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Melhores marcas de canetas hidrocor

• Letraset Pro Markers;

• Copic Sketch;

• Chartpak AD Markers;

• Magic-Color Markers

(profissional permanente);

• Shinhan Touch Markers;

• Prisma Color;

• Tria Marker;

• Faber Castel Pitt Artistic 

pen

• Tombow ABT marker

• Sacura Pentouch

• Pigma e

• outrosChartpak AD Markers (architectural
set ou landscape set)

Copic Sketch  Markers

Com base de XilênioCom base de álcool

Tinta para markers

http://www.dickblick.com/products/chartpak-ad-marker-sets/



Canetas Magic Color Professional

•http://www.oprojetista.com.br/produto/425_Canetas-Magiccolor-
estojo-c12-cores-interm-II-SERIE-OURO.html

tinta á base de álcool - pontas 
chanfradas (ou com
ponta dupla) com 12 cores 
intermediárias, conjunto I
e II e conjunto e cinzas.

Não comprem cores básicas, é melhor comprar canetas 
separadas de tonalidades pastéis.

http://www.oprojetista.com.br/busca/subsubcat_5_8_56_Materiais-para-
Desenho-Artistico-Magic-Color-Prismacolor.html



Faber Castell – Pitt Artistic Pen

•http://www.koralle.com.br/koralle.aspBrush pen

• Smalt Blue,
• Indianthrene Blue,
• May Green, 
• Chrome Green Opaque, 
• Green Gold, and 
• Indian Red

• Dark Naples Ochre,
• Terracotta,
• Cinnamon, 
• Raw Umber, 
• Caput Mortuum, and 
• Walnut Brown

Landscape set terra set

Diferentes conjuntos de cores (sets):

+ GRUPO DE CINZAS

http://www.dickblick.com/products/faber-castell-pitt-artist-pens/


Outros Materiais

Canetas ponta fina, como a Stabillo ou 
Stadller. É importante também ter a 
caneta branca para a finalização dos 
desenhos.

Bloco Canson para Marker, hidrocor

Giz Pastel Seco

Lápis de cor Aquarelável

Apesar de serem escolares, as bicolors, da faber
castell, apresentam algumas cores boas e são 
baratas, porém não dá pra tê-las como única 

opção de hidrocor.



Paleta de Cores

Há duas paletas  básicas de hidrocores que podemos recomendar: uma paleta de 
cinzas e outra paleta de cores  gerais.



Paleta de Cores

A mais importante é a paleta de cinzas, pois são as hidrocores mais utilizadas.
O cinza define o valor de uma cor, cujo matiz e croma podem ser determinados com
aplicações de lápis de cor ou pastel.


