
Como em qualquer empresa, uma boa gerencia é algo muito 
valioso em projetos do After Eff ects. Se o seu trabalho tiver 
uma estrutura bem planejada, o processo de 
desenvolvimento será muito mais eficiente. 

Dezenas de camadas com centenas de keyframes 
podem dar uma baita dor de cabeça. Por isso, saber como 
usar expressões do After Effects pode tornar seu workflow 
muito mais eficiente, especialmente em projetos que 
requerem animação de cenas espontâneas e orgânicas. É 
exatamente isso que ensinarei neste tutorial. 

Para mais informações, vale checar os seguintes 
sites (em inglês): www.motionscript.com, www.jjgifford.com/ 
expressions e www.mographwiki.net/After_Effects_ 
expressionsJibrary. 
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Abra o arquivo main.aep, que está na pasta para download. Depois, crie uma nova composição 
do After Effects com 758 x 642 pixels e chame-a de Circle Lotus. Depois, arraste o arquivo 'circle white only' 
(que está na pasta Tutorial do Project Panel) para o meio do documento Circle Lotus e crie duas camadas 
de destaque com formas iguais às da imagens acima (Layer>New>ShapeLayer). Faça experimentos com 
blending modes para deixá-las brilhantes. Na barra inferior, clique em Toggle Switches/Modes. Crie duas 
camadas em preto e branco para iluminação. A do topo deve ser uma forma de destaque, com o blending 
mode Add. A de baixo deve ser igual, mas preenchida com um gradiente radial. Ajuste o blending mode 
para Overlay. 

Agora, anime a propriedade 
Z Rotation para fazer o Circle Lotus 
girar. Segure Alt/Opt e clique no 
símbolo de cronômetro ao lado de Z 
Rotation. Na caixa Expression, insira o 
código 'loopOut(type = "cycle", 
numKeyframes = 0)'.Abraoarquivo 
lotus da pasta Tutorial. Ative a função 
Time Remapping (Ctrl/Cmd+Alt/ 
Opt+T) e insira o mesmo código. 

Em seguida, abra o arquivo base da pasta Tutorial. 
Mostrarei como criar flocos que caem da flor de lótus 
superior com a função Expression do After Effects.Você 
precisa planejar quais atributos serão animados: neste caso, 
serão Scale, Position, Orientation, Z Rotation e Opacity. Ajuste 
a duração da cadência de cada floco para algo entre 1 e 7 
segundos. É recomendável anotar os tempos. 

Na pasta Tutorial, abra o 
arquivo flakes. Crie um Null Object 
(Layer>New>NullObject) e chame-o de 
Flake Control - ele será o controle 
principal dessa composição. Você terá 
que aplicar as funções Slider Control e 
Point Control (da janela Effects & 
Presets) ao Flake Control várias vezes. 
Depois, será preciso renomear e ajustar 
os controles de slider e inserir os 
valores mostrados na imagem. 



Ative a propriedade 3D na camada dos flocos. Copie o script 
que está na pasta para download e insira as partes correspondentes do 
código nas caixas de expressão Position, Scale, Z Rotation e Opacity. 
Agora, use a linha do tempo para testar a animação. Lembre-se de que 
sempre é possível mudar o script para customizar a animação. 

É possível deixar o valor aleatório usando o método 
'seedRandom()'. Neste caso, usei dois sliders - Ending point (left) e 
Ending point (right) - para manipular o nível de aleatoriedade da 
posição final. Quando editar seu script, trave o painel Effect da camada 
de controle para que o Pick Whip escreva o código para você. 

Cheque o seu código e, se 
estiver tudo correto, duplique as 
camadas várias vezes (pressione 
Ctrl/Cmd+D) para que todas as 
animações sejam aleatorizadas. 
Arraste a barra de cada camada 
manualmente para que comecem 
em tempos diferentes. 

Para gerenciar o script com 
eficiência, será necessário criar uma nova 
composição. Clique em Composition>New 
Composition e chame o novo documento de 
Master Control. Depois, crie um Null Objeot 
da mesma maneira que fez anteriormente. 
Aplique os controles de expressão 
necessários a ele. 

Abra a composição Coloured Circle da pasta 
Tutorial. Na Shape Layer 4, cole o script apropriado em baixo 
do atributo colour. Ajuste o From Colour para vermelho e oTo 
Colour para rosa no Null 2 da composição Master Control. Se 
estiver escrevendo seu próprio script, o valor retornado da 
Colour Control precisa ser multiplicado por 255, antes de ser 
usado como RGBA. 



Abracircles do arquivo 
Tutorial. Acima, a composição 
Coloured Circlefoi duplicada 10 vezes. 
Todas parecem iguais, mas foi aplicado 
o script de cor aleatória, já que as 
expressões não podem ser 
armazenadas na memória e a 
aleatorização não é transferida 
hierarquicamente.Todas as camadas 
têm de estar em uma só composição. 

Teoricamente, o script de 
cor aleatória deve ser aplicado na 
composição Coloured Circle. Contudo, 
só uma pequena parte dela precisa ser 
colorida. Por isso, em vez de aplicar o 
script na composição toda, use a 
função Enable Time Remap e 
randomize o remapeamento, para que 
as alterações sejam aplicadas 
adequadamente nas composições. 

Os sliders da Master Control também permitem a 
animação da escala das bolhas na linha do tempo: é só clicar 
no cronômetro. Assim, é possível fazer com que todas diminuam 
de tamanho em algum momento. Em 0:00:09:26, clique no 
cronômetro de Min Circle Size e Max Circle Size, arraste o 
indicador para 00:10:15 e mude ambos os valores para 0. 

Junte as composições. Se tiver uma cena final, o 
modo mais rápido de fazer com que tudo saia da tela é 
usando uma câmera, contanto que todos os elementos 
tenham atributos 3D. Segure Ctrl e clique com o botão direito 
em Layer>CreateNewCamera. Pressione C duas vezes e 
passeie pela cena, como se estivesse filmando. Talvez você 
tenha dificuldade para se movimentar pela linha do tempo 
devido à quantidade de camadas, composições e expressões. 
Para realizar pré-visualizações e renderizações rápidas, 
pré-renderize um arquivo RGB+alpha.mov para cada uma das 
composições mais pesadas. A versão pronta das composições 
pode ser encontrada na pasta Comp do painel Projects. 

Abra o arquivo Green_leaves, na pasta Tutorial. Primeiro, anime a escala 
de todas as folhas de uma vez: pressione Ctrl+A para selecionar tudo, S para abrir a 
propriedade Scale e ajuste o valor. Agora, use a função Sequence Layers para 
definir uma ordem de aparecimento das folhas. Para isso, selecione todas as 
camadas e vá em Animation>KeyframeAssistant>SequenceLayers. Ative a opção 
Overlap e insira um valor um pouco menor que o da composição inteira. Use um 
método de interpolação linear (time, tM in , tMin+durat ion , va lue l , value2) para 
controlar o esmaecimento e manipule a duração por meio dos sliders. 
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