
Exercício
Primeiros passos com Nanquim na 

técnica do Pontilhismo

Materiais necessários

Lápis de grafite Staedtler ou similar: HB, 2B, 4B, 6B.
Papel Sulfite A4
Papel Canson Layout 180g/m² A4
Borracha Plástica
Caneta de nanquim descartável das marcas Micron ou Unipin – 005; 0,1 e 0,4 ou 
similares

Demonstração:

Desenvolvimento de uma ilustração usando nanquim, com finalização pontilhada.



 A importância dada às linhas na técnica do pontilhismo é bem menor que na técnica 
com hachuras. Isso não significa que a execução de linhas precisas não seja muito 
desejável em ambas as técnicas.

A precisão do traço é aumentada gradativamente com a repetição do movimento. 
Tocando a ponta da caneta no papel e tomando consciência do movimento dos dedos 
que seguram a caneta, pulso, cotovelo, ombro e até mesmo da respiração. 

Exercícios

Linhas.

Utilize este esquema para traçar linhas paralelas em diversos sentidos e direções. 
Procure não “virar” o papel. Tente deixá-lo com suas margens paralelas/perpendiculares à 
mesa. 

 As linhas devem partir da diagonal central rumo às extremidades conforme figura 1 
e 2, no sentido da esquerda para direita.  

Fig 1. Fig 2.

Fig 3. Fig 4.

Sem mover o papel, repita o processo como indicado nas figuras 3 e 4 da direita para a 
esquerda. 





O ponto é o elemento fundamental do pontilhismo como é de se esperar. Portanto, 

tente pontilhar mantendo-os bem redondos. A pressa induz à execução de pontos que se 

parecem com “riscos”. Para facilitar o papel deve estar em contato direto com a superfície 

da mesa, sem ar entre estes. Para isso apoie o papel com uma ponta firme (sem utilizar os 

dedos) próximo do local a ser pontilhado.

Assim como no traço, a precisão e velocidade em produzir pontos é aumentada 

gradativamente com a repetição do movimento. Tocando a ponta da caneta no papel e 

tomando consciência do movimento dos dedos que seguram a caneta, pulso, e a 

respiração. Tente não amassar a ponta da caneta ao fazer pontos. 

É importante evitar a formação de “trilhas” com pontos seqüenciais ou espaços 

vazios que podem dar textura onde elas não são necessárias ou desejadas.

Exercícios

Pontos.

Coloque pontos dentro do retângulo. Um no primeiro, dois no segundo, três no 
terceiro e assim por diante. O grau de dificuldade vai aumentando conforme a grade vai 
diminuindo.
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Utilize os modelos sombreados/texturizados para sombrear/texturizar usando 
pontos. Utilize a caneta de nanquim descartável 005.

Texturas.


