º LUGAR



  
 

   

        
      

       
        

       
     

    

 



  
  

     

        
      

       
        

         
      

       
       

        
    



Ivin! C"rdozo 
L#it# 

iving@diweb.com.br
Magé | RJ

PIRABEBE
PIRABEBE OU PEIXE-VOADOR É O NOME DO ANIMAL 
MARINHO QUE ILUSTRA ESTA ESTAMPA LOCALIZADA. 
ENCONTRADO EM TODOS OS OCEANOS, O PEIXE 
VOADOR CONSEGUE PLANAR POR ATÉ 45 SEGUNDOS 
PARA FUGIR DE PREDADORES. COM LEVEZA E 
DELICADEZA, O ANIMAL SALTA SOBRE A ILUSTRAÇÃO 
EM BUSCA DE LIBERDADE. A ILUSTRAÇÃO TAMBÉM 
PODE SER FACILMENTE ADAPTADA PARA SE TORNAR 
UMA ESTAMPA CORRIDA.



Cl!udi! 
"l-moor 

claudia@eyedesign.com.br
Brasília | DF

AVIÃOZINHO DE PAPEL
O VERÃO NOS TRAZ A LEMBRANÇA DAS FÉRIAS 
ESCOLARES E DE SUAS BRINCADEIRAS INFANTIS. O 
AVIÃOZINHO DE PAPEL É UMA DESSAS BRINCADEIRAS, 
TÍPICA DOS DIAS QUENTES E COLORIDOS. NA ESTAMPA, 
EU QUIS REPRODUZIR O MOVIMENTO DO AVIÃOZINHO 
NO AR E MOSTRAR A SOMBRA QUE FAZ AO VOAR SOB O 
SOL. AS CORES ESCOLHIDAS — AZUL, AMARELO, ROSA 
E VERDE — SÃO VIBRANTES, PERFEITAS PARA UMA 
COLEÇÃO INFANTIL.
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Para a próxima aula 

Material para ilustração com guache. 
 



Referências: 
Fundamentos do Desenho Artístico, Guia Completo de 
Materiais e Técnicas. Ed. Martins Fontes, 2008 
 
VIGUË, Jordi , Curso de Desenho e Pintura Guache, Editorial 
Estampa, 2007  
 
 
 



Sites ( disponíveis em 16/07/2014 ) 

http://pt.slideshare.net/paulamendes71/como-se-deve-pintar-com-guache 
 
http://www.amopintar.com/guache/ 
 
http://www.wikihow.com/Image:Paint-With-Gouache-Step-2.jpg 
 
http://ralphparker.wordpress.com/gouache-paintings/ 
 
http://www.arcasdearte.com/2012/02/tecnica-de-colorir-ilustracao-guache.html 
 
http://www.amopintar.com/guache/ 
 
http://www.winsornewton.com/na/discover/tips-and-techniques/gouache/the-term-
body-colour-in-gouache 
 
http://www.avacal-sca.org/scribes/Basic_Painting_Techniques.pdf 
 
http://pt.slideshare.net/paulamendes71/como-se-deve-pintar-com-guache 
 
http://www.premioestampabrasil.com.br/ em 19/04/15 
 
 



Obrigada 


