A ilustração e o design 3D se tornaram
parte do conjunto de ferramentas
básicas de um artista. Houve um
crescimento significativo no número de
designers e agências que utilizam
softwares 3D graças a hardwares cada
vez mais rápidos e softwares de preço
cada vez menor. Artistas sempre
ilustraram em 3D, porém, os softwares
estão sendo direcionados para fins
ilustrativos, acompanhados de
fotografias, pós-producão e elementos
2D. Com essa mistura, a aparência
estereotipada do 3D é opcional.
Dominar um software 3D não é
nada fácil principalmente para artistas
acostumados com duas dimensões.
^elizmente, alguns programas amenizam
a dolorosa transição dimensional.
CINEMA 4D
OCINEMA4D,da Maxon,é um pacote
essencial para profissionais do ramo 3D.
Suas versões dão ênfase na facilidade de
uso e na acessibilidade, principalmente
para os inexperientes no mundo 3D. A
interface do usuário, feita basicamente de
arrastar-e-soltar, possui um design lógico,
que possibilita o acesso à seção de ajuda
em qualquer etapa da produção. A
modelagem é baseada em deformadores,
com histórico de construção não-linear.
O sistema de renderização do CINEMA 4D foi
construído para primar a velocidade e o programa realmente é
um dos mais rápidos na renderização. É possível adquirir
ferramentas extras com o plug-in opcional Advanced Render,
que é muito mais do que um acessório.
O Advanced Render adiciona Iluminação Global
(incluindo o tipó HDRI),SubsurfaceScatteringe
aperfeiçoamentos na profundidade de campo, o que resulta em
imagens altamente fotorrealísticas.
Devido à possibilidade de pintura direta nos modelos,
além do plug-in opcional BodyPaint, o CINEMA 40 se tornou
popular em meio a pintores digitais-mas o seu mercado cobre
desde trabalhos para aTV à ilustração.
CINEMA4D R10.5Core: US$ 1.150'(aprox. R$ 1.800)
CINEMA4DR10.5XL:US$2.700 (aprox. R$4.300)
CINEMA 4D R10.5 Studio: US$ 4.430 (aprox. R$ 7.000)
Preços disponíveis na CAD Technology. Ha versões
promocionais para quem fizer o curso da empresa.
www.cinema4d.com.br

Computer Arts Brasil

SdsMax
O Max trabalha com um 'modificador de
pilha': cada operação aparece numa lista cie
histórico, como no Photoshop.
Criado para modelagem e
animação, o pacote do 3ds Max possui
sistemas de sornbreamento, partículas,
dinâmica, iluminação e efeitos de
pós-produção, além de renderizadores.
O último inclui o mental ray,que suporta
Iluminação Global e outros efeitos visuais.
A habilidade de integração do Max
a sistemas de renderização estimulou a
criação de plug-ins como V-ray, Brazil e
finalRender.Além de tudo,o pacotedo
software possui ferramentas para
modelagem de pele, cabelo e roupas.
3ds Max 2009: US$ 4.160 (aprox. R$ 6.700/
Versão Full) ou US$ 2.085 (aprox. R$ 3.400
para pessoa Física ou Jurídica com
faturamento de R$240 mil/ano na
Cadritech (www.cadritech.com.br).
Atualização da versão 2008: US$ 1.070
(aprox. R$1,700), também na Cadritech.
www.autodesk.com
Maya
O Maya usa um sistema gráfico de nodes
(vértices) que representam objetos, sombras
e modificadores corno parâmetros editáveis,
O programa suporta os três tipos
de sistema de modelagem: NURBS,
polígonos e superfícies de subdivisão. A
escolha depende do estilo da ilustração.
O Maya Software Rendereréum
sistema rápido que inclui efeitos de
profundidade de campo, sombras suaves e
materiais volumêtricos. Para sombras mais
complexas, o mental ray é a melhor pedida.
A ferramenta Paint Effects é muito
útil. Como no plug-in BodyPaint do CINEMA
4D, ela permite que você realize a pintura
direta nos objetos 3D de modo muito
parecido com o realizado em aplicações 2D.
Maya 2008 Complete: US$ 2.375
(aprox. R$3.800).
Maya Unlimited: US$ 5.945 (aprox.
R$ 10.000). Preços disponíveis na Cadritech.
www.autodesk.com
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