
Qualquer ilustrador que se preze sabe que ilustrações no 
estilo vintage/retrô andam em alta. Hoje, designers usam as 
ferramentas oferecidas pelo lllustrator para alcançar aquela 
aparência desalinhada e manual, que era muito comum nas 
ilustrações e animações das décadas de 1950 e 1960. Essa 
época foi muito importante para o mercado criativo, pois 
novas referências visuais foram criadas graças a artistas que 
desafiaram as formas para adotar uma linguagem gráfica 
estilizada e sofisticada, que foi responsável por influenciar a 
ilustração moderna. 

A arte daquele período tem um apelo atemporal 
devido ao seu estilo distinto e ao uso de padrões e símbolos 
diferentes. Neste tutorial, darei algumas dicas úteis para a 
criação de personagens vintage. Além disso, explicarei como 
alcançar efeitos manuais e usar padrões de meio-tom. 
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Pegue um papel e um lápis e 
comece a rascunhar ideias. Nesta ilustração, 
optei pelo desenho de uma banda de um 
homem só, personagem característico dos 
anos 1960. Isso ajuda a fazer referência a 
elementos individuais - como os 
instrumentos e o uniforme - para deixar seu 
rascunho informativo. Lembre-se: você está 
criando um personagem com uma estética 
vintage, então deixe-o simples e preste 
atenção em sua linha de trabalho. Quando 
estiver satisfeito, ajuste a imagem final 
paradigitalízá-la. 

Após escanear, abra um novo documento 
no lllustrator. Vá em File>Place e insira a imagem 
digitalizada. Diminua a opacidade para 50%, crie uma 
nova camada e dê início ao processo de traçado com a 
ferramenta Pen. Insira novas camadas para cada seção 
da sua ilustração - a cabeça, o corpo, os instrumentos e 
assim por diante. 

Depois de ter traçado a Imagem, é a vez de escolher as cores da paleta. Selecionar a cor correta 
é essencial para determinar a disposição e o tom da sua ilustração. Escolhi uma paleta de seis cores 
contendo tons quentes de terra, que ajudarão a dar uma aparência rústica ao meu personagem. Você 
também pode usar as bibliotecas de amostras do lllustrator (Window>SwatchLibraries) ou recursos online 
como o site http://kuler.adobe.com. 

Ao 
selecionar suas cores, 
crie uma nova paleta 
de amostras 
arrastando as caixas 
decorem cima da 
paleta. Preencha a 
imagem em preto e 
branco com as cores 
desejadas, mantendo 
o equilíbrio. Não 
aplique qualquer linha 
por enquanto, isso 
será feito agora. 

http://kuler.adobe.com


Coloque contornos em algumas linhas. Para 
alcançar uma aparência desgastada e manual, use a 
biblioteca de pincéis do lllustrator. Acesse Window>Brush 
Libraries>Artistic>ArtisticCharcoalPencil e selecione um 
adequado. A intenção é obter equilíbrio entre blocos de cor 
sólida e objetos marcados, então seja bem seletivo em 
relação aos elementos nos quais quer colocar os efeitos. 

Faça 
experimentos inserindo 
novas linhas por cima de 
formas vetoriais, para 
alcançar a aparência 
desalinhada de estilos 
antigos de ilustração. 
Mais uma vez, seja 
seletivo com os 
elementos que escolher 
para aplicar contornos. 
Quando se cria 
personagens retrô, às 
vezes, menos é mais. 

Escolher as paletas certas para um trabalho pode ser complicado. Além das inúmeras 
bibliotecas de amostra do lllustrator, existem recursos online que oferecem paletas de 
cores baseadas em temas. Sites como o http://kuler.adobe.com dão uma grande ajuda 
para você alcançar uma ótima combinação de cores no seu trabalho. 

Outro traço típico desses personagens é o uso de 
padrões de meio-tom, efeito que pode ser facilmente 
replicado no lllustrator. Com a Alignment (Shift+F7), crie uma 
série de pontos, variando a densidade das áreas claras e 
escuras. Usarei o efeito para a pele do personagem e para as 
sombras, já que a técnica funciona melhor nessas áreas. 

Selecione a cabeça do personagem, segure Alt/Opt e mova a cópia para 
cima do padrão pontilhado. Agrupe os pontos (Ctrl/Cmd+G) e certifique-se de que o 
objeto copiado está em cima dos pontos. Selecione os dois elementos e crie uma 
clipping mask (Ctrl/Cmd+7). Isso vai gerar uma forma que pode ser arrastada para a 
cabeça da figura. Você pode brincar com a opacidade dos pontos se parecerem 
muito salientes. Realize o mesmo processo nas mãos e na sombra. 

http://kuler.adobe.com


Quando tiver todas as cores e linhas no lugar, 
remova a camada de cor do fundo. Agora, aplique algumas 
técnicas para dar uma aparência desgastada e texturizada 
ao personagem. Primeiro, usando uma pintura acrílica preta, 
faça marcações no pedaço de papel. Utilize pincéis, pedaços 
de cartão e outros elementos para criar marcas irregulares. 
Espere secarem para escaneá-las. 

Suas texturas foram convertidas para um vetor. 
Vá em Object>Expand para editar a imagem. Desagrupe seu 
objeto (Ctrl/Cmd+Shift+G), assim poderá editá-lo. Mude a 
cor para branco, selecione e copie. 

4 
Abra as texturas no Photoshop, vá a lmage>Adjustments>Brightness/ 

Contrast e ajuste o contraste para que o preto fique mais escuro. Salve e cole (File> 
Place) no seu arquivo do Illustrator. Agora, acesse Object>LiveTrace>TracingOptions. 
Com a opção Preview selecionada, mude a ilustração de Preset para Detailed e 
depois escolha Trace. 

Você pode 
sobrepor as texturas 
em várias partes do 
personagem. 
Verifique se colou o 
objeto na camada 
correta. Além disso, 
seja sutil e seletivo 
com sua aplicação. 
É fácil se empolgar 
e inserir elementos 
demais. Lembre-se 
de que o objetivo é 
fazer uma ilustração 
simples com efeitos 
realizados à mão. 
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