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Ficha Informativa 
Técnica do pastel de óleo 

 

 

Pastéis de óleo

Os pastéis de óleo são, na sua maioria, fabricados com misturas 

de pigmentos, ceras hidrocarbónicas e gordura animal. 

Este material assemelha-se a lápis de cera, sendo, no entanto, 

mais flexível. Encontram-se no mercado em barras cilíndricas ou 

quadradas. A maleabilidade dos pastéis de óleo modifica-se com 

a temperatura. 

A aparência deste material mantém-se inalterável, a não ser em 

contacto com aguarrás, que o dissolve, ou sujeito a elevadas 

temperaturas. 

 

Contextualização 

Por volta dos anos 20 do século XX, desenvolveram-se pela primeira vez pastéis suaves de 

óleo, designados por “cray-pas”, sendo os mesmos 

considerados de baixa qualidade. Cerca de 1947, o 

fabricante Sennelier criou pastéis com qualidade de 

artista, aperfeiçoando-os em 1949. Estes últimos 

podiam ser usados diretamente em diversas superfícies 

sem necessidade de utilizar pincéis, espátulas ou 

qualquer outro tipo de ferramenta. 

 Os pastéis de óleo tinham uma consistência macia e 

uma ampla gama de cores brilhantes.  

 

Materiais 

Papel, pastéis, pincéis modeladores de silicone, terebintina ou óleo, cotonetes e  x-ato. 

 

Tiago Ferreira 
Floresta Dourada 
Pastel de óleo sobre papel 
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Como usar os pastéis de óleo 

Pode-se manipular de várias maneiras a superfície dos 

pastéis de óleo, como em efeitos de textura ou de 

raspagem, ou misturando e sobrepondo cores. Pode-se 

usar terebintina ou aguarrás como diluente do pastel de 

óleo para obter outros tipos de efeitos. 

 

Empastamento e sobreposição de cores 

Aplicando uma cor pura sobre outra criará uma terceira cor, cuja aparência será determinada 

pela pressão usada ao sombrear.  

Podem ser utilizados em papel levemente rugoso e aplicados de forma leve ou podem ser 

aplicados em camadas espessas e sobrepondo cores sobre um suporte rígido, criando efeitos 

de empastamento.  

 

Efeitos de raspagem ou esgrafitado 

Esta técnica consiste em aplicar uma ou mais cores sobrepostas e 

com um x-ato ou um estilete raspa-se a cor que está por cima para 

deixar ver a cor que está por baixo, ou raspa-se simplesmente uma 

cor que deixa aparecer o branco ou a cor do papel.  

 

Efeitos de dégradé 

Os pastéis de óleo podem ser 

manipulados com pincéis de silicone ou 

com cotonetes envolvidos em solventes, 

como a terebintina ou óleos, sobre 

telas, papel ou suportes rígidos, criando 

efeitos de dégradé ou esfumados. 
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Um olhar pela arte (técnica do pastel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Rego 
Avestruzes dançarinas 
1995 

Paula Rego 
Ajeitando-se 
1994 

Aurora Bernardo 
Sem título 
2018 

Aurora Bernardo 
Sem título 
2018 
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Nazaré Álvares 
Sem título 
2018 


