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Blog – Design com Poesia 
[ http://gracicampos.wordpress.com/ ] 
Facebook – GracicamposDesign 
[www.facebook.com/GraciCamposDesign ] 
Behance 
[ https://www.behance.net/gracicampos ] 

Prof.a Graciela Campos 

•  Designer gráfica e ilustradora 
•  Desenho Industrial – Design Gráfico -  UFPR 
•  Mestranda em Tecnologia e Sociedade na UTFPR.  
•  Pós-Graduação em Gestão da Comunicação Online, 

Marketing Digital e Publicidade na Internet – UTP  
•  Ateliê de Ilustração Persistente - UTFPR 
•  Projetos para pessoas - UTFPR 



Prof.a Graciela Campos 
Link aulas / plano de aula /notas: 
http://gracicampos.wordpress.com / prof 
 
E-mail: 
profgracicampos@gmail.com 
 
Grupo do Facebook: 
Ilustração 2 - UTFPR - 2015/2 
 



Superfícies e Texturas 



Superfície / Materiais & Texturas 

•  Superfície é o aspecto exterior 
de alguma coisa 

•  Textura é a organização de 
formas e cores que permitem 
perceber os detalhes de uma 
superfície  



      Superfícies e Texturas - representação 

Cada material ou superfície 
específica possui uma 

expressão própia, 
envolvendo aspectos 
tridimensionais e de 

sensação. 
( ABC do Rendering ) 



  

 EFEITO SINESTÉSICO 
Relação entre a percepção pertencente a um  
sentido e a percepção de outro sentido. 



Superfícies e Texturas - representação 

•  O desenho de apresentação de 
um produto procura representar 
uma superfície pelos detalhes 
que a torna particular. 

•  Superfícies reais não são lisas, elas 
tem rugosidades, falhas, detalhes 
que caracterizam um objeto. 



Metal cromado 



Metal cromado 

Áreas de grandes 
contrastes de claro e 
escuro. Linhas estreitas 
intercaladas com linhas 
espessas em preto e cinza. 
Destaque para área 
branca representando 
reflexos de luz intensos. 



Metal cromado 

O efeito gráfico da superfície 
cromada pode ser 
representado por linhas 
espessas e estreitas em preto e 
cinza, complementadas por 
suaves gradações de luz e 
sombra.  



Madeira 



Madeira 

Caracterizada pelos tons 
castanhos, mescla de claros 
e escuros com linhas bem 
definidas. Mistura de traços 
curvos formando desenhos 
que compõe os veios da 
madeira. 



Madeira 

Valorização dos  
traços desenhados suavemente 
sobre os tons neutros, 
enfatizando a idéia dos veios  
da madeira.  



Vidro 



Vidro 

Os contrastes de luz e sombra na 
transparência do vidro são 
intensos e podem ser descritos 
por linhas finas em cinza e preto 
revelando contornos bem 
definidos provenientes do alto 
contraste e dos reflexos na sua 
superfície.  



Vidro 

Contornos bem definidos.  
Valorizar os tons de cinzas  
e preto. Retratar as formas 
escuras dos efeitos do alto-
contraste e do reflexo da 
superficie do vidro.  



Coloridos 
[ plástico – metal – cerâmica – tecido ] 



Alto-brilho 

Para representar esta superfície é preciso 
demonstrar o reflexo da luz  
no centro das regiões de coloridas. 
Degradê suave complementa o efeito de  
brilho e alto-contraste da superfície. 
 



Acetinado 

Áreas de 
contraste de luz e 
sombra, fundo 
colorido com 
variação de 
tonalidades 
caraterizam esta 
superfície lisa e 
plana. 



Acetinado 

A aplicação de tons  
análogos ou com grande contraste  
de luminosidade  
define as grandes  
regiões de claro e escuro. 



Semi- brilho ou foscas 

Caracterizada pela 
homogenidade dos tons 
e ausência de brilhos 
intensos. Degradês 
lineares e suaves 
representam estas 
superfícies. 



“Estes são os desafios na 
representação de texturas e 
superfícies: Não apenas 
retratar o material ou produto, 
mas demonstrar a sensação 
táctil ou tridimensional de um 
material.”   
( ABC do Rendering ) 
 



 
Megan Seiter 
 

Desenhos realistas de lápis 
coloridos retratam 
brinquedos, flores, e / ou 
alimentos. ( Califórnia ) 
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Trabalho 1 ( T1 ) 

Materiais -  aquarela, pastel, lápis de cor, guache 
para técnica mista. 
 
Reproduzir em técnica mista, uma imagem de um 
personagem de desenho animado feito de um material bem 
definido – madeira, aço, plástico, tecido.  



Datas 
14/09/15 – Começo com marcadores cinza 
 
Trazer uma imagem impressa ou objeto de aço cromado. 
 
21/09/15  – Rotuladores coloridos – técnica mista 
 
28/09/ 15 –  Entrega parcial 1 



Plástico fosco +  
Alto brilho 



Metal Cromado 





Aryane Eckelberg – 2015/1 
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