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Introdução
Bem-vindos às nossas Jornadas da Computação Gráfica e Multimédia! Somos um grupo
de alunos da Licenciatura em Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia
(ECGM), e do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Desenvolvimento de
Produtos Multimédia (DWM) e preparamos estes workshops para que vocês possam
ficar a conhecer um pouco melhor sobre o que nós vamos aprendendo ao longo da
nossa formação académica. Se ainda assim quiserem ficar a conhecer ainda mais sobre
os nossos cursos acedam aos links que se encontram já de seguida e assistam aos dois
vídeos, onde dois colegas nossos fazem uma “visita guiada” a cada um dos cursos, e
poderão ver uma pequena amostra de alguns trabalhos práticos que realizamos.

Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia (ECGM)
https://youtu.be/pUi8KPUw1P0

CTeSP em Desenvolvimento de Produtos Multimédia (DWM)
https://youtu.be/dlY2g4b6SYA
Página 2

Visitem também o site das Jornadas (http://jcgm.estg.ipvc.pt) e o site do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) (https://www.ipvc.pt)! Lá encontrarão muita
informação sobre toda a oferta formativa do nosso Instituto, e em particular a dos nossos
cursos, como por exemplo: as condições de acesso, os planos de estudo e as saídas
profissionais que nos esperam.
Agora, vamos ao trabalho!

Tecnologias a utilizar
Neste workshop iremos utilizar o blender, esta é uma ferramenta gratuita e open source
que pode ser adquirida neste website:
https://www.blender.org/download/

Material necessário
Para poderem realizar este workshop será apenas necessário o Blender, todos os
modelos animações e efeitos serão realizados neste workshop.
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Exercício
Passos do Workshop:
1 - Abrir o Blender. Ao abrir o Blender, deve ter o seguinte aspeto:

Primeiro devemos apagar cubo (select com rato + Del) assim como a luz e camara.

2 – Abrir menu de criação de objetos (Shift + A) e selecionar “texto”.
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3 – No menu à direita selecionar “object data properties” (letra “a”) selecionar “center”
em horizontal e vertical.

4 – Selecionar texto e modificar o texto (TAB).
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5 – Dentro do mesmo menu, acima, na tab “geometry” modificar os valores extrude
para 0.05 e depth para 0.01.

6 – Modificar o ponto de vista para “top viewpoint” (NUMPAD 7) e adicionar camara
através do menu de criação de objetos (Shift + A) e selecionar camara.
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7 – Reposicionar camara até o texto ser visível, podemos verificar o ponto de vista da
camara através do NUMPAD 0, e modificar a posição no bota com 4 setas do menu à
esquerda selecionado na figura.

8 – Clicar Shift + A e selecionar curve, e em seguida circle.

Página 7

9 – Clicar Shift + A e selecionar light, em seguida no menu à direita “object constraint
properties” selecionar “add object constraint”.

10 – Dentro deste menu selecionar “Follow path”. E em “target” clicar no quadrado à
direita e selecionar “BezierCircle”.
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11 – Selecionar o circulo e modificar o tamanho até estar fora das letras (clicar S até
ter o tamanho correcto e clicar S outra vez para manter).

12 – Com o círculo selecionado clicar TAB, selecionar o ponto do topo, modificar a
posição até estar perto do texto (tecla S) e repetir para o ponto abaixo.
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13 – Selecionar a luz.

14 – Voltar ao menu “object constraint properties”, clicar botão direito no valor 0.000 à
direita do texto “offset” e selecionar “insert keyframe”.

15 – Voltar ao menu “object constraint properties”, clicar botão direito e selecionar
“insert keyframe”.

16 – No centro do menu abaixo (editor da timeline), modificar o valor da caixa da
primeira caixa de texto (Current Frame) para 120, em seguida selecionar o botão mais
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à direita (botão jump to endpoint), isto irá restringir a animação a 120 frames e mover
a timeline para o ultimo frame da animação.

16 – Modificar o valor do offset localizado no menu à direita para 100, e mais uma
vez clicar botão direito e selecionar “insert keyframe”. Podes agora clicar na tecla
“espaço” para verificar a luz a mover-se à volta do texto.

17 – Dentro do menu “world properties” selecionar “Color” e dentro da janela de
edição de cor e movimentar a barra de à direita até alterar para preto, deverá ficar
como na figura abaixo.
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18 – Dentro do menu “material properties” selecionar “New”

e em seguida modificar

o valor de Metallic para “1.000”.
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19 – Dentro do menu “Render properties” ativar o “Bloom” e o “Screen Space
Reflections”.

20 – Pressionando a tecla Z selecionar “Rendered” para visualizar o efeito da luz no
texto.
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21 – Selecionar a luz, tanto pelo ecrã ou pelo menu à direita “Point”, dentro de “object
data properties” modificar o valor de power para 100 e modificar a cor para azul.

22 – Selecionar a curva e selecionando a opção move (as quatro setas no menu à
esquerda) mover ligeiramente para baixo do texto a arrastar a seta azul.
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23 – No topo do ecrã selecionar “shading”.

24 – Com o texto selecionado na janela abaixo clicar (shift + A) e clicar “search” para
pesquisar por “ColorRamp”.

25 – Dentro do ColorRamp selecionar selecionar o ponto ao lado de Color e arrastar
para o ponto ao lado de “Roughness”.
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26 – Dentro do “ColorRamp” selecionar o ponto ao lado de Color e arrastar para o
ponto ao lado de “Roughness” e repetir o processo para “Noise Texture”, juntar “Color”
com “Fac”, “Mapping”, juntar “Vector” com “Vector” e “Texture Coordinate” e juntar
“Object” com “Vector” até estar igual à figura de baixo.

27 – Repetir o processo mais uma vez para Bump, ligar “Normal” a “normal”, e um
segundo “ColorRamp” e ligar “Color” a height e “Color” do “Noise Texture” a “Fac”
como na figura abaixo.
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28 – Modificar o valor “Detail” do Noise Texture para 16, o valor “Strength” do Bump
para “0.350”, e mover a luz do “ColorRamp” para a esquerda.

29 – Duplicar os nodes apresentados na figura (Ctrl + C e Ctrl + V) e arrastar para
cima.
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30 – Repetir o processo de criação de nodes de acordo com a figura abaixo e
modificar o color do “Emission” para vermelho e “Strength” para 20.

31 – Por fim interligar o color do “ColorRamp” acima com o “Fac” do “mixshader” e
interligar o “BSDF” com o “shader. O resultado final deverá ser como as figuras abaixo.
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32 – Para animar a luz vermelha verificar se a timeline (voltar ao workspace “Layout”
ao selecionar “Layout” no menu do topo) se encontra no primeiro “frame” (barra azul à
esquerda).

33 – Modificar o valor de “Strength” dentro do node “emission” para 0, clicar botão
direito no mesmo e selecionar “insert keyframe”.

33 – Mover a barra azul da timeline para a direita, e voltar a repetir o passo 33 mas
com o valor de “Strength” a 20.
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34 – Mover a barra azul da timeline novamente para a direita, e repetir o passo
anterior.

35 – Mover a barra azul da timeline para 120, e voltar a repetir o passo 33 mas com o
valor de “Strength” a 0.

35 – No final para exportar no menu à direita selecionar “output properties”, dar scroll
para baixo até aparecer File Format, selecionar e escolher “FFmpeg Video”
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35 – Mais abaixo dentro de “Enconding” no Container modificar para MPEG-4 e no
Video Codec modificar para H.264.

36 – No menu do topo selecionar “Render” > “Render Animation”.
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Conclusão
Agora que acabaste o workshop podes jogar com os valores, cores, posições e tentar
encontrar um resultado diferente, lembra-te que não precisas de ter uma animação
exatamente igual ao que foi mostrado neste tutorial.
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