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O Projeto
Em meados de outubro de
2007 fomos convidados pelo
Instituto CERTI Amazônia
(ICA) a entrar em um projeto
de responsabilidade social.
O ICA é uma instituição que
trabalha com pesquisa e
desenvolvimento tecnológico
no Amazonas e aplica seu
know-how para gerar soluções
de cunho social. Eles estão
desenvolvendo um Jogo para
ensino de informática, através
de um projeto de inclusão
social e digital em parceria
com o Oi Futuro, instituto de
responsabilidade social da
Oi, e a empresa Phitronics. O
ICA precisava de um parceiro
para a elaboração do enredo,
personagens e cenários do
jogo. Foi aí que a equipe da
Ink Animações engajou-se no
projeto, um desafio que está
gerando muitos frutos para
todas as instituições envolvidas.

JOGO

ANTIBIOSIS
Um jogo para ensinar ferramentas de informática básica, como
navegador de internet e editor de texto, em um formato lúdico
e atrativo, voltado para o público de 14 a 25 anos.

Objetivo
Segundo Daniel Melo, coordenador do

projeto pelo ICA, o objetivo maior do jogo
é o de ensinar ferramentas de informática
básica, como navegador de internet e editor
de texto, através de um jogo lúdico e atrativo
voltado para o público de 14 a 25 anos,
localizado em regiões de baixo índice de
desenvolvimento humano de Manaus, Rio

Distribuição
O Diretor Executivo do ICA, Marco

Antônio Giagio, acredita que o jogo terá uma
distribuição por toda a região Norte primei-
ramente, a partir de seu lançamento na Feira
Internacional da Amazônia, que ocorrerá

Preto da Eva e Presidente Figueiredo. O
projeto pretende beneficiar mais de 200 mil
pessoas diretamente, através da distribuição
do jogo em escolas públicas e ONG's, em
cooperação com as Secretarias de Educação
do Estado do Amazonas e do Município de
Manaus.

no final de setembro/2008, em Manaus. A
divulgação do jogo terá uma abrangência
nacional e ele poderá ser acessado gratuita-
mente via site do ICA, previsto para ocorrer
em meados de outubro/2008.



Criação e argumento
Inicialmente foi criada uma trama que

convencesse o jogador de que ele não
estaria usando um tutorial, e sim que ele
estaria realmente jogando. Toda a história
acontece em torno de um agente secreto,
que tem sua memória roubada por uma
organização desconhecida ao descobrir que
essa organização tem planos malignos e
ambiciosos para a obtenção de lucro com
o aquecimento global e a destruição da
Amazônia.

Durante o jogo, o jogador terá a oportu-
nidade de viajar por 10 países em diferentes
regiões do globo, tendo contato com sua
cultura, arte e arquitetura, além de todo o
trabalho de investigação que deverá realizar
durante os cenários.

Concepts
O primeiro estudo de personagem feito

foi o Martin, que é o agente secreto cuja
memória foi roubada. Foram elaborados
diversos desenhos até chegarmos num perso-
nagem jovem, porém maduro, e com traços
e proporções humanas e reais. Em seguida
realizamos, durante um mês, pesquisas de
imagens e cultura dos 10 países por onde o
jogador deveria passar, para então começar a
confecção dos quadros base, para cada fase.



Antibiosis

Para mais informações é só
entrar em contato.

INFO

Contatos Ink:
Olímpio Neto

olimpionetodPhotmail.com

inkanimacoes@gmail.com

www.inkanimacoes.com

Contatos ICA:

Daniel Melo

danieLnmelo@notmail.com

dme@manaus.certi.org.br

www.certiamazonia.org.br

Produção
Inicialmente realizamos um raff

dos 10 layouts, o que, levando em
consideração que este deveria ser um
jogo essencialmente em 2D, houve a
necessidade de criar perspectivas irreais,
com distorções no ponto de fuga. Então
temos essa seqüência: os quadros são
desenhados no papel, digitalizados,
posteriormente vetorizados no Flash, e
a partir daí começa um estudo de cores,
para cada cenário. Com o estudo de cores
pronto, inicia-se a finalização dos cenários
no Photoshop.

A produção dos personagens segue
a mesma seqüência, no entanto, estes
seriam animados e, de acordo com a
técnica escolhida para animação do
personagem, eles foram coloridos de
maneiras diferentes. Para os personagens
que possuíam trechos de animação
frame a frame, usamos o Photoshop para
colorir, já os animados em interpelação,
colorimos no Anime Pro.

A Introdução
O vídeo de introdução do game foi

um desafio a parte, pois, como sempre,
o jogador espera se surpreender com a
introdução. E como fizemos cenários com
alta qualidade de finalização, a animação
deveria contar com a mesma qualidade, ou
qualidade ainda maior.

Então temos as seguintes etapas de
produção da intro: l .Roteiro, 2. Story Board,

3.Animatic 4.Layouts, 5.Animação, 6.Arte
Finalização,7.Pós-produção.

Paralelamente a estas etapas, reali-
zamos modelagem do Martin, e apesar do
jogo ser 2D, utilizamos bastante esse perso-
nagem em 3D, como auxílio no estudo de
movimento e perspectivas, além de outras
soluções C.G.



Finalmente, com todos os quadros
finalizados e as animações prontas,
começamos a reunir o material e criar
uma seqüência utilizando o After Effects.
Simultaneamente, o trabalho de áudio já
está sendo finalizado e editado no Sonar
e Sound Forge. Após reunir o material
todo, incluindo os cenários, personagens,
loops de animação e a introdução, o

projeto passa para a equipe de analistas
de sistema do Instituto CERTI Amazônia,
que transformará todo esse material,
finalmente num jogo. •

Pós-produção

Text Box
Fonte: Revista Digital Designer, ano 11, n. 97, p. 44-47, 2008.




