
Desenhos tropicais em aguarela

Os motivos tropicais dão cor às tuas quatro paredes! 
Enche uma parede de desenhos em aguarela de diferentes tamanhos e motivos. Com cores vivas, podes criar boa

disposição e um ambiente de verão em tua casa.

https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Claudia

Monstera

Imprime o motivo da Monstera. Sombreia a parte de trás
do molde com o motivo de modo uniforme, com um lápis
macio (p. ex., Mars Lumograph B6).

1

Coloca o molde (com a parte da frente virada para cima)
sobre o papel de aguarela. Em seguida, traça os
contornos com o lápis afiado (HB). Assim, transferes o
motivo para o papel.

Antes de retirares o molde, dobra-o para cima num
canto e verifica se todas as linhas foram transferidas.

2



Com o lápis aguarelável em violeta claro, sombreia
algumas pontas da folha. Pinta o resto da forma da folha
com verde médio e escuro. Sombreia as cores, de modo
a que fiquem sobrepostas nas transições.

3

Com muita água e um pincel, esbate as cores,
misturando-as. Começa pelas pontas da folha em violeta
e avança em direção ao centro da folha.

4

Desenha da esquerda para a direita e de cima para
baixo. Isto ajuda-te a não esfregar com a mão aquilo
que já está pintado. Deixa secar tudo.

5

Desenha duas linhas paralelas no centro para criar as
nervuras da folha. A partir desta linha dupla, traça mais
linhas duplas até às pontas individuais da folha.

Pinta a folha com um tom um pouco mais escuro na
área fora das linhas duplas.

6



Se quiseres, agora também podes esbater levemente as
linhas usando água e um pincel.

7

Para dar vida à imagem, vamos aplicar toques de cor no
fundo.

Para isso, segura o lápis de cor cerca de 10 cm acima
do papel e passa o pincel húmido (num movimento
descendente) sobre a mina do lápis. Usa as cores que já
aplicaste na tua imagem.

Deixa secar tudo muito bem.

8

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  146 10C Lápis aguarelável - 14610C C48 1

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Cartão de blister com 3 escovas:
#2 redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Caixa de cartão Contêm
6 lápis (2H, HB, B, 2B, 4B, 6B), 1 borracha plástica MARS 526 53 e 1
apontador metal 510 10

61 100 C6 1

Também necessita:

Papel de aguarela liso (A4 e A3), recipiente para água

®

®

® ®

Melancia

Imprime o motivo da melancia. Sombreia a parte de trás
do molde com o motivo de modo uniforme, com um lápis
macio (p. ex., Mars Lumograph B6).

1

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-146-10c-l-pis-aguarel-vel-14610c-c48/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/mars-lumograph-100-l-pis-de-desenho-61-100-c6/


Coloca o molde (com a parte da frente virada para cima)
sobre o papel de aguarela. Em seguida, traça os
contornos com o lápis afiado (HB). Assim, transferes o
motivo para o papel.

Antes de retirares o molde, dobra-o para cima num
canto e verifica se todas as linhas foram transferidas.

2

Usa o pincel húmido para retirar um pouco de pigmento
da mina do lápis aguarelável em verde claro e depois
pinta suavemente a área entre a polpa e a casca do
fruto.

3

Primeiro, desenha as cascas dos pedaços de melancia
em verde claro e esbate com água. Agora usa verde
médio para criar pontos de destaque e sombras na cor
ainda húmida.

Primeiro aplica verde claro nas metades da melancia e,
assim que secarem, desenha riscas em verde médio.
Esbate ligeiramente com água.

4

Sombreia a polpa em vários tons de vermelho e rosa.

5



De seguida, esbate tudo rapidamente com muita água.

6

Mergulha o pincel em água e aplica gotas na tinta ainda
ligeiramente húmida. Desta forma, a água absorve a
tinta, produzindo manchas de cor mais claras.

Deixa secar tudo muito bem. Sombreia o canto do
pedaço de melancia do lado esquerdo com vermelho
escuro para criar um efeito mais plástico.

7

Por fim, desenha sementes em forma de gota. Para
isso, mergulha a ponta da mina em água e traça as
sementes distribuídas de modo irregular pela polpa.

Assegura-te de que apenas a mina toca na água e não a
madeira do lápis, caso contrário, este poderá inchar com
o passar do tempo.
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  146 10C Lápis aguarelável - 14610C C48 1

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Cartão de blister com 3 escovas:
#2 redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Caixa de cartão Contêm
6 lápis (2H, HB, B, 2B, 4B, 6B), 1 borracha plástica MARS 526 53 e 1
apontador metal 510 10

61 100 C6 1

Também necessita:

Papel de aguarela liso (A4 e A3), recipiente para água

®

®

® ®

Frangipani

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-146-10c-l-pis-aguarel-vel-14610c-c48/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/mars-lumograph-100-l-pis-de-desenho-61-100-c6/


Imprime o motivo da flor de Frangipani.

Sombreia a parte de trás do molde com o motivo de
modo uniforme, com um lápis macio (p. ex., Mars
Lumograph B6).

1

Coloca o molde (com a parte da frente virada para cima)
sobre o papel de aguarela. Em seguida, traça os
contornos com o lápis afiado (HB). Assim, transferes o
motivo para o papel.

Antes de retirares o molde, dobra-o para cima num
canto e verifica se todas as linhas foram transferidas.

2

Sombreia em azul claro o fundo junto à flor. Esbate as
cores com muita água e um pincel. Agora esbate a tinta
na área exterior e deixa secar.

3

Pinta os centros das flores com diferentes tons de
amarelo e, sem seguida, com nuances em laranja e
vermelho.

4



Delineia levemente as margens da folha com rosa e
rosa choque. Cria sombras em tom violeta.

5

Traça as folhas com verde claro e esbate tudo com
cuidado com um pincel húmido.

6

Depois de secar, traça uma linha dupla para a nervura
central usando um lápis em verde escuro.

7

Agora volta a esbater com um pouco de água.

A partir daí, traça mais linhas até às margens da folha e
sombreia os espaços intermédios para ficarem com um
tom mais escuro.

8



Pinta agora o caule com um tom castanho. Cria pontos
de destaque e sombras com um tom mais escuro e
esbate-os também com água.

Em seguida, deixa secar tudo muito bem.
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Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

STAEDTLER  146 10C Lápis aguarelável - 14610C C48 1

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Cartão de blister com 3 escovas:
#2 redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

Mars  Lumograph  100 Lápis de desenho - Caixa de cartão Contêm
6 lápis (2H, HB, B, 2B, 4B, 6B), 1 borracha plástica MARS 526 53 e 1
apontador metal 510 10

61 100 C6 1

Também necessita:

Papel de aguarela liso (A4 e A3), recipiente para água

®

®

® ®

No desenho Mix maior, podes combinar os diferentes
elementos dos moldes de acordo com as tuas preferências.

Começa com os elementos florais em primeiro plano na
imagem e vai avançando até ao fundo da imagem. Na fase
de elaboração, começa também pelos motivos em primeiro
plano.

No final, as folhas mais atrás são apenas coloridas com
lápis aguareláveis, mas não é criado o efeito de aguarela
com água. Desta forma, a imagem obtém um maior efeito
de profundidade.

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/l-pis-de-cor-art-sticos/staedtler-146-10c-l-pis-aguarel-vel-14610c-c48/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/mars-lumograph-100-l-pis-de-desenho-61-100-c6/

