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da esquerda para direita: ilustrações em aquqrela e caneta naquim;, 
marcadores, lápis de cor e caneta nanquim; tinta acrílica e caneta nanquim; 
marcadores e grafite; respectivamente.

_ilustrações variadas



_ilustrações variadas 
com background

à esq: Ilustração em aquarela, lápis de cor e caneta nanquim. sendo parte de 
desenvolvimento de personagem.
à cima esq.: ilustração em caneta nanquim e marcador à base de álcool.
à cima dir.: ilustração em caneta nanquim, marcadores à base de álcool e 
lápis de cor.



_história em 
quadrinhos

ilustrações desenvolvidas para 
atividade acadêmica do curso de 
letras da FFLCH USP, baseadas 
no estilo de Marjane Satrapi nas 
ilustrações e textos da história 
em quadrinhos Persépolis.

texto (versão em português e em 
francês) por Nathália Lima. 

ilustrações e diagramação por 
Victória Gomes.

mockup brochure psd created by freepik <https://www.freepik.com/free-photos-vectors/brochure>



O Grupo Vagalumes é um projeto de assistência a 
moradores de rua na região do ABC paulista, que 
distribui semanalmente marmitas quentinhas, 
roupas, cobertores e absorventes. Ao comprar a 
Farofa do Grupo Vagalumes você contribui com o 
projeto e ainda experimenta uma parte da comida 
deliciosa que está sempre presente nas marmitas.

Ingredientes: cebola, óleos vegetais, cenoura, 
salsinha, farinha de mandioca grossa, sal e 
primenta branca.

Entre em contato e conheça mais do projeto
grupovagalume@hotmail.com
@grupovagalumes

(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 
2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.

PORÇÃO DE 35 G (1 colher de sopa)
QUANTIDADE POR PORÇÃO

Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

%VD(*)

7
9
1
6
6
(**)
11
8

143 kcal = 603 kJ
28 g
0,4 g
3,2 g
1,4 g
0
2,8 g
183 mg

140 g

Farofa Tradicional

_logo e rótulo de 
embalagem

desenvolvimento do logo do 
projeto social Grupo Vagalumes 
e do rótulo da embalagem de lata 
ploc off, sendo o segundo para 
inscrição no concurso Design 
PlocOff 2019 e como forma de 
divulgação do projeto.

rascunho inicial e vetorização da figura até o logo final

planificação do rótulo

seta infographic vector created by freepik <https://www.freepik.com/free-photos-vectors/infographic>


