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Levando em conta que o preto compõem grande parte de quase toda 

tatuagem, quando não é a única cor existente é necessário uma atenção mais 

direcionada a este pigmento. Tradicionalmente vemos o preto como uma cor 

singular ou a ausência de cor dependo da interpretação, mas na tatuagem os 

fabricantes de pigmentos desenvolveram vários tipos de tinta preta para cada 

fim específico.  

Começamos nosso estudo focando no denominado preto linha, ou preto 

traço tradicionalmente utilizado para traços em geral, esta cor nada mais é que o 

preto simples que pode mudar sua tonalidade de marca para marca tendo bases 

mais azuladas ou mais esverdeadas. Hoje no ano de 2016 eu tenho preferência 

pelas tintas da marca Electric ink, acredito que seu preto linha tenha uma base 

mais azulada e mesmo depois de sofrer agressões do sol ainda mantém um 

aspecto agradável a meus olhos.  

O preto linha vamos dizer que é o preto genérico, é a tinta que você pode 

traçar, pintar (preencher), diluir e sombrear sem nenhum problema, ele tem uma 

fácil diluição e não sofre alterações de cor, em seguida temos o preto tribal, 

obviamente voltado para tatuagens tribais, trata-se de uma tinta “catalisada”, um 

preto mais preto, com mais adição de pigmento. Essa tinta pode também ser 

utilizada tanto em preenchimentos como sombreados mas apresenta uma 

característica mais "marcada", sua sombra tende a ficar mais escura, mais 

acentuada, não é recomendado para traço quando iniciante pois pode ser mais 

fácil de estourar o traço com esta tinta por ser mais concentrada de pigmentos, 

meu grande amigo Chileno tem preferência por este preto usando-o em todos os 

trabalhos com tinta preta. 

Por fim dentre as tintas mais comuns encontramos também o preto maori, 

está tinta tem a característica de ficar brilhante depois de cicatrizado isto porque 

tem adição de outras cores como o vermelho e o azul que “turbina” o preto 

deixando-o brilhante, mas este tipo de tinta não  pode ser utilizado para 

sombreados, pois vai mudar de cor conforme se dilui, o mesmo vale para o 
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traço, claro que o artista deve experimentar e acompanhar o processo de 

cicatrização para saber como melhor trabalhar este recurso, eu particularmente 

não gosto destas variações de preto e faço tudo com preto linha, tanto tatuagens 

mais simples como as mais carregadas e mesmo os preenchimentos maori eu 

opto pelo preto linha, aprendi a preparar minha própria tinta preto maori que 

utilizo apenas quando quero um efeito muito marcado na tatuagem ou quando a 

pele é mais morena e o preto linha pode ficar apagado eu aplico esta mistura 

que vou ensinar ao final. 

 Quando o assunto é sombreado temos outras variações da tinta preta 

denominadas Sumie, o sumie nada mais é que o preto já diluído pelo fabricante, 

podemos encontrar com diversas nomenclaturas como por exemplo a 

porcentagem de preto (30%, 50%, 70%) ou apenas como sumie claro, sumie 

médio e sumie escuro respectivamente, a vantagem desta tinta é que você não 

precisa se preocupar com diluição do preto na hora do sombreado, mas assim 

como o maori eu prefiro fazer minha própria diluição no momento da tatuagem e 

se achar necessário posso escurecer ou clarear mais meu sumie 

tranquilamente, conheço tatuadores que fazem a diluição do preto puto 

mergulhando a biqueira em um copo com água, com o tempo cada pessoa 

desenvolve sua própria técnica de sombra criando assim um efeito único de 

cada artista. Recomendo a você que experimente diluir o próprio sumie e assim 

desenvolver um domínio absoluto sobre a tinta preta conseguindo sempre um 

resultado melhor. 
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Misturas: 

Preto Maori:  

30 ml de preto (linha ou tribal, jamais o preto maori) 

10 gotas de Verde Esmeralda 

10 Gotas de Vermelho Cereja 

10 Gotas de Violeta 

 

Sumie:  

Em 3 batoques M coloque a quantidade de tinta e complete com diluente. 

1 Gota de Preto + diluente 

5 gotas de preto + Diluente  

10 gotas de preto + Diluente 

 

No Batoque G  

3 gotas de preto + Diluente 

15 gotas de preto + Diluente 

30 Gotas de Preto + Diluente  

 

Não recomendo tentar fazer sombras com o batoque P 


