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Os Cinco Elem
Elementos de Sombream
reamento
em um Desen
senho Realista
Quando você terminar dee estudar
e
este artigo, terá aprendido a finalm
nalmente fazer um
sombreado realista de formaa impressionante!
im
Para desenhar realisticamente
ente, você deve entender como a iluminação afeta
eta a forma. Existem
cinco elementos de sombrea
reamento que são essenciais para representar
ar realisticamente
re
a
forma de um objeto. Se algum
um destes elementos estiver faltando, seu trabalho
lho parecerá plano.
No entanto, com a colocaç
cação correta de tons claros e escuros, você
cê pode desenhar
praticamente qualquer coisa.
sa.
Mas como você sabe o quão
uão escuro é a sombra e quão clara é a luz? Uma
ma escala de cinco
caixas de valores simples pod
pode ajudá-lo a decidir sobre a tonalidade exata
ata de tom deve-se
usar. Cada tom na escala repre
epresenta um dos cinco elementos de sombreament
ento.
#1. Sombra Projetada
Este é o tom mais escuro no
o se
seu desenho.
É sempre oposto à fonte dee luz
luz.
No caso da esfera, está embaixo,
emb
onde a
esfera encontra a superfície.
Nesta área não bate luz, porqu
orque, à medida
que a esfera sobressai, bloq
loqueia a luz e
lança uma sombra.
#2. Borda da sombra
Este cinza escuro não está na própria
extremidade do objeto. É oposto
op
à fonte
de luz onde a esfera se curva
rva para
p
longe de
você.
#3. Meio-tom
Este é um cinza médio. É a área
ár da esfera
que não está em luz direta
diret nem nas
sombras.

#4. Luz Refletida
Este é um cinza claro.
ro. Luz refletida é
sempre encontrada ao longo
lon da borda de
um objeto e separa a escuridão
escu
da borda
da sombra da escuridã
ridão da sombra
projetada.
#5. Luz Direta
Esta é a área branca, onde a fonte de luz
está atingindo a esfera com força total.
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Compare os tons na escala de valor com os tons na esfera

Observe como os cinco elemen
mentos de sombreamento na esfera correspondem
em aos tons da
escala de valores.
Procure os cinco elementoss de sombreamento em tudo que você desenhar

Criando mistura suave
e de grafite
Sombreamento adequado requer
requ mistura suave.
Para criar mistura suave, você deve primeiro aprender a usar suas ferramen
mentas e aplicar as
linhas de lápis corretamente
nte. Se as linhas de lápis forem ásperas e desi
desiguais, nenhuma
quantidade de mistura irá alisá
alisá-las.
Aplique suas linhas de lápiss suavemente.
su
Construa seus tons lentamente e uni
uniformemente. Vá
diminuindo a pressão sobree o lápis gradualmente à medida que fizer a transiç
nsição para as áreas
mais claras. Alise tudo com um esfuminho, movendo-se na mesma direção que você usou para
colocar seu tom de lápis. Com
Comece com as partes mais escuras e misturee pa
para a parte mais
clara.
Mistura incorreta

Este exemplo mostra a aplicaç
licação incorreta do lápis. As linhas rabiscadas parec
arecem desleixadas,
e um esfuminho não foi usado
ado para misturar.
Mistura correta
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Aplique as linha bem próximas
imas uma da outra de forma a preencher todos os espaços.
es
Adicione
tons até construir um preto
o profundo
pro
e vá clareando gradualmente ao mover
er-se para a direita.
Misture o grafite agora com um esfuminho. Passe com movimentos na mesma
sma posição que
você passou o lápis. Acredito
ito q
que você não vai querer ver manchas claras entre
ntre onde um tom
termina e começa outro. Váá espalhando
es
o grafite em direção a área mais clara
lara até que não seja
possível ver onde os tons term
erminam.
Segure seu esfuminho em um ângulo
Para misturar uniforme e mant
anter a ponta de seu esfuminho afiado, mantenha
ha-o sempre em
um ângulo.

Praticando a mistura de to
tons em objetos reais
Antes de começar a desenhar
har o
objetos reais, você deve ter uma boa ideia dee suas
sua ferramentas e
materiais. Primeiro, desenhe
he algumas
a
amostras corretas misturas de tons, com
como mostrado na
nas imagens acima, para ajudá
judá-lo a aprender a controlar sua mistura. Comece
ece ccom seu tom
mais escuro em um lado e grad
gradualmente vá aliviando o tom quando continuar
uar para o outro
lado. Faça quantos necessitar
itar aaté que você se sinta proficiente nisso.

Depois de começar a dese
desenhar objetos reais, use as seguintes diretrizes
dire
para
ajudá-lo.
•

Borda macia

o suavemente
su
Este é o lugar onde o objeto
faz uma curva e cria uma borda
orda de sombra.
Não é áspera, mas uma mudan
dança gradual
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do tom.

misturando transversalmen
mente e não
seguindo as bordas e ass curvas
cur
naturais.
•

Contraste

Não tenha medo de contras
ntrastes bons e
sólidos de tom. Sempre comparar
com
tudo
para preto ou branco. Use
se a escala de
valores de cinco caixas para ver onde os
tons de cinza se encaixam.
am.

•

Mantenha seus olhos semic
emicerrados ao
olhar para o assunto. Isso obscurece
detalhes e ajuda a ver melh
elhor os
contrastes.

Borda Dura

Isto é onde duas superfíciess to
tocam ou se
sobrepõem, criando uma aparê
parência mais
dura, mais definida.
Nota: Isso não significa esboça
oçado! Deixe as
diferenças de tons criarem a borda.
bo
•

A esfera, o ovo e o cilindro
dro são formas
importantes de entender.
er. SSe você puder
dominar os cinco elemento
ntos de
sombreamento sobre esses
sses objetos
simples primeiro, desenhar
har outras coisas
será muito mais fácil.

Aplicação do Tom

Sempre aplicar seus tons, seja com o seu
lápis ou esfuminho, com oss con
contornos do
objeto. Siga as curvas do objet
bjeto com o
sombreamento paralelo às bor
bordas para
que você possa misturar naa bo
borda e para
fora em direção à luz. É imposs
possível
controlar a mistura se você estiver
est

Lições
Corrija o tom desigual form
ormando um ponto
com sua borracha limpa-tip
tipos e desenhe
no sentido inverso. Com um leve toque,
retire suavemente as áreas
reas que se
destacam mais escuras do que
q outras. Use
traços leves com o lápiss par
para preencher os
pontos de luz.

Três etapas para sombrea
brear qualquer forma
Todo desenho realista requer
uer três
t etapas básicas. Primeiro é um desenho dee linha
lin precisa, que
é basicamente um esboço de luz
lu do seu assunto, bem como detalhes do interio
terior.
Em segundo lugar está a identi
entificação e colocação dos tons, ou luzes e sombras
bras, seguido por
mistura lisa e gradual para a etapa
et
final.
Siga esta demonstração de perto
per e consulte novamente a escala de valores na página 3 para
rever uma mistura gradual.. Você
Vo pode querer praticar essa demonstração duas ou três vezes.
Isso pode parecer repetitivo,
o, mas
m a prática é a chave para o desenho bem-suce
sucedido.
Tudo o que você quer desenha
nhar no futuro será diretamente relacionado a este
ste exercício.
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Veja os mesmos princípios aplicados
apli
no desenho de um Ovo
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Treine usando as formas
as abaixo
a

Depois de ter feito os seus treinos,
trei
mande um e-mail para
carlosdamascenodesenhos@gm
@gmail.com me dizendo qual a principal lição que
ue vvocê aprendeu
enquanto fazia os desenhos.
Vou ficar aguardando.
Grande abraço
Carlos Damasceno
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PRONTO P A R A A PRENDER M A IS ?

Agora, se você deseja aprender mais a fundo sobre Desenho Realista de
Retratos a Lápis, recomendo que visite essa página
http://comoaprenderadesenhar.com.br/
Digo isso porque sei que não

Você quer fazer desenhos
realistas de retratos a lápis de
forma precisa?
Retratos pode ser intimidante
para alguns. Você se senta para
desenhar um retrato
significativo de alguém e algo
dá errado durante o processo.
Você fica sem saber o que pode

Retratos
Realistas de
Maneira Precisa
sem ter que
nascer com o
"DOM"

desenhar retratos realistas. Há
apenas a exigência de

Vamos encarar... Desenhar

Como Desenhar

requer talento nato para

ter acontecido, mas sabe que o
desenho que acaba de desenhar
não parece nada com a pessoa
retratada.

conhecimento e prática. Eu
tenho um programa que lhe dá
o conhecimento necessário para
desenhar retratos realistas,
explorando os “prós e contras”
de cada recurso, a estrutura
subjacente da face, efeitos de
luz sobre o rosto, as estratégias
para a localização de
proporções faciais e técnicas
utilizadas por artistas e

Felizmente, isso não precisa
continuar assim. Com um pouco
de conhecimento, prática e
alguns “segredos” usados pelos

ilustradores para garantir
precisão toda vez que for
desenhar.

profissionais, retratos realistas
podem ser desenhados por
qualquer pessoa- incluindo
você.
HTTP://COMOAPRENDERADESENHAR.COM.BR/

QUER ELIMIN A R A S SUPOSIÇÕES A O DESENH A R RETR A TOS ?
O sucesso no desenho depende muito da observação.
Trata-se de compreender o que você ver e fazer marcas no papel para criar
uma ilusão. Mas se você não sabe o que procurar ou para onde olhar, então
desenhar com precisão torna-se muito difícil. Este conceito é amplificado
com o desenho de retratos. É por isso que precisamos entender proporções
faciais comuns, traçar estratégias para lidar com texturas, e incorporar
metodologias para garantir a precisão.

HTTP://COMOAPRENDERADESENHAR.COM.BR/

PERGUNTE - SE:
Sei a importância da estrutura subjacente do rosto e da cabeça e como
essas estruturas afetam o resultado do meu desenho?
Sei quais são as proporções básicas do rosto e como posso aplicar
diferentes teorias de desenho proporcional no meu trabalho?
Sei como o rosto e a cabeça pode ser dividida em planos específicos
que permite fazer um sombreamento mais fácil?
Quero desenhar olhos que fiquem bem realistas em todos os ângulos?
Quero desenhar um nariz realista com apenas algumas linhas e com um
método fácil de sombreamento estratégico?
Desejo capturar a ilusão de textura da boca e dos dentes de forma
realista?
Quero saber como criar a ilusão de cabelo realista?
Sei os segredos de layout usados por artistas do retrato e ilustradores,
que garantem precisão em todos os meus desenhos?
Estou convencido de que preciso ser “talentoso” para conseguir obter
resultados profissionais?
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V A MOS COMEÇ A R ...
O programa...

“O Segredo do Desenho Realista de Retratos a Lápis” é um programa de
ensino do desenho completo em vídeos para desenhistas iniciantes e
intermediários. O objetivo deste programa de treinamento é proporcionar
ao aluno, uma rica experiência de aprendizado através de um passo a
passo fácil de seguir, que consiste em demonstrações em vídeos e e-books
que os acompanham.
Foi projetado para desenhistas iniciantes e intermediários. Estabelece as
bases necessárias para o sucesso com o desenho realista de retratos a
lápis.

í

ção

V deos em alta defini

Cada passo, cada técnica, cada risco no papel pode ser visto com muita clareza.

HTTP://COMOAPRENDERADESENHAR.COM.BR/

-

Aprenda com e books simplificados

Este programa de treinamento foi projetado para acelerar a
aprendizagem, ensinando com muitos estilos de aprendizagem diferentes.
Nem todos nós temos a preferência de assistir vídeos. Alguns de nós
preferimos aprender a partir de livros, bem como vídeos.

Cada módulo do programa inclui um e-book ilustrado que corresponde ao
vídeo. Cada passo e conceito são claramente ilustrados e descritos em cada ebook para download. Os e-books são um complemento fantástico para os
vídeos.
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Porque esse programa

é

?

diferente

“O Segredo do Desenho Realista de Retratos a Lápis” não é um curso de
desenho comum que simplesmente ilustra uma técnica através de uma ou
duas formas. Em vez disso, é verdadeiramente abrangente, cobrindo cada
recurso da face, proporções, a estrutura da cabeça e rosto, e as
estratégias para conseguir precisão através de muitos desenhos e lições
completas. Combinando com os e-books, simplesmente não há outra
experiência de aprendizagem do desenho como essa.

Cada uma das imagens acima corresponde a uma aula completa, mas ainda há
mais...
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é

Al

m disso...

TE DOU UMA GARANTIA DE

%

100

SATISFAÇÃO

OU SEU DINHEIRO DE VOLTA!

Garanto pessoalmente a qualidade desse produto por isto não hesito em
oferecer esta garantia.
Se por alguma razão você não ficar 100% satisfeito com o produto, basta
entrar em contato e você será reembolsado integralmente.
Sei que algumas pessoas desonestas irão "tirar proveito" desta garantia,
porém a ofereço pensando em você que é uma pessoa honesta, porém
compreensivelmente, desconfiada.
Se você não ficar 100% satisfeito, eu não quero ficar com um único
centavo do seu dinheiro. Isso é uma questão de integridade!
Todo o risco fica comigo e não com você

ê realmente não tem nada a

Voc

, por isso faça logo a sua

perder

30 DIAS
SATISFAÇÃO
GARANTIDA

INSCRIÇÃO e comece hoje mesmo

!

a Valorizar mais os seus desenhos

CLIQUE NO BOTÃO VERDE ABAIXO

FAZER INSCRIÇAO

OU ACESSE ESSE LINK

HTTP://COMOAPRENDERADESENHAR.COM.BR/

