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O LÁPIS‐DE‐COR

Lápis de cor é uma variedade de lápis utilizada para pintura. Contudo, ao 
invés de conter uma mina de gra�te em seu inter ior, o lápis de cor é preenchi-
do por uma mina composta por pigmentos, aglutinantes e cera. Suas carac-
ter ísticas reúnem os recursos básicos do desenho e o efeito da policromia 
numa mesma técnica.

O lápis de cor trabalha por sobreposição de cores – velaturas (sobre-
posição a uma cor anter ior) ou hachuras (traços cruzados ou paralelos) cr ian-
do cores novas e var iantes de tons.
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aula 1:
GRAU DE PIGMENTAÇÃO DO LÁPIS

Construção da paleta para reconhecimento da pigmentação.
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aula 2:
SOMBREAMENTO

a. esfumado
Desenho com sombras esbatidas — é importante não exercer muita 

pressão com o lápis para não saturar o papel.



b. hachura
Traços cruzados ou paralelos.
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c. volutas
Traços em espiral que proporcionam grisês bastante homogêneos.
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O esgra�to tem relação direta com o tipo de papel e a impressão deixada 
pelos sulcos no papel.
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aula 3:
ESFUMATO DIFUSO

aula 4:
ESGRAFITO COM LÁPIS‐DE‐COR

Aplicação da cor em pó, lixando a mina.
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aula 5:
ORDEM DE SOBREPOSIÇÃO DAS CORES

A ordem da aplicação de cada cor in�ui no resultado porque o 
componente ceroso das minas funciona como reserva às seguintes.
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aula 6:
TÉCNICA DE BRANQUEAMENTO – APASTELADO

Trabalhar com o lápis branco sobre outras cores produzindo no desenho 
um aspecto cromático mais harmônico.
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EXEMPLOS
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Eliel da Anunciação Muniz Irmão

Genisson Cardoso da Conceição

CRÉDITOS

Jamison Rosa dos Santos

João Antônio Monteiro Hungria

José Ronaldo de Jesus Santos

Matheus Glaudston Pereira

Ubiratan Teixeira
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