
XILOGRAVURA



Ferramentas e materiais:
Placa de madeira

Goivas
Papel
Rolos
Tinta

Baren

Técnica que utiliza a madeira como matriz. Semelhante a técnica da linogravura, utiliza-se também goivas 
para a realização das matrizes. O motivo é cortado em negativo, permanecendo em branco quando
 impresso.



Procedimiento XILOGRAVURA

1 Desenho do motivo: Ideia 
inicial. Passa-se o desenho para a 
madeira com um papel químico. 

2 Utiliza-se goivas de tamanhos 
e formas variadas. 

5 Depois de realizado o 
desenho proceder-se-á à 
tintagem, conservando as linhas 
iniciais.

4 Antes de realizar a primeira 
prova de estado da matriz, 
passa-se o desenho para um 
papel vegetal.  

3 Escava-se na madeira as 
áreas que deverão ficar a branco, 
aprofundando o suficiente para 
que não apanhem tinta durante o 
processo de tintagem.  

6 Retirar o papel vegetal com o 
desenho.

9 Espalha-se a tinta de forma 
homogénea sobre a superfície da 
matriz. 

8 Proceso de tintagem. O rolo é 
abastecido com uma quantidade 
adequada de tinta.  

7 Materiais necessários para 
o processo de tintagem. Primeira 
prova.



11A matriz deverá estar bem 
ajustada ao ângulo do registo 
para que não se mova durante a 
impressão. 

12 Coloca-se cuidadosamente 
o papel sobre a matriz, de modo 
a coincidir com o ângulo do 
registo.  

10 Um registo de madeira 
servirá de guia para a 
estampagem manual.  

13 Para a estampagem 
manual utiliza-se o baren,
pressionando o papel com 
movimentos circulares.  

14 Através da primeira prova 
de estado será possível perceber 
a textura da matriz.   

15 Com a prancha tintada, 
transfere-se outra vez o desenho 
do papel vegetal para continuar 
a escavá-lo. 

17 A imagem gravada 
estará invertida, tal como a 
matriz. A maior ou menor 
definição da imagem dependerá 
da trama da madeira e da 
intensidade do baren  

16 Com a matriz finalizada, 
repete-se o processo de 
estampagem com o baren.  

18 A madeira que se utiliza 
neste processo é normalmente 
constituída por uma trama muito 
marcada, que se revela na 
impressão final. 


