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•  Fundo em marcador em tons 
castanhos 

•  Valorização dos traços 
enfatizando a ideia dos veios 
das madeira 

•  Lápis de cor para complementar 
o desenho da madeira e a 
mistura de tonalidades 

•  Pastel seco branco / preto suave 
para acentuar as áreas claras e 
escuras. 
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 Veios da Madeira
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 Passo 1 –  rotulador tons castanhos

 Madeira
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 Passo 2 –  lápis de cor em tons castanhos

 Madeira
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 Passo 3 –  desenho dos veios

 Madeira
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 Final –  pastel branco ou preto para dar luminosidade

 Madeira



      

 outras técnicas

 Madeira
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 outras técnicas
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 outras técnicas
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 Passo a passo



      

 Objeto de madeira
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 1 - Desenhar
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 2 - Marcador

Utilizar o marcador  
como base principal.  
 
Aplicar no sentido dos veios 
da madeira. 
 
Mesclar tons castanhos 
 
Aplicar mais de uma vez  
Para reforçar a diferença  
de tonalidade. 
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Utilizar o lápis de cor para  
definir arestas claras e escuras 
e encontros de planos. 
 
Aplicar o lápis de cor 
suavemente no sentido dos 
veios 
 
Com o pastel, definir a marca 
dos veios desenhando 
suavemente e diluindo com 
algodão. 
 
 

 2 – Lápis de cor e pastel seco 



      

  4 – Branco

 
 
 
 

Definir grandes concentrações  
de brilho e aplicar guache 
branco ou lápis dermatográfico    



      

 Móvel de madeira

 
 
 
 



      

 Móvel de madeira



       Móvel de madeira

 
 
 
 

1 - Aplique o fundo com 
marcador.  
Tons castanhos, marcador sobre 
marcador, sombra com tons 
complementares. 
Observe a direção e intensidade 
da luz sobre o móvel. 
 
 
2 – Acresecente os detalhes. 
Lápis de cor para acabamentos. 
Diferença de intensidade de luz 
nas superficies de madeira fosca 
e polida. 
Os reflexos da mesa de madeira 
polida com lápis branco. Mais 
forte nas bordas da mesa, menos 
intenso no centro. 
 
 
 



    ç   

 A madeira em ambientes



      

1 - Aplique a base com 
marcador.  
As cores bases, seguindo a linha 
do desenho do piso. 

 A madeira em ambientes - piso

2  -  Cores da madeira com lápis 
de cor. 
Movimentos horizontais aleatórios. 
Leve cobertura aplicada sobre 
todo o piso. 
3 – Sombras e reflexos – lápis 
preto e branco. Mais intensos 
perto da sua origem. 
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 A madeira em ambientes – detalhe

1 - A base com marcador. 
2 - Desenho dos veios e contornos com lápis de cor 
3 - Brilhos, sombras e rebaixamentos 



      

 A madeira em ambientes – detalhe
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 Exercício: 
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 Exercício: 

•  Técnica: só rotulador velho. 
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 Exercício: 

•  Técnica: só rotulador velho. 

•  Técncia: só rotulador – duas cores 
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 Exercício: 

•  Técnica: só rotulador velho. 

•  Técncia: só rotulador – duas cores 

•  Técnica: rotulador e lápis de cor 
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 Exercício: 

•  Técnica: só rotulador velho. 

•  Técncia: só rotulador – duas cores 

•  Técnica: rotulador e lápis de cor 

•  Técnica: rotulador e pastel 
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 Exercício: 

•  Técnica: só rotulador velho. 

•  Técncia: só rotulador – duas cores 

•  Técnica: rotulador e lápis de cor 

•  Técnica: rotulador e pastel 

•  Técnica: só rotulador desenho dos veios 
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 Exercício: 

•  Técnica: só rotulador velho. 

•  Técncia: só rotulador – duas cores 

•  Técnica: rotulador e lápis de cor 

•  Técnica: rotulador e pastel 

•  Técnica: só rotulador desenho dos veios 

•  Técnica: rotulador base + desenho dos 
veios em lápis preto. 
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 T6 / T7 – Desenho de objeto em madeira / plástico 

•  T6 - Reproduzir um objeto de madeira  

•  T7 – Reproduzir o mesmo objeto mas aplicar uma 
textura de plástico ou cerêmica (fosco / alto 
brilho / acetinado 

•  Aplicar esta textura em um objeto ou ambiente. 

•  Papel A3 – técnica mista – aplicar fundo 
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Material para a próxima aula

Rotuladores (marcadores) cinza CG1, CG3, CG5, WG1, WG3 
e WG5; 
Rotuladores coloridos – cyan, amarelo, magenta + 3 tons de 
marrom. 
Pastel Seco ( pelo menos preto/ branco / cyan / amarelo ) 
Lápis de cor 
Caneta nanquim descartável 0.2 e 0.5 
Lápis grafite 2B 
Borracha 
Papel Sulfite A3 
Papel Fine Face (Canson) branco, 200 g, formato A3 
Estilete, bisturi, fita adesiva 



Prof. Graciela Campos I Ilustração 2 

Referências:
  
  
STRAUB, Ericson et al. ABC do rendering. Curitiba: Infolio Editorial,  2004. 
  
PIPES, Alan.  Desenho para designers. São Paulo: Blucher, 2010. 
 
DOYLE, Michel E. Desenho a Cores, Porto Alegre: Bookman, 2007 
  
 
 
 
  



Prof. Graciela Campos I Ilustração 2 

 Referência Sites:

 http://www.draw23.com/drawing-metal 
https://dessiner.wordpress.com/2010/12/16/tutorial-como-desenhar-superfcies-metlicas/ 
https://representacao1.wordpress.com/ 
http://www.dueysdrawings.com/drawing_tutorials.html 
HTTP://WWW.PRISMACOLOR.COM/ARTISTS 
HTTP://ABR-CASA.COM.BR/BLOG/PRATELEIRA 
http://conceito.de/ 
http://www.elo7.com.br/fundo-fotografico-no-da-madeira/dp/4BBA64 
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 Obrigada


