
Neste tutorial, ensinarei como criar e animar textos 
tridimensionais no Cinema 4D R12. Primeiro, mostrarei como 
usar o Mograph Cloner para construir uma palavra composta 
de várias pequenas esferas, que serão imbuídas de gravidade 
com o Rigid Body Dynamics. Em seguida, ensinarei como criar 
um chão para a cena e animar as esferas, fazendo com que 
quebrem a palavra e quiquem no solo. Para acompanhar o 
tutorial, você precisará ter a versão Studio ou Broadcast do 
Cinema 4D. 
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No Cinema 4D, vá a Objects> 
Primitives>Cube. Em Object Properties, 
insira os seguintes valores: X: 5000 cm, 
Y: 20 cm e Z: 5000 cm. Esse será o chão 
da composição. Agora, clique em 
Objects>Primitives>Sphere. Na aba 
Object do menu Attributes, ajuste o 
Radius para 4 cm. Depois, vá a 
MoGraph>Cloner. Na aba Objects, 
arraste o Sphere para o Cloner até que o 
cursor mostre uma seta para baixo, 
indicando que um virou parent do outro. 

Crie um cilindro com a 
função Objects>Primitives>Cylinder. Na 
aba Coord, do menu Attributes, ajuste 
P.X para 0, PY para 95 cm e P.Z para 
-652 cm. Altere o valor de rotação R.P 
para -89. Use os dois pequenos pontos 
de visibilidade do cilindro para ocultá-lo. 
Abra o menu Object Properties do 
Cloner. Mude Mode para Object e arraste 
o Cylinder para o campo de texto Object. 
Em Distribution, selecione Surface. 
Coloque 99996 no Seed e 800 no Count. 
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Crie seu texto. Clique em Objects> 
SplinePrimitive>Text. Na barra Object do menu 
Attributes, digite o texto que quer usar. Ajuste P.Y 
para 45 cm. Se quiser, mude a fonte, o tamanho e 
outras configurações. 

Clique no objeto Cloner e vá a 
MoGraph>Effector>Spline. Na barra Effector do 
menu Attributes, arraste o objeto Text de Objects 
para o campo de texto Spline. As esferas irão se 
juntarem voltada primeira letra do texto. Mude 
Segment Mode para Full Spacing. 

Selecione seu Cloner e 
clique em Simulation>Dynamics> 
CreateRigidBody. Depois, selecione o 
Cube e vá a Simulation>Dynamics> 
CreateCollider. Agora você tem uma 
nova tag para o objeto Cloner, 
chamada Rigid Body. Selecione-a e, na 
aba Force do menu Attributes, ajuste 
Follow Position e Follow Rotation para 
10. Na aba Collision, mude Individual 
Elements para Top Level. 

Selecione o Effector Spline. 
Na aba Falloff, mude Shape para Linear. 
Na aba Coord., ajuste P.Y para 100 cm e 
P.Z para -1000 cm. Agora, as esferas vão 
ficar no cilindro. Para checara 
alteração, ajuste o valor P.Z do cilindro 
até que ele entre no campo de visão. 

Hora de começar a animar. 
Selecione o Effector Spline. Ajuste 
Timeline para 300 frames. Na aba 
Coord, do menu Attributes, selecione o 
P.Z por sua etiqueta, segure Ctrl, clique 
com o botão direito e escolha 
Animation>Add Keyframe. NaTimeline, 
vá ao frame 50 e ajuste P.Z para 50 cm. 
Segure Ctrl, clique com o botão direito 
e selecione Animation>AddKeyframe 
nas opções. 



NaTimeline,vá ao frame 
150. Na aba Coord, do menu Attributes, 
segure Ctrl, clique com o botão direito 
em P.ZeselecioneAnimation>AddKey 
Frame. No frame 200, ajuste P.Z para 
-1000 cm. Segure Ctrl, clique com o 
botão direito e selecione Animation) 
AddKeyframe. 

Volte ao frame 150 na Timeline. Selecione o Cloner 
e vá à aba Dynamics Body do menu Attributes. Em Force, 
selecione Follow Position e Follow Rotation. Segure Ctrl, 
clique com o botão direito e selecione Animation>Add 
KeyFrame. No frame 165, ajuste Follow Position e Follow 
Rotation para 0. Depois, segure Ctrl, clique com o botão 
direito e selecione Animation>AddKeyframe. 

Selecione o objeto Sphere e 
duplique-o quatro vezes. Coloque 
todas as cópias dentro do objeto 
Cloner. Abra o Material Managere 
clique em File>Shader>Nukei. Copie e 
cole esse material quatro vezes. 
Depois, clique duas vezes em cada 
cópia, selecione Siffuse A no Material 
Editor e mude o valor de Color. Ao 
terminar, arraste um material para 
cada um dos objetos Sphere. 

Agora, será necessário 
inserir uma fonte de luz na cena. 
Clique em Objects>Scene>Light. Na 
aba Coord, do menu Attributes, ajuste 
os valores P.Y para 500 cm e P.Z para 
-500 cm. Na aba Shadow, ajuste 
Shadow para Area e Density para 50%. 

Para colocar a cor de fundo, 
vá a Objects>Scene>Background. No 
Material Manager, clique em File>New 
Material e dê um duplo clique para abrir 
o Material Editor. Em Color, selecione um 
tom médio de cinza. Arraste o material 
para o objeto Background. 

A animação será criada com uma cena de câmera. 
Em Objects>Scene>Camera, vá ao menu Cameras e 
selecione SceneCameras>Camera para ativar uma câmera. 
Para mudar a posição dela, selecione o objeto Camera, vá à 
aba Coord.do menu Attributes e ajuste P.X para 24 cm, P.Ya 
118 cm, P.Z a -800 cm, R.H. para 20 e R.P para -18. 

Na Timeline, volte ao primeiro frame. Na aba Coord.de 
Camera, selecione as cinco posições editadas no final do passo 
anterior e insira um keyframe (Animation>AddKeyframe). No frame 
40, mude os valores de posição para P.X 190 cm, P.Y 170 cm, P.Z 
-445 cm, R.H 19 e R.P -8. Adicione outro keyframe. 

Clique em 
Render>RenderSettings. 
Selecione Output, ajuste Film 
Aspect para HDTV(16:9) e 
Frame Range para All Frames. 
Na aba Save, clique em File 
e selecione a pasta na qual 
quer salvar a animação 
renderizada. Depois, selecione 
um formato e clique em 
Render>RenderToPictureViewer. 
Sua animação está pronta! 
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