
Desenho em aguarela - Uma perspetiva da floresta

Um pequeno riacho serpenteia por entre as árvores, ao longe ouve-se as aves a chilrear e sente-se o cheiro
maravilhoso e fresco da floresta. Com a nossa “Pespetiva da Floresta”, poderás recordar estes momentos idílicos de

tranquilidade mesmo entre as tuas quatro paredes. 
O brilho que podes criar com o pincel húmido é quase tão fascinante como a própria natureza em si. E tons mate

escuros transformam-se em cores radiantes!
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Um artigo de Theresa

Instruções passo a passo

Desenhar

Primeiro, cola o papel sobre uma superfície fixa, para
que não fique demasiado ondulado quando criares o
efeito de aguarela. Com o lápis verde claro, desenha a
tua floresta com traços muito leves. Começa pelo
horizonte e o riacho, depois define onde deverá haver
árvores e tapetes de musgo.
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Colorir

No passo seguinte, vais colorir toda a folha com os
diferentes lápis de cor. Pinta o céu muito levemente em
azul, o riacho carregando um pouco mais e cobre o chão
da floresta quase por completo. Nas árvores podes fazer
um contorno suave e depois preencher os ramos
completamente com cor.
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Criar o efeito de aguarela

Agora é que as cores vão ganhar vida! Pega no pincel
para realçares as cores. Com o pincel de ponta plana
consegues colorir bem superfícies como o céu, por
exemplo. O pincel de ponta redonda é especialmente
adequado para as formas suaves, como o chão da
floresta ou as curvas do riacho. Quanto menos água
utilizares, mais fortes serão as cores. Vai deixando as
tintas secarem, para que não se misturem
acidentalmente. Assim conseguirás bordos mais
definidos.
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Destaques

Quando o teu desenho estiver totalmente seco, podes
aperfeiçoar os detalhes um pouco mais. Volta a delinear
os contornos definidos e os pontos mais escuros com o
lápis. Se quiseres criar pontos de luz mais claros, basta
retirares um pouco de pigmento com um pincel húmido.
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Secar

Deixa o desenho secar por completo e retira a fita
adesiva com cuidado. A tua perspetiva da floresta já
está pronta, convidando-te a entregares-te aos sonhos!
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Os nossos Tinted Watercolour Pencils são verdadeiramente
especiais. Estes lápis aguareláveis com efeito matizado de
grafite permitem criar dois efeitos bem diferentes com o
mesmo lápis: utilizados a seco, o 14610 T cria cores
naturais subtis com efeito escuro de grafite. E misturadas
com água, as cores ganham vida, mantendo o caráter mate,
criando cores naturais apelativas. 

Resumo do material

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-tinted-146-10t-l-pis-aquarela-14610t-m12/


Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  tinted 146 10T Lápis aquarela - Estojo de metal
contendo 12 lápis aquarela de cores sortidas

14610T M12 1

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Blister contendo 2 pincéis: #2
redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

Mars  510 25 Apontador de furo duplo - Blister contendo 1 apontador
de metal de furo duplo

510 25BK-C 1

Também necessita:

Papel de aguarela (p. ex., A5), fita adesiva removível, copo com água, pano
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