
     
 
 
 

Ilustração 2 



Blog – Design com Poesia 
[ http://gracicampos.wordpress.com/ ] 
Facebook – GracicamposDesign 
[www.facebook.com/GraciCamposDesign ] 
Behance 
[ https://www.behance.net/gracicampos ] 

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 



Cada material ou superfície 
específica possui uma 
expressão própia, 
envolvendo aspectos 
tridimensionais e de 
sensação. 
( ABC do Rendering ) 



Material: Metal 

O desenho de 
apresentação de um 
produto procura 
representar uma superfície 
pelos detalhes que a torna 
particular. 



Metal 

Os metais refletem as cores 
e a luz que os rodeiam. 
Quanto mais polido mais 
nítido e intenso é o reflexo. 



Metal 

Os metais refletem as cores 
e a luz que os rodeiam. 
Quanto mais polido mais 
nítido e intenso é o reflexo. 



Metal 

Os metais refletem as cores 
e a luz que os rodeiam. 
Quanto mais polido mais 
nítido e intenso é o reflexo. 



Metal 

Os metais refletem as cores 
e a luz que os rodeiam. 
Quanto mais polido mais 
nítido e intenso é o reflexo. 



Metal cromado 

Áreas de grandes 
contrastes de claro e 
escuro. Linhas estreitas 
intercaladas com linhas 
espessas em preto e cinza. 
Destaque para área 
branca representando 
reflexos intensos. 



Metal cromado 

A forma do objeto de 
metal determina o 
formato do seu reflexo. 



Metal cromado 

•  Objetos planos - refletem como espelhos, 
•  Objetos curvos - criam reflexos curvos. 
•  Objetos cilíndricos - reflexos em forma de linhas. 



Metal cromado 

•  Objetos planos - refletem como 
espelhos, 

•  Objetos curvos - criam reflexos 
curvos. 

•  Objetos cilindricos - reflexos em 
forma de linhas. 



O efeito gráfico da superfície cromada pode 
ser representado por linhas espessas e estreitas 
em preto e cinza, complementadas por suaves 
gradações de luz e sombra.  



 Representando o Metal cromado 

 
 
 
 

1.  Fundo branco 
2.  Planejar as áreas de luz 

e sombra e marcar no 
desenho. 



 Representando o Metal cromado 

 
 
 
 

1.  Fundo branco 

2.  Planejas as áreas de luz e sombra e 
marcar no desenho. 

3.  Aplicar rotuladores cinza, respeitando 
as áreas brancas. 

4.  O Valor do aço inox pode variar do 
mais claro até o mais escuro, cabe ao 
ilustrados escolher o cinza que vai se 
destacar no desenho. 



 
 
 
 

5.  Linhas espesas de marcador em preto, nas áreas de 
maior contraste e cinza nas áreas onde o contraste é 
menor. 

6.  Linhas finas e paralelas em preto. 



 
 
 
 

7.  Linhas finas nos contornos dos encontros de superfícies. 

8.  Acabamento com pastel seco em degradê suave. 

9.  Pequenos toques de cores refletidas. 
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 Metal cromado



RENDERING * TÉCNICA  MISTA * FIGURA E FUNDO 

Ana Claudia Marques * 1º sem 2010 

 Metal cromado



Máscara 

Ferramenta utilizada na ilustração 
de produtos para facilitar o 
manuseio do rotulador. 
 



Máscara 

 
 A máscara cobre a área de trabalho que não 

deve receber a cobertura do rotulador.  
Proteje a área ao redor do desenho. 
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Máscara 

A máscara cobre a área de trabalho que não 
deve receber a cobertura do rotulador.  
Proteje a área ao redor do desenho. 



Máscara 

•  Facilita o contorno bem delineados 

•  Evitas as manchas de começo e fim do 
traçado 



Máscara 



Máscara 



Máscara . tipos 

•  Fita adesiva 

•  Máscara Azul 

•  Papel liso recortado 

•  Máscara líquida 



Máscara . Fita Adesiva 

•  Aplicar a fita em pequenos 
pedaços desenhando o 
contorno do objeto, 
deixando a área externa 
protegida pela fita. 

•  Abrandar a cola da fita 
antes de utilizar, passando a 
face com o adesivo sobre 
um tecido. 



Máscara . Máscara Azul 

•  Aplicar o adesivo no 
papel. Com o estilete ou 
bisturi cortar o controno 
do desenho e retirar a 
área a ser trabalhada. 
Remover a máscara. 



Máscara . Máscara Azul 



Máscara . Máscara Azul 



Máscara . Máscara de papel. 

1.  Repetir o contorno do objeto em um papel  liso (ex. 
Couche ).  

2.  Recortar o objeto deixando o interior vazado.  

3.  Colocar a mascara sobre o papel onde será 
trabalhada a ilustração e usar o rotulador dentro da 
área recortada. 



Máscara . Máscara de papel. 



Máscara . Máscara de papel. 



Máscara . Máscara Líquida 

•  Aplicar a máscara líquida, 
com pincel ou um palito 
com ponta, em camada 
fina ao redor da área a ser 
trabalhanda. 

•  Depois de pronto retirar a 
máscara manualmente. 



Recorte 

•  Recortar o desenho finalizado 
e aplicar sobre outro papel. 



Recorte 



Recorte 



Trabalho 3 
Rendering de objeto em metal cromado 

Desenho de objeto 
com rotuladores 
cinza. 
 



Lucas Machado * 1º sem 2009 

RENDERING * ROTULADOR 



Material para a próxima aula 
Rotuladores (marcadores) cinza CG1, CG3, CG5, WG1, WG3 
e WG5; 
Rotuladores coloridos – cyan, amarelo, magenta + 3 tons de 
marrom. 
Pastel Seco ( pelo menos preto/ branco / cyan / amarelo ) 
Lápis de cor 
Caneta nanquim descartável 0.2 e 0.5 
Lápis grafite 2B 
Borracha 
Papel Sulfite A3 
Papel Fine Face (Canson) branco, 200 g, formato A3 
Estilete, bisturi, fita adesiva 
 



Ilustração 2 - avaliação  

Todos os trabalhos deverão trazer no verso, no canto inferior 
direito, as seguintes informações:  
 
UTFPr – Design– Ilustração 2 
Nome do aluno – data 
Nome da atividade (ex.: Técnicas de ilustração – rotulador) 
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Obrigada 




