
Illustrator CS3 
ou superior 

Coloque 
luz em suas 
ilustrações 

Carolina Torres 
apresenta como 
manipular a ferramenta 
Transparency para obter 
efeitos brilhantes 
A paleta Transparency do Illustrator está cheia de opções 
para dar profundidade e dinamismo ao seu trabalho. Neste 
tutorial, mostrarei como tirar proveito dos diferentes 
blending modes e ajustes de opacidade, criando efeitos de 
luz e a impressão de movimento em suas ilustrações. 

Por meio de escolhas inteligentes de cor, é 
possível produzir imagens impressionantes com um senso 
real de atmosfera. Fazer experimentações é essencial. 
Então, depois de aprender o básico, comece a aplicá-lo em 
seus projetos, descobrindo os novos efeitos que poderá criar. 

0 1 _ _ Abra o Illustrator, selecione 
a ferramenta Rectangle e monte um 
plano de fundo com retângulos 
verticais. Para dar mais personalidade, 
coloque cores nos retângulos variando 
os tons de uma paleta limitada. 
Escolhi azul e turquesa. 

04 _ Insira um gradiente azul. Desenhe um retângulo e clique no botão 
Gradient. Com o retângulo selecionado, vá até a paleta Gradient e selecione o slider 
preto. Segure Alt/Opt e, na paleta Swatches, clique em um azul-escuro. Expanda o 
retângulo para preencher a imagem e vá em Window>Transparency>Multiply. 

03 _As nuvens mais simples, 
com formas circulares, também foram 
criadas com a ferramenta Ellipse. 
Coloque cor nelas (escolhi C: 18, M: 40, 
Y: 90 e K: 50) e vá em Window> 
Transparency, selecionando Color 
Dodge no menu dropdown. Isso ajuda a 
acentuar as cores do plano de fundo. 

02 _ Coloque alguns elementos 
no plano de fundo. Esta é uma 
paisagem noturna. Com a Ellipse, crie 
uma série de pequenos círculos para as 
estrelas e os espalhe pela tela. Para 
fazer nuvens, desenhe retângulos 
arredondados com três círculos em 
cima. Depois, agrupe as formas, remova 
o traçado e preencha as nuvens com 
cinza (optei por 32% de preto). 

05 _ Para a lua, desenhe um círculo e acesse Window>BrushLibrary>Borders> 
Borders_Geometric>Geometric10. Selecione a borda, vá em Object>Expand 
Appearance e desagrupe. Em Swatches>SwatchLibrary>DefaultSwatches>Print, 
escolha a amostra Greyscale. Com a ferramenta Magic Wand, selecione a borda 
verde e clique em um cinza médio. Repita este procedimento com a borda amarela 
e um cinza-claro. Pinte o terceiro círculo com cinza e desenhe um rosto nele. Para o 
brilho, faça um círculo branco, borre-o (Filter)Blur) e mude o blending mode para 
Color Dodge. ---> 



06 Hora de criar o mar. Para alcançar uma aparência 
de profundidade, é preciso sobrepor formas. Com a 
ferramenta Pen, desenhe uma série de ondas simples. 
Ajustei a minha do plano de fundo para o primeiro plano, 
como você pode ver aqui. Em seguida, irei colocar as cores. 

07 _ Escolha marrom para a 
primeira onda (coloquei C: 31 %, M: 46%, 
Y: 66% e K: 5%). Dê à onda uma 
transparência Color Dodge e a posicione 
em sua imagem. Para ajudar a criar uma 
atmosfera, coloque uma névoa branca 
acima: desenhe uma onda branca e a 
embace (Filter>Blur), selecione Color 
Dodge na paleta Transparency e 
determine 100% para Opacity. 

08 _ Selecione outra onda e 
coloque nela um azul brilhante (escolhi 
C: 100%, M: 17%, Y: 41 % e K: 0) e uma 
sombra preta (Effect>Stylize>Drop 
Shadow). Deixe Normal na paleta 
Transparency e mude Opacity para 
77%. Quando estiver satisfeito, ajuste 
essa onda na frente da primeira. Esse 
processo cria a impressão de volume 
no mar. 

10 
Posicione a baleia 
na sua imagem e 
coloque outra onda 
no topo, para dar 
uma boa aparência 
de profundidade. 
Preencha-a com 
um azul brilhante 
(optei por C: 100%, 
M: 17%, Y: 41 %e 
K: 0%). Selecione 
Multiply da paleta 
Transparency e 
mude Opacity 
para 100%. 

09 _ O próximo 
objeto é a baleia. 0 
corpo efeito de um 
simples par de formas, 
como mostrado ao 
lado. Preencha a parte 
superior com um 
azul-escuro. Embaixo, 
coloque um gradiente 
de branco a preto, e vá 
em Window> 
Transparency>Lighten. 
Deixe 70% em Opacity 
e insira formas para 
fazer as barbatanas, a 
cauda e os olhos. 



11_ Coloque algumas 
bolhas. Para ajudar a equilibrar 
a composição, escolhi as 
mesmas formas usadas para 
as nuvens atrás da lua. Mande 
cada objeto para trás, até que 
estejam no lugar que você 
quer (Object>Arrange>Send 
Backward). Em seguida, 
coloque outra onda azul na 
frente (C: 36%, M: 11 %, Y: 30% 
e K: 0%), com Transparency em 
Normal e Opacity em 77%. 

13 _ Para completar o mar, colocarei um pouco de 
espuma. Com a Pen, desenhe várias formas em espiral. 
Preencha-as com azul-claro, coloque Normal na paleta 
Transparency e 45% em Opacity. Copie a forma, 
preencha-a com marrom e embace-a um pouco, 
selecionando Lighten para a paleta Transparency e 100% 
para Opacity. Copie a forma azul novamente, mas 
recorte-a até ficar mais fina. Pinte-a de marrom, escolha 
Color Dodge e mude Opacity para 60%. Agora, posicione a 
forma azul em cima da marrom e, finalmente, deixe a 
forma fina no topo. 

14 _ Com a ferramenta Pen, desenhe alguns raios de 
luz, inserindo um gradiente do branco para o laranja-claro. 
Escolha Lighten na paleta Transparency e 19% em Opacity. 
Agora, faça cópias do raio de luz e os posicione ao redor da lua. 

15 Faça 
ajustes de cor para 
unir o design como 
um todo, finalizando a 
imagem. Use Hue/ 
Saturation para 
ajustar cada cor e 
simplificar o esquema 
geral. Unifique seu 
design escolhendo a 
mesma seleção de 
cores para ambas as 
camadas. 

1 2 _Incorpore 
algumas ondas 
menores, cada uma 
em um tom de 
marrom-claro, com 
Color Dodge da paleta 
Transparency 
selecionado e Opacity 
em 40%. Novamente, 
essas camadas 
diferentes dão uma 
aparência de 
profundidade. 
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