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Aula 5 : Aula 5 : 

Desenho de materiaisDesenho de materiais

P f  N t li  N
Tarefas: desenhar as texturas de diferentes materiais, copiar técnicas, trabalho
com imagens projetados

Prof.: Natalia Naoumova



Sugestões para 
desenhar textura dedesenhar textura de 
tijolos



Trabalho na sala de aula: desenhar diferentes texturas com hidrocor

+ lápis colorido + caneta branca + outros materiais (pastel seco)

Pedra regular

Plano de madeira

Pedra irregular

Calçada de pedras
tijoleta



Desenho de textura de uma calçada

ou

ou



Et d d h d t t d

1) 2)

Etapas do desenho da textura de uma 
calçada

Observa-se que uma pressão leve
mais variável com a mão, deixou as
linhas das juntas ligeiramente mais
claras em alguns pontos e mais
escuras em outros. Isso deu
impressão de juntas de larguras
variáveis.



Sugestões para desenhar textura de pedras



Exemplos de texturas



Exemplo de croqui:

representação de vidro, pedras 
talhadas concretotalhadas, concreto

(usar como auxílio para aprender 
técnicas apresentadas na aula,)



Exemplo para desenhar textura de pedra irregular

The Kaufmann House in Palm Springs. F.L. Wright

http://arquitetocomum.blogspot.com/2005_05_01_archive.html



Trabalho para casa: fazer croqui (1) imitando as texturas dos materiais

2
Cidade Ouro Preto Fonte: Faria 2007

▲ fazer croqui (2) imitando as texturas dos 
materiais (opcional!)

Cidade Ouro Preto. Fonte: Faria, 2007

U dUsar esquema de 
perspectiva com um 
ponto de fuga

1

Cidade Ouro Preto. Fonte: Naoumova, 2007



Fragmento da fachada 

Exemplo das técnicas 
apresentadas na aula 

(usar como auxílio para fazer 
i d lid 10)croquis do slide 10)



Produto a ser entregue referente a aula 5:

1) Treinamento da técnica

a) completar desenhos realizados na sala de aula (slide 3 e 4)a) completar desenhos realizados na sala de aula (slide 3 e 4), 
incluindo representação de pedras, tijolos e madeira; 

b) desenhar mais 6 tipos de texturas (slide 5 e outros), 

(duas folhas de tamanho A3; hidrocor, lápis colorido)

2) desenho do croqui 

Fazer desenho com perspectiva de dois pontos de fuga, representar 
texturas dos materiais (ver slide 10) Fazer duas!! versões dotexturas dos materiais (ver slide 10). Fazer duas!! versões do 
desenho

(duas folhas de tamanho A4; hidrocor, lápis colorido)


