
O futuro da arte digital está além das fronteiras que 
separam ilustração 3D, tipografia e composição tradicional 
de imagens. Quando disciplinas criativas são combinadas 
em uma única peça, um novo e fascinante mundo de 
possibilidades surge, apagando a linha que separa o concreto 
do abstrato. 

Neste tutorial, demonstrarei o potencial da 
mistura de diferentes estilos com uma peça da Urban 
Cartography, uma série multidisciplinar de impressos que 
criei para explorar o tema da desconstrução urbana, 
inspirada pelo bairro Mission District, na cidade de São 
Francisco, nos Estados Unidos. 

A imagem que escolhi se chamaThe Glass Jungle, 
eé composta por texturas vetoriais, fotografias, tipografia, 
3D e diferentes efeitos. Ao entender como todas essas coisas 
funcionam juntas, você terá a perspectiva necessária para 
criar sem limites. 

Quase sempre começo 
meus projetos de design em 3D, pois 
isso permite que as ideias se formem 
sem limitações de conceito ou 
perspectiva. Neste caso, meu objetivo 
era criar uma cena urbana 
desconstruída com elementos 
detalhados em padrões caóticos. 
Primeiro, abra o 3ds Max e crie os 
elementos que usará na composição. 
Varie o máximo possível: fiz partes de 
prédios, postes de luz, destroços, 
placas de sinalização... 

Aumente sua biblioteca de 
elementos até que tenha uma boa 
variedade deles. Não se esqueça de 
criar partes de prédios, calçadas e ruas, 
que serão usadas para incrementar a 
composição da peça. 

Depois, crie as texturas que 
darão realismo aos modelos. Mescle 
amostras fotográficas de asfalto, 
tijolos e sujeira com vetores, tipografia 
e pincéis do Photoshop, para formar 
detalhes como faixas de pedestre e 
etiquetas de parquímetros. 

Crie detalhes adicionais 
como luzes, barreiras de construção, 
tampas de esgoto e lixo de rua, como 
latinhas vazias e papéis amassados. 
Mostrar um pouco da sujeira da 
cidade é essencial em um projeto 
como este. 
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Tempo necessário 
De 8 a 12 horas 

Habilidades 
Visualizar layouts 
e tipografia em 
3D 
Usar render 
passes e efeitos 
de pós-produção 
em ilustrações 3D 
Abordar projetos 
de design com 
uma perspectiva 
multidisciplinar 

O próximo passo é usar esses elementos para compor uma cena. Minha 
meta é ser o mais caótico possível, mantendo a coerência necessária para um bom 
design. Rotacione, afaste e delete partes inteiras das estruturas para criar um 
cenário quebrado. Para dar ainda mais surrealismo, um efeito de brilho será 
aplicado em alguns elementos na etapa de composição: escolha-os agora e 
marque-os com uma textura gradiente circular. 

http://www.alex
http://varanese.com


Para o segundo pass, renderize apenas as 
sombras projetadas peto sol. Cenas urbanas geralmente são 
noturnas, com ênfase nas luzes, janelas de prédios e flashes 
de cores vivas. No entanto, sempre achei o Mission District 
mais bonito durante o dia, e este pass me ajudou a fazer 
experimentos com a luz do sol. 

Com os passes principais prontos, renderize alguns mattes em escala de 
cinza, que o ajudarão a isolar e a editar partes especificas da imagem, de maneira 
similar aos alpha channels do Photoshop. 0 primeiro deve ser um matte de brilho, que 
destaca todos os elementos que receberão o efeito descrito no passo 05. 

Comece a trabalhar nos elementos tipográficos, 
que deixarão a peça mais abstrata e darão um contraste 
interessante com os elementos 3D. Fiz um exercício de fluxo 
de consciência (também conhecido como "blá-blá-blá 
pretencioso") para escrever as palavras e escolhi três fontes 
visualmente contrastantes: Avant Garde Bold.TradeGothic 
Condensed Bold e Bodoni Condensed Bold Italic. 

Em vez de compor a 
tipografia no lllustrator, insira-a 
diretamente na cena 3D para que a 
composição fique mais consistente. 
Uma armadilha que pega muita gente 
na hora de misturar 2D e 3D é o visual 
destoante entre os elementos, que 
deixa claro que foram criados em 
programas diferentes. Criar o máximo 
possível diretamente na cena ajuda a 
evitar que isso aconteça. 

O segredo da boa 
renderização é separar os canais de 
informação das imagens em vários 
passes. Assim, a composição poderá 
ser ajustada à vontade depois. Aqui, o 
primeiro pass consiste de luz neutra 
com sombras suaves e reflexos sutis, 
que destacam os elementos de metal 
e outros detalhes. Sozinho, tem um 
visual bem sem graça, mas é isso que 
faz dele um bom ponto de partida para 
a construção da imagem final. 



Utilize um overlay vermelho para 
inserir a tipografia na cena de um jeito nítido e 
etéreo. Depois, usando um método parecido, insira 
uma camada de tipografia branca e opaca em um 
lugar diferente da cena, além de formas abstratas 
que pareçam com fios de energia. 

Com os elementos principais 
posicionados, estilize sua composição. 0 
primeiro passo é adicionar camadas de ruído 
para contrabalancear aquele visual perfeito 
demais dos objetos 3D e enfatizar o visual 
urbano e sujo. Usei várias camadas de ruído 
para que o efeito ficasse visível quando 
impresso em 300 dpi. 

0 último passo é aplicar várias 
camadas de cor para criar um visual retrô 
envelhecido. Exagere nos valores de leveis, 
aproximando os tons médios das sombras 
para aumentar o contraste. Depois, diminua 
bem a saturação para contrabalancear os 
leveis e ajuste o equilíbrio das cores para um 
amarelo morno e tons de vermelho. Por 
último, aplique uma camada quase invisível 
de amarelo sólido sobre toda a composição. 

0 segundo matte dará forma às 
camadas tipográficas. Isso permitirá que você as 
incorpore à composição usando preenchimentos, 
efeitos e blending modes que quiser, sem se 
preocupar com a imagem em volta. Note que o 
centro do matte está quase vazio: é aí que a 
tipografia será ocultada pelos prédios. 

Ao terminar os passes e mattes, abra o 
Photoshop e mescle o pass de sombras à 
renderização básica da cena. É uma boa hora para 
fazer experimentos com a opacidade e os blending 
modes, de forma a deixar as sombras mais 
dramáticas ou sutis. Se usar um overlay, as 
sombras darão vida à camada de base, criando 
um visual muito interessante. 

Use o matte de brilho para 
realizar um preenchimento de cor 
sólida e inserir várias camadas de 
bordas brilhantes aos elementos 
selecionados. A textura gradiente de 
preto para branco do passo 05 era um 
material que emite luz, projetando um 
brilho alaranjado nas superfícies 
adjacentes. Combine isso a um brilho 
2D feito no Photoshop para formar 
uma iluminação vívida e convincente. 
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