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Objetivos da disciplina:

ensinar técnicas básicas de transmitir 

idéias de projeto através de desenhos

Domínio da seguinte técnica de representação gráfica: 

hidrocor, lápis de cor, nanquim e grafite.



Fonte: Arquivo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,  PUC.Porto Alegre 

Fundo de base:

papel 

colorido e branco;

Materiais de desenho:

• nanquim

• lápis colorido

• pastel

• tinta aquarela

• tempera

Exemplos de apresentação das fachadas nos projetos antigos



Apresentação dos projetos atuais

Características do desenho:

ênfase na parte mais importante do projeto - intervenção realizada

MATERIAL:Papel para impressão heliográfica;caneta hidrocor, lápis colorido



MATERIAL: Papel colorido; caneta hidrocor, lápis colorido

Desenho de observação



Uso das fotografias:
1) para criar os novos desenhos e 

2) como parte da apresentação do projeto

Reciclagem dos desenhos

Fonte: Jim Leggitt (2002). Fonte: Naoumova, desenhos do Concurso sobre Santa Tereza/RS.



Fonte: Jim Leggitt (2002).



Exemplo da prancha de apresentação do projeto

Fonte: Jim Leggitt (2002).



Perspectiva do interior

a

b



apresentação de conceito inicial do trabalho





Categorias básicas de desenho de projeto

Croquis

Desenho de conceito

Desenho em perspectiva

Desenhos paralelos (axonométrica e isométrica)

Fonte: Jim Leggitt (2002).



Tipos de desenhos conforme a sua finalidade

• Croquis

• Desenhos de conceito

Desenhos realizados nos 

primeiros etapas de 

elaboração do projeto

-- Ajudam no processo 

de pensamento

PROCESSO

Desenhos realizados 

para apresentar o 

projeto pronto

-- Ajudam mostrar 

projeto claramente 

RESULTADO

• Desenho com traços e 

pintura mais formal

Recursos tecnológicos

Treinar habilidade de

desenhar à mão livre



• Possibilita realizar alterações rápidas nos fazes iniciais 

do projeto

• Possibilita lançar várias idéias sem uso dos

equipamentos complexos ou “pesados”

• Acrescenta identidade especifica no desenho

• Afasta de padrões ou protótipos de apresentação

“ O melhor modo de ter uma boa idéia é ter muitas idéias”                                         
–Linus Pauling

Desenho em hidrocor:  vantagens



Desenho em hidrocor: materiais

As canetas hidrocor são usadas para aplicar uma camada de cor transparente 
semelhante a aquarela.



melhores marcas de canetas hidrocor:

• Letraset Pro Markers;

• Copic Sketch;

• Chartpak AD Markers;

• Magic-Color Markers

(profissional permanente);

• Shinhan Touch Markers;

• PrismaColor;

• Tria Marker;

• Faber Castel Pitt Artistic pen

• Tombow ABT marker 

• Sacura Pentouch

• Pigma e 

• outros

Com base de álcool e xilênio
Com base de álcool

Com base de xilênio

http://carpediemstore.com/mlistCategoriesAndProducts.asp?midCategory=1107

http://carpediemstore.com/listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=16

http://lepapier.com.br/produto/marcador-prismacolor-premier-duas-pontas-av.-cores

Copic Sketch Markers

Tinta para Markers

Chartpak AD Markers (architectural set ou

landscape set)



Faber Castel - Pitt Artist pen

•http://www.koralle.com.br/koralle.asp

• Smalt Blue,

• Indianthrene Blue,

• May Green, 

• Chrome Green Opaque, 

• Green Gold, and 

• Indian Red

• Dark Naples Ochre,

• Terracotta,

• Cinnamon, 

• Raw Umber, 

• Caput Mortuum, and 

• Walnut Brown

Brush (pitt) pen

Landscape set terra set

Diferentes conjuntos de cores (sets):

• grupo de Cinzas

• http://lepapier.com.br/produto/caneta-pincel-pitt-artist-pen-fabercastell



Prismacolor e Tria

Marcadores artísticos de qualidade profissional

para qualquer nível de experiência. Diferentes

espessuras de linha obtidas com o mesmo

marcador de duas pontas e o mesmo

reservatório de tinta à base de álcool. Ideal para

aplicações tanto técnicas quanto artísticas.

Possui 3 conjuntos completos de graduações

de cinza - Cool Grey Colors, Warm Grey Colors

e French Grey Colors. Disponíveis

individualmente ou em estojos de 6, 12, 24, 48,

72, 120 e 144 cores.

http://lepapier.com.br/produto/marcador-prismacolor-premier-duas-pontas-av.-cores



canetas Magic-Color

•http://www.oprojetista.com.br/produto/425_Canetas-Magic-

color-estojo-c12-cores-interm-II-SERIE-OURO.html

• não comprem canetas com 

cores básicas! 

• É melhor comprar canetas 

avulsas de tonalidades pasteis

tinta á base de álcool - pontas chanfradas (ou com ponta

dupla) com 12 cores intermediárias, conjunto I e II; e conjunto

de cinzas:



canetas TOMBOW

•http://www.oprojetista.com.br/produto/425_Canetas-Magic-color-

estojo-c12-cores-interm-II-SERIE-OURO.html

Light Sand Burnt Sienna Redwood Gray Green Hunter Green True Blue

Light Sand Burnt 

Sienna

Redwood Warm Gray 

5

Gray Green

Hunter 

Green

True Blue Navy Blue Lamp Black Blender

Dual Brush Pen Set, 10 Landscape — TB56169

Black Lamp Black Cool Gray 7 Cool Gray 10 Cool Gray 6

Cool Gray 3 Cool Gray 5 Cool Gray 1 ?

tinta á base de água – com ponta dupla (uma de pincel e outra

fina); existem avulsos e em conjuntos.

http://carpediemstore.com/mlistCategoriesAndProducts.asp?midCategory=1405


Existem duas paletas básicas de 
hidrocores que podemos recomendar:

1) paleta de cores gerais e
2) paleta de cinzas.

Paletas de Hidrocor

A mais importante é a paleta de cinzas,
pois são as hidrocores mais utilizadas.
O cinza define o valor/claridade de uma cor,
cujo matiz (ou croma) podem ser
determinados com aplicações de lápis de cor
ou pastel.



Realces no desenho com hidrocor

Às vezes é preciso dar “toques finais”

ou realces para dar vida a um

desenho. Alguns toques de guache

branco são ótimos para dar efeito

de realces ou brilhos sobre

elementos cromados, água, aço

polido e as bordas de objetos de

vidro – onde quer que possa haver

reflexo espelhado.



As hidrocores não enrugam o papel como os materiais aquarelados à base de água costumam 
fazer. Esta característica as torna um excelente material de colorir para projetistas, uma vez que 

é compatível com a maioria dos tipos de papeis.

Tipos de Papéis

seria interessante comprar Bloco papel

para hidrocores MARQUER A4 e A3



A tinta das hidrocores não se espalha muito nesses papeis e a cor parece ficar menos

forte, o que, em geral, é uma vantagem. Uma das poucas desvantagens do papel manteiga é

sua espessura fina, o que o torna muito frágil. Ele pode furar com apagador.

Papel translúcido (papel manteiga, vegetal etc.)

Sugestão: Como a gordura e suor das mãos podem enrugá-lo, coloque um pedaço de papel

sob a mão quando apoiá-la por mais tempo sobre o papel manteiga enquanto desenha.



Uma das grandes vantagens do papel colorido é que permite ao projetista terminar

rapidamente o desenho de um projeto a cores, pois só o foco de atenção precisa ser colorido

para que a ilustração ganhe impacto visual. Isso ocorre provavelmente porque os maiores

contrastes irão ocorrer dentro da área colorida.

Papel colorido



Pegue uma folha de papel manteiga, 
sulfite e de qualquer outro tipo de 

papel de desenho sobre a qual você usa 
marcadores e desenhe pequenos 

quadrado com cada um de todos seus 
marcadores. Identifique os marcadores 
e os nomes das cores e use essa tabela 
de cores como referência sempre que 

for começar a colorir um desenho.

As hidrocores podem ser usadas sem

receio sobre o papel Sulfite, mas elas se

espalham mais do que sobre os outros tipos

de papel devido à sua grande capacidade de

absorção. Por outro lado, devido a sua

densidade e composição, a tinta das

hidrocores se espalha muito pouco sobre a

Cartolina.

Papéis brancos: sulfite e cartolina

Todos os tipos de papéis têm diferentes

características quando à absorção de tinta e

o mesmo marcador aplicado em papeis

diversos pode produzir densidades de cor

completamente distintas.

SUGESTÃO



Michael E. Doyle. Desenho a cores. 

Porto Alegre: Bookman, 2002

Jim Leggitt. Desenho de Arquitetura.

Porto Alegre: Bookman, 2004

Rendow Yee. Architectural Drawing.

New Jersey: John Wiley & Sons, inc,

2007



Repertório do desenho com hidrocor: texturas e linhas

Tarefa para casa: 

Fazer várias texturas com hidrocor 

sobrepondo as camadas, + lápis 

colorido, + pastel, + nanquim

Tamanho: 

18 quadrados 5x5 cm, 2 folhas A4

Fonte: desenhos dos alunos da disciplina




