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Prof.a Graciela Campos 

•  Designer gráfica e ilustradora 
•  Desenho Industrial – Design Gráfico -  UFPR 
•  Mestranda em Tecnologia e Sociedade na UTFPR.  
•  Pós-Graduação em Gestão da Comunicação Online, 

Marketing Digital e Publicidade na Internet – UTP  
•  Ateliê de Ilustração Persistente - UTFPR 
•  Projetos para pessoas - UTFPR 



Ilustração 2 
Link aulas / plano de aula /notas: 
http://gracicampos.wordpress.com / prof 
 
E-mail: 
profgracicampos@gmail.com 
 
Grupo do Facebook: 
ilustração 2 - UTFPR - Prof. Graciela Campos 
 
 



Rotuladores 



Rendering 

RENDER vem do inglês, que 
significa, em poucas palavras, 
apresentar, tornar, transmitir. 
 
O RENDERING  tem o objetivo de 
representar um desenho em sua 
forma mais aproximada da 
realidade.  
 

http://www.sketch-a-day.com/posts/sketch-a-day-392/  
Disponivel em 20.03.15 



Rotuladores 

•  São utilizadas para aplicar uma camada de cor 
semelhante a aquarela. Utiliza um corante 
concentrado, geralmente anilina, misturado com um 
diluente a base de água, álcool ou xileno. Sua 
ponta antigamente era feita de feltro, agora de 
plástico patenteado. ( DOYLE, 2002 ) 



•  Marcadores = markers =  rotuladores = hidrocores 
•  A caneta é uma invenção japonesa do início dos 

anos 60, é o resultado da evolução do pincel. 



Rotuladores . marcas 

•  Magic-color 
•  Promarker – letraset 
•  Copic 
•  Prismacolor 



Rotuladores 

A forma da ponta é quadrada 
para uma melhor aderência 
ao papel. Possuem duas 
pontas, uma chanfrada e a  
outra é fina. O código de cor 
está sempre gravado no corpo 
da caneta ou na tampa. 



Características 

•  Preenchimento homogêneo de superfícies 
•  Cores opacas ou transparentes 
•  Sobreposição de camadas de tinta  
•  A tinta seca rapidamente 
•  Papel branco ou colorido 



PONTOS NEGATIVOS 

•  A  tinta desbota com a ação da luz ultraviotela. É 
prudente arquivar o seu desenho digitalmente para 
não se perder com o tempo. 

•  Sempre trabalhar em locais bem ventilados, 
principalmente com os rotuladores a base de xileno. 

•  A marca do rotulador reflete diretamente no 
resultado do trabalho, há muita diferença de 
qualidade entre as marcas existentes   



Paletas de cores 



•  Linha fina – uma linha muito fina e uniforme 
•  Linha quadrada média – utilizando a largura da 

ponta, ao invês do chanfrado. 
•  Linha de ponta chanfrada – linha bem larga 

ótima para preencher grandes áreas de cor, 
usando a ponta plana de lado a lado 

Ponta Chanfrada 



Técnicas 

No rendering , a forma de aplicar a tinta do rotulador é 
com a linha fina ou grossa, embora também possa ser 
utilizado pontilhismo, aplicando texturas ou pintando. 



Técnicas 

•  Traçado com Linhas paralelas 
•  Traçado com Linhas que seguem a direção do 

desenho 
•  Velatura - Transparência 



Traçados 



Rotuladores 

•  Linhas paralelas 
•  Linhas que seguem a direção do desenho 



A cobertura uniforme 

•  Os rotuladores deixam um leve efeito listrado, o 
que não representa um problema, mas pode ser 
minimizado. Quanto mais rápido é executado o 
trabalho, mais uniformes serão os resultados, pois  
devido a umidade do diluente, as aplicações 
sucessivas de cor podem se misturar umas com as 
outras. 



A cobertura matizada 

•  A cobertura que progressivamente muda o 
parâmetro de cor. 

•  Pode-se aplicar hidrocor sobre hidrocor para criar 
novas cores. 

 



Velatura - Transparência 

•  O rotulador torna possível a 
mistura de cores através da 
sobreposição de cores. A 
transparência faz com que as 
cores se misturem e formem uma 
terceira cor. 



Expressão 

A caneta é muito expressiva, pois baseia-se na linha como 
elemento gráfico principal e assim retrata a direção e força que 
o artista utiliza na sua pintura.  
 
Pode-se misturar pontos, texturas, grandes áreas de cor, misturas 
de cores, e somar as cores do próprio papel, que também pode 
ser colorido. 



Técnica Mista 

No renderign o rotulador 
é muito utilizado para 
criar a base do desenho, 
que posteriormente é 
modificada com a 
aplicação de lápis de 
cor, pastel, canetas de 
ponta fina. 



 
Exercício 
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Exercício 
 



 
Trabalho – ilustração – rotulador - T2 
 

Representar em papel A3, variações de luz e sombra, com  
linhas de rotuladores cinza. 
 
A - 10 quadrados em linhas paralelas do branco para o cinza 
claro passando pelos cinzas intermediários. 
 
B -  Reduzir a imagem de vasos em linhas de luz e sombra. 
 
Desenvolver a maior parte em sala de aula,  
trazer finalizado na próxima aula. 
 
 



 
Exercício – rotulador – T2 a 
 



 
Exercício 

 
 
Exercício 
luz e sombra  
T2b 
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