


Para construí-la utilizei as ferramentas de desenhar 

elipses e retângulos (1). Para os 1/2 círculos e 1/4 de 

círculos, utilizei a ferramenta Pathfinder (2), princi-

palmente o botão Subtract (3). 

Depois de terminar a ilustração, escolha as co-

res (4) e depois crie um novo layer (5 e 6). Agora, 

copie (Ctrl+C) o desenho e cole nesta nova cama-

da para que a cópia caia exatamente no mesmo 

lugar; selecione na janela de layer e desabilite a vi-

sualização do layer original clicando no ícone com 

desenho de olho e use o comando (Ctrl+F) (7). Des-

se modo, os desenhos das duas camadas estarão 

no mesmo lugar. É nesse novo layer que iremos 

aplicar a textura nos vetores. 



Para dar textura aos meus vetores, escolhi duas 

imagens diferentes. Abra as imagens no Adobe Pho-

toshop (8). Para aplicar a imagem sobre o vetor sem 

que haja muita alteração de cor, é necessário alte-

rar as imagens para tons de cinza. Para isso, utilize o 

menu Image > Mode > Grayscale (9). Agora, ajuste 

o bri lho e o contraste no menu Image > Adjust-

ments > Brightness/Contrast (10). Repita a mesma 

operação com a outra imagem (11 e 12). Salve as 

imagens e volte para o Illustrator. 



Na nova camada, importe uma imagem — File 

> Place. Agora, basta posicionar a imagem abai-

xo do desenho (Object - Arranje > Send To Back). 

Se necessário, redimensione e mova a imagem. En-

tão, selecione as partes do desenho que recebe-

rão a textura dessa imagem e solde-as, usando a 

ferramenta Pathfinder (13). 

Selecione esse desenho e a imagem que está 

abaixo e faça uma máscara; para isso, utilize o co-

mando de Clipping Mask (14), que também pode 

ser obt ido pressionando o botão direito do mouse, 

aparecendo a opção Make Clipping Mask. 

Abra a janela de transparência (Window > Trans-

parency) com o desenho selecionado e diminua a 

opacidade até obter o efeito desejado. Eu utilizei o 

valor de 25% de opacidade (15). Repita o processo 

3 6 TECNOLOGIA GRÁFICA 

no restante do desenho, usando outras imagens 

para obter texturas diferentes (16). Agora seu ve-

tor está bem mais texturizado! Teste esse efeito uti-

lizando imagens coloridas e variando os modos de 

Blend, por exemplo, usando o Multiply. 

Dica: Lembre-se que agora seu vetor recebeu 

uma imagem e, portanto, a ampliação do seu ta-

manho vai acarretar a diminuição da resolução da 

imagem. Para garantir uma boa impressão desse 

vetor, verifique a resolução das imagens no Photo-

shop, no menu Image > Image Size (17). Deixando a 

resolução no valor máximo exigido pela impresso-

ra, a imagem importada para o Illustrator vem sem-

pre com seu tamanho máximo. Assim, é possível 

apenas diminuir seu tamanho, nunca ampliá-lo. E 
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