
A veladura é uma técnica pictórica, na qual o artista sobrepõe 
camadas de tinta transparentes. É muito usada na pintura clássica 
e tem várias finalidades (ver abaixo). Espera-se que a cor 
precedente seque, para que uma nova mistura translúcida seja 
aplicada. Para esse tipo de técnica, pode-se trabalhar com a tinta a 
óleo e também com a tinta acrílica. Os resultados são 
extraordinários. Surpreendentes mesmo! Dificilmente outra 
técnica permitirá um resultado como o que obtemos com a 
Veladura. A profundidade das cores e a suavidade das transições 
(fusões) são únicas.

Veladuras



Abaixo estão algumas situações em que podemos aplicar a 
Veladura.

• Dar tonalidades aos quadros.
• Aplicar luminosidades.
• Destacar pontos de luz. Podemos brincar com a luz e sombra 

aplicando transparências.
• Harmonizar os tons do quadro.
• Dar acabamento fino ao quadro deixando mais leve e suave.
• Podemos envelhecer um quadro com algumas cores de terra e 

alaranjados.
• Podemos dar profundidade a um quadro.
• Pode ser usada em qualquer motivo e qualquer elemento, 

podendo usar cores diferentes.



1) Se você não conseguir comprar as tintas a óleo fluorescentes, 
pode usar qualquer tinta da Corfix. Qualquer cor pode ser usada, 
mas de preferência as que sejam mais transparentes (ver no rótulo 
a simbologia de transparência). Se você não conseguir comprar o 
Gel óleo da Corfix, pode aplicar o óleo de linhaça em pouca 
quantidade para não escorrer.

Considerações sobre Veladuras



2) Costumo utilizar a técnica da veladura com o objetivo de afastar 
o terceiro plano. Esfumaçando o terceiro plano o quadro ganha 
profundidade. Criando uma neblina e diferenciando bem o terceiro 
plano. Os tons de fundo ficam mais "abafados". Cria-se um 
ambiente, uma atmosfera fria. Por exemplo, os verdes de primeiro 
e segundo planos não podem, de forma alguma, ficarem parecidos 
com os verdes de terceiro plano.
A veladura é uma técnica de finalização de quadros.



Fim

Leia o texto várias vezes. 
Preste bastante atenção nas 
orientações do Professor 
Maneco A´raújo. Bons 
estudos.



LINKS IMPORTANTES

Site Institucional: https://www.manecoaraujo.com.br/

Página no Facebook: https://www.facebook.com/artistamanecoaraujo/

YouTube: https://www.youtube.com/user/manecoaraujo?sub_confirmation=1

WhatsApp: (31) 98840-5027 
Link do WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/3BW2GthqJEdKBdRS824hVQ

Email: contato@manecoaraujo.com.br

Faça parte da minha Lista VIP e receba conteúdo
relevante por e-mail toda semana
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