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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 



Rotuladores 



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 ) 



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   



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. 



•  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 

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

desenho 
•  Velatura - Transparência 



 

•  Linhas paralelas 
•  Linhas que seguem a direção do desenho 



Traçados 



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. 



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. 



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. 



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 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 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 



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. 
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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. 
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Metal cromado 

•  Objetos planos - refletem como 
espelhos, 

•  Objetos curvos - criam reflexos 
curvos. 

•  Objetos cilindricos - reflexos em 
forma de linhas. 



Metal cromado 



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. 



Trabalho 3 
Rendering de objeto em metal cromado 

Desenho de objeto 
com rotuladores 
cinza. 
 



RENDERING * TÉCNICA  MISTA * FIGURA E FUNDO 

Ana Claudia Marques * 1º sem 2010 

 Metal cromado



Lucas Machado * 1º sem 2009 

RENDERING * ROTULADOR 



Stevan de Campos Poles 2015/1 

RENDERING * ROTULADOR 



Aryane Eckelberg 2015/1 

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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Exercício 
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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. 
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