


Abra um novo documento no lllustrator 
e aplique um plano de fundo preto. Depois, vá a 
Window>Type>Character e selecione a fonte. 
Coloque a letra 'A' em um tamanho de sua escolha; 
quanto maior, melhor. 

Crie uma variedade de círculos 
coloridos em diferentes tamanhos usando a 
ferramenta Ellipse. Agrupe alguns deles em volta 
da letra e arrume os outros de modo aleatório -
eles serão essenciais para dar profundidade. 

Se estiver satisfeito com a quantidade 
de círculos, selecione cada um deles e vá a 
Effect>Stylize>DropShadow. Optei por 57% em 
Opacity e 5 pt em Blur, mas tente diferentes 
opções até gostar do resultado. 

Depois de inserir as sombras, selecione 
todos os círculos e coloque neles a mesma cor da 
fonte (neste caso, apliquei branco para causar 
mais impacto, já que o plano de fundo é preto), de 
forma que apenas as sombras fiquem visíveis. 

Com as ferramentas Ellipse e 
Rectangle, trabalhe em uma nova área da letra e 
insira várias formas coloridas. Novamente, por 
meio delas, criarei um senso de profundidade ao 
empilhar formas diferentes, uma no topo da outra. 

Agora, repita o passo 04 na nova área 
e coloque uma sombra em cada forma (Effect) 
Stylize>DropShadow). 



Após acrescentar as 
sombras, selecione todas as formas 
novas e mude-as conforme a cor do 
seu plano de fundo. 

Em seguida, construa um 
padrão de retângulos no canto inferior 
direito da letra, certificando-se de que 
cada retângulo possui diferentes cores 
e tamanhos. Eles darão um senso de 
profundidade e textura à imagem final. 

Mais uma vez, selecione todos os retângulos 
coloridos e insira sombras. Depois, separe cada forma e 
coloque-as na mesma cor da letra. Salve seu arquivo. 

Abrao 
documento no 
Photoshop e use a 
ferramenta Brush 
para mesclar 
algumas das áreas 
sombreadas para 
dentro da letra, 
removendo-as 
inteiramente 
- destaquei em 
amarelo as partes 
em que trabalhei 
desse modo. 

Selecione a ferramenta 
Brush, mude a opacidade para 11 % e 
passe o pincel nas áreas selecionadas 
de modo cuidadoso, repetindo o 
processo mais duas ou três vezes. 

Usando uma foto de um 
banco de imagens, opte pelas cores 
usadas no plano de fundo e na letra, 
depois acesse lmage>Adjustments> 
GradientMap. Em seguida, inverta a 
posição do braço e delete o plano de 
fundo usando a ferramenta Eraser. 

Escolha a ferramenta Lasso para selecionar os 
padrões da parte inferior da letra, como destacado acima. 

Coloque os 
braços na imagem. 

Copie,colee 
ajuste-os. Trabalhe 
em alguns detalhes 
da peça para deixá-la 
interessante. O 
resultado é um 
projeto simples e 
eficaz criado em 
pouco tempo. 
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