
Breu Aquecedor com uma 
lamparina em alcohol

Caixa de breu

A  água-tinta é uma técnica  utilizada para 
se obter diversos tons na gravura em metal. 
Diferente da água-forte onde os tons são 
conseguidos pelo cruzamento de linhas, 
na água-tinta o claro-escuro é obtido pelos 
diferentes tempos de corrosão da placa sobre 
uma camada de breu em pó que se adere à 
mesma após aquecimento.
A técnica da água-tinta geralmente é utilizada 
com outras técnicas de gravura em metal, 
como por exemplo,  a água-forte. Neste caso, o 
gravador começa com a execução da água-forte 
e depois leva a placa à caixa de breu e aplica a 
água-tinta.

ÁGUA-TINTA ao açúcar

Materiais e equipamentos :

resina em pó
ácido: percloreto de ferro
Caixa de água-tinta
Aquecedor
Chapa de cobre (neste caso)
A mistura de tinta com açúcar
Verniz
Secador
Tarlatana
Aquecedor com uma lamparina com alcool



1 A resina branca aplicada em 
pó tem a finalidade criar um filme 
de pequenos grãos sobre a placa 
para a obtenção da água-tinta.

2 Com um moinho desfaz-se
bem os graõs da resina até ficar
em pó.

3 Deixa-se cair a resina dentro
na caixa da água-tinta.

4 Para processo de solução de 
açúcar desenha-se com ajuda dum 
pincel directamente na chapa.

5 Aplica-se o verniz sobre toda a 
chapa com ajuda de um trincha.

6 Seca-se para fixar o verniz 

na placa. Deixa-se arrefecer

7 Derrama-se água quente sobre
a chapa. A água vai começar a 
fazer sair o desenho a açúcar 

8Deixa-se secar. 9 Mete-se a chapa na caixa. 
O pó em suspensão é depositado 
na placa
de metal.



10 Com a caixa de breu a 
camada de pó fica uniforme e 
se obtém uma água-tinta bem 
distribuída.

11 Com uma lamparina
aquece-se a placa. Assim que a 
área onde o pó foi depositado ficar
transparente está fixa à chapa.

12 Coloca-se a placa na tina
plástica que contém o percloreto
de ferro.

13 Retira-se a placa do 
percloreto e lava-se em água 
corrente

14 Com white spirit limpa-se 
os restos de verniz.

15 O alcohol serve para retirar 
a água tinta

16 Faz-se o registo para que a 
impressão fique sempre no
mesmo lugar.

17 O papel é demolhado 
e assim garante qualidade da 
impressão.

18 Retira-se o excesso de água 
à superfície entre folhas de papel 
mata-borrão



19 É com ajuda de um rolo 
que,tiramos a humidade em 
excesso do papel.

20 Com uma pequena raclete 
de borracha distribuímos  a tinta 
sobre a chapa quente para que 
entre bem nos sulcos.

21 Com a tarlatana retiramos o 
excesso de tinta à superfície

22 Finalmente, com folhas das 
páginas amarelas limpamos mais 
a chapa.

23 Faze-se a impresão na 
presão.

24 Retiramos com cuidado o 
papei.

25 Estampa final.




