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Aula 4 : Aula 4 : 

Técnicas para desenho em hidrocorTécnicas para desenho em hidrocor

Prof.: Natalia Naoumova

Tarefas: treinar hachuras e desenhar formas simples, copiar técnicas de croquis



Treinar linhas e hachuras com hidrocores. Tamanho: duas folhas A4 ou uma A3



Treinar representação de volumes com linhas. Tamanho: uma folha A3

Completar desenho com outras formas simples, ver slides 7 e 8 da aula anterior (3)



Copiar este desenho
Desenho a mão livre: croqui

Caracteristicas do croquis:
•tamanho pequeno
• linhas puras e simples 
• minimo tempo para cada um
• podem apresentar uma serie 
de desenhos sobre uma temade desenhos sobre uma tema



Observar traços de hidrocor (linhas verticais e horizontais) no desenho



Trabalho na sala de aula:

Copiar a técnica do desenho

Material: hidrocorMaterial: hidrocor

Tempo: 10 min cada um

Duas folhas A4

Tamanho do desenho: ½ A4Tamanho do desenho: ½ A4

(refazer em casa – opcional!)



Trabalho para casa:

Copiar a técnica do desenho

Material: hidrocorMaterial: hidrocor

Tempo: 10 min cada um

Duas folhas A4
Tamanho: ½ A4Tamanho: ½ A4



Importantes Cuidados com o Uso da Hidrocor

REGRA 1
As hidrocores não devem ser usadas sobre lápis de cor, pois este não só vai
borrar devido ao diluente, mas o pigmento do lápis vai grudar na ponta da
canetacaneta.

REGRA 2
Sobre fotocópias em preto e branco só se deve usar hidrocores à base de
álcool. As hidrocores à base de xileno dissolvem e borram o toner preto que cria
a imagem da cópia.

REGRA 3
Uma vez que o corante da hidrocor á
anilina, ele tende a desbotar pela
exposição contínua à luzexposição contínua à luz
ultravioleta, até mesmo as pequenas
quantidades desse tipo de luz em
ambientes fechados.



REGRA 4
Se você pretende expor um desenho de projeto a cores, faça uma fotocópia
colorida mais resistente à luz ou uma cópia impressa em impressora jato de tintacolorida, mais resistente à luz, ou uma cópia impressa em impressora jato de tinta.
Arquive o desenho original em local escuro.

REGRA 5
S f t b lh hid tifi d l l t hSempre que for trabalhar com hidrocores, certifique-se de que o local tenha
ventilação adequada. A inalação prolongada do diluente da hidrocor,
especialmente o xileno, pode causar dor de cabeça e náusea.

REGRA 6
As hidrocores costumam vazar mais
sobre papéis espessos, tais como o
sulfite ou cópias heliográficas. Isso em
geral acontece quando as hidrocoresgeral acontece quando as hidrocores
são novas, devido a um excesso de
diluente álcool ou xileno. Esse
problema se corrige à medida que você

f das for usando.



Técnicas para desenho em hidrocorTécnicas para desenho em hidrocor

Muitas vezes a hidrocor é utilizada para criar as cores de “base”, ou subjacentes, em desenhos 
que posteriormente são modificados pela adição de lápis de cor, pastel e, até mesmo, canetas 

para traçado para obter a ilusão de materiais, padrões e luz.



- Quando você aplicar a hidrocor delineie com a ponta primeiro o contorno da área que você

Contornos e planos em hidrocorContornos e planos em hidrocor
Q p p p q

pretende colorir. Depois, quando você preencher o contorno com cor, correrá menos risco de a
cor escorrer para fora.

- Se a cor já vazou, as bordas podem ser
corrigidas com lápis de cor parecida à da hidrocor.



Aplicação hidrocor nas superfícies planas

- Sempre use a hidrocor
nas direções dos planos.ç p
Diferencia plano vertical e
horizontal.

C d h f ti-Caso o desenho for em perspectiva, a
hidrocor deve ser usada em direcao
ao ponto de fuga do plano.

Quanto mais rápido você trabalhar com
hidrocor, mais uniformes serão os
resultados, pois o diluente (álcool ou, p (
xileno) permanece úmido, permitindo
aplicações sucessivas de cor para misturar
de maneira mais uniforme as cores vizinhas.



Cobertura matizadaCobertura matizada

Estas coberturas com hidrocor são em geral feitas com cinza visto que suas designaçõesEstas coberturas com hidrocor são, em geral, feitas com cinza, visto que suas designações
progressivas de valor os tornam indicados para este uso. Aplicações que variam de escuro
para claro são as mais fáceis de fazer. É importante trabalhar rapidamente e deve-se
esfregar a borda da cor mais escura com a mais clara para mesclar as cores.

Essas sombras foram desenhadas com cinzas quentes
n3 e n1; lapis de cor foram usados tanto para criar as
cores quanto para suavisar os contornos. As hidrocores
cinzas são boas para ilustrar sombras difusas.



Efeito das sombrasEfeito das sombras

- Não se esqueça de usar 
sombras em seussombras em seus 
desenhos. Um objeto 
parecerá estar voando, a 
menos que tenha uma sombra 
sob elesob ele.

- Sempre inclua elementos 
que dêem escala aos seus 
desenhos (plantas móveisdesenhos (plantas, móveis 
urbanos, figuras humanos e 
quaisquer outros objetos 
apropriados que possam 
reforçar o tema do desenho)reforçar o tema do desenho).



Modificações da cor original e textura:
diferentes materiais em cima de hidrocor

Modificações da cor original e textura:
diferentes materiais em cima de hidrocor

Lapis de cor trabalha bem sobre hidrocor. Ele não só altere os parametros da hidrocor, mas ao
mesmo tempo acrescenta textura.

- A melhor forma deA melhor forma de 
iniciar um desenho a 
cores que exija hidrocor 
é aplicar uma cor 
básica de hidrocorbásica de hidrocor 
que mais se aproxime 
da cor desejada. 
- Se quiser modificá a 
cor, você poderá utilizarcor, você poderá utilizar 
o lápis, outra hidrocor 
ou o pastel sobre a cor 
feita com a hidrocor 
original.original.



Colorindo céu e água. Para colorir céu e água é melhor usar sempre tons

Efeito de profundidade do desenho: lapis de cor em cima de hidrocor

de azul, os mais claros perto da linha de horizonte.

- Cores fortes são usadas para
ressaltar objetos enquanto cores

1 2

ressaltar objetos, enquanto cores
mais suaves dão a impressão de
distância. Quanto mais longe um
objeto estiver, mais fracas se
tornarão suas cores.

3) Valores de claridade e 
saturação perto e londe

3

2) há variação de valores de 
claridade da cor. Desenho 

1) traço é muito homogêneo. 
Desenho sem profundidade.

Compare dois desenhos

com profundidade



O estudo de valor
ou a distribuição das áreas claras e escuras no desenhoou a distribuição das áreas claras e escuras no desenho

- Depois de terminar o desenho a traço, mas antes de tentar aplicar as cores, você preciza deDepois de terminar o desenho a traço, mas antes de tentar aplicar as cores, você preciza de
um guia que lhe diga, em linhas gerais, até que ponto as cores deverão ser mais claras ou
mais escuras.



Desenho modificado com lapis de corDesenho modificado com lapis de cor
- Quando a hidrocor cria uma tonalidade forte ou muito
escura, a cor pode ser balanceada por traços de lapis branco
deixado no papel.

- O nanquin só pode ser utilizado sobre a hidrocor depois
desta secar bem.

Desenhos dos alunos da Gráfica 2. prof. Tavares. 2000



Esta técnica consiste no processo de aplicar cor no verso de um desenho sobre papel

Colorindo a frente e o verso de um desenho original - Técnica Retrocolor
p p p p

manteiga (ou outro tipo de papel translúcido).

O original reproduzido sobre papel manteiga foi colorido no verso do
desenho a traço, para evitar que se borrassem as linhas impressas

Neste exemplo hidrocores (preta e cinza) foram
utilizadas do outro lado do papel para enfatizar a
sombra do primeiro plano.



Ajuste de desenho: sombras e materiais



Desenhando as texturas com hidrocorDesenhando as texturas com hidrocor

Uma pressão leve mais variável com a mão, deixou as linhas das
juntas ligeiramente mais claras em alguns pontos e mais escuras
em outros. Isso deu impressão de juntas de larguras variáveis.

- Para ilustrar as pedras acrescenta as
juntas.



Produção final da aula 4:
1 Li h   l  ( lid  2  3) d  f lh  A31. Linhas e volumes (slides 2 e 3) duas folhas A3
2. Dois desenhos (slide 6) feitos na sala de aula 

(2xA4)(2xA4)
3. Dois desenhos (slide 7) feitos em casa (2xA4)


