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lllustrator

Criação de
árvores no
lllustrator

O verde está na moda,
principalmente em
materiais promocionais.
Ben the lllustrator mostra
como criar uma árvore de
modo criativo

Quando se é criança, sem dúvida uma árvore é uma das
primeiras coisas que você desenha: um retângulo marrom é o
tronco e alguns rabiscos circulares formam as folhas. Com o
aumento de empresas que querem mostrar sua preocupação com o
meio ambiente, agora é um ótimo momento para aprender como
criar uma árvore no computador, sem usar giz de cera.

Você iniciará esse tutorial tirando fotos de uma árvore,
traçará a forma natural dela e adicionará seus próprios toques
criativos para produzir uma ilustração contemporânea original.
Utilizarei uma série de ferramentas do lllustrator, principalmente as
de desenho livre, formas e também a paleta Layers.

Os métodos que mostrarei podem ser adaptados para
qualquer projeto. É possível criar qualquer coisa utilizando uma
paleta de cores diferente, outro tipo de árvore e outro cenário. Sua
ilustração final pode ser brilhante e colorida, sombria e mágica,
psicodélica e surreal, ou totalmente realística - a escolha é sua.

Ben O'Brien
Benthelllustrator

cria paisagens para
exibições, impressos e
trabalhos comerciais.
Entre seus clientes
estão as publicações
Guardian e House &
Garden. Confira www.
bentheillustrator.com e
www.speakerdog.com.

Na internet
O arquivoArvore.zip,
necessário para
completarotutorial,
pode ser encontrado na
seção Tutoriais do site
da Computer Arts,

Tempo necessário
2 horas e 30 minutos

Habilidades
_—Ferramentas de

desenho
—-Simulação de

profundidade com
camadas e cores
Combinação dos
estilos
contemporâneo e
natural
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02. Comece com o corpo principal
da árvore. Você pode usar as
ferramentas Pen ou Pencil, dependendo
da qualidade de linha que preferir.
Escolhi a ferramenta Pen com uma
íablet da Wacom.Trace precisamente
para capturar a forma natural, mas
sinta-se livre para adicionar curvas,
incisões, bifureações e torções.

04 Para adicionar personalidade
e estilo ã sua árvore, trabalhe bem na
casca. Nos próximos passos, não se
preocupe em manter a forma do tronco
porque você irá mascarar o padrão da
casca. Comece com blocos de cores
naturais e formas orgânicas - nada
angular. Escureça suavemente as formas
tendo como referência o tronco principal;
isso dará um tom natural às linhas do
padrão da casca.

01 Sua primeira parada é a
natureza. Vá para um parque e encontre
a árvore perfeita. Procure uma que
tenha o tamanho, a forma e até mesmo
a personalidade certa. Fotografe a
árvore de modo nítido, capturando todo
o cenário, e tire fotos de closes de
outros elementos que você também
queira ilustrar. Volte para a casa e
importe sua fotografia até o illustrator.

03 Para os galhos menores,
usarei a ferramenta Paintbrush, que me
dá uma linha mais solta;você pode usar
também a ferramenta Pencil, se quiser
uma qualidade mais dura e eficiente.
Use grossuras diferentes para cada
tamanho de galho. Agrupe o tronco e os
galhos em uma só camada. Não se
preocupe com as conexões de todos os
galhos; você terá um efeito mais natural
quando as folhas forem adicionadas.

05 Crie a camada com linhas
fazendo o padrão principal da casca.
Faça isso à mão com as ferramentas
Pencil ou Paintbrush, que dão um efeito
mais espontâneo. Entre as camadas
Color Blocks e Lines adicione outra
camada de linhas em um tom levemente
mais escuro do que a primeira camada
desse grupo. As novas linhas devem ser
suavemente mais aleatórias, imitando
sutilmente a camada do topo. ->
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06 Na paleta Layers, duplique a
camadaTrunk origina! e coloque a cópia
acima das camadas da casca
(chamadas no arquivo de Bark - todas
estão em apenas um grupo). Crie uma
clipping mask. Repita isso para todos os
padrões da casca que você desenhou
em formas separadas de tronco.

07 Para reforçar o aspecto
realista e peculiar da arte, vale a pena
ilustrar cada folha da árvore e espalhá-
las em diversas camadas. Escolha
algumas formas para suas folhas. Use
formas naturais, círculos, estrelas,
diamantes, letras... Brinque à vontade.

08 Comece abaixo do grupo
Trunk&Branches.Reproduza as formas
da folha, construindo sempre um centro
para os grupos maiores. Para adicionar
profundidade, use um tom escuro nas
folhas da camada mais abaixo e tons
mais claros conforme você for para as
camadas de cima.

09. .Trabalhe onde as folhas sejam mais finas.
Adicione uma segunda camada, ainda abaixo do
tronco, com um tom suavemente mais claro,
preenchendo os espaços. Não se preocupe em unir as
folhas uma na frente da outra, mas certifique-se de
que haja buracos para que você possa ver o céu atrás
da árvore e seus galhos.

.Adicione uma camada no topo10.
do grupoTrunk&Branches e preencha-a
com mais folhas, novamente num tom
mais claro. Certifique-se de que a forma
geral criada pelas folhas pareça natural.
Adicione uma quarta camada, clareando
novamente o tom, e preencha as áreas
mais finas.

.Finalmente, adicione uma
quinta camada de folhas, que devem ser
as mais brilhantes ou claras em tom.
Somente insira essas folhas em áreas
que receberiam a Luz do sol: no topo da
árvore, nas pontas dos galhos e na
frente de áreas com grama.

12 Árvores precisam da luz do
sol, então, adicione-o. Crie algumas
camadas com raios, uma em cima da
outra e todas brancas com 30% de
transparência. Preencha o fundo com
uma cor limpa. Coloque as camadas
da luz do sol em diferentes níveis
dentro das camadas das folhas, para
que algumas possam ser vistas mais
do que as outras.

13 Agora terminarei a árvore.
Se necessário, adicione mais folhas
para deixá-la perfeita e natural,
Inclua qualquer outra coisa que
cresça no tronco da árvore, como
hera. Você pode refinar algumas
cores, selecionando cada camada e
brincando com tons diferentes. Seja
criativo e insira animais selvagens,
pássaros, monstros ou gatos.

14 Depois de passar bastante tempo aperfeiçoando
a árvore, seria uma vergonha arruinar a imagem com um
fundo ruim. Preencha o resto do cenário com elementos
como campos, outras árvores, colinas, montanhas, flores e
cogumelos. Usei a ferramenta Paintbrush para criar a
grama que você vê acima; é um super efeito e pode ser um
jeito simples de também incluir uma sombra. Para o toque
final, adicione uma cor limpa e fresca no céu.
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