
Neste tutorial, mostraremos como recriar digitalmente um 
velho truque de ilusão de óptica usado para fazer animações. 
Atécnica consiste em passar uma máscara com listras pretas e 
brancas sobre uma imagem, criando uma ilusão de movimento 
por meio da exposição sequencial de partes diferentes do 
desenho. Isso é ótimo para criar animações curtas e cíclicas. 
Mostraremos como converter animações criadas em Flash ou 
After Effects em páginas interativas de HTML. E, com algumas 
alterações, é possível fazer o projeto rodar até em um iPad. 

Nos primeiros cinco passos, criaremos a animação 
cíclica com base em um astronauta. Você pode usar a técnica 
que quiser para isso, mas a imagem final deve ser 
extremamente nítida, pois perderá muitos detalhes quando a 
máscara for aplicada. Se preferir, use a animação que está na 
subpasta jumping_animation da pasta para download. Neste 
caso, pule direto para o passo 06. 

Antes de tudo, é preciso criar uma animação cíclica com cinco frames. 
Começamos criando um layout básico de um astronauta no Photoshop, usando 
uma tablet gráfica. Depois, importamos o desenho para o Flash em uma 
camada-guia, onde a imagem será animada. O documento tem 940 x 500 pixels 
e 6 fps. Esta taxa é uma estimativa da velocidade em que a imagem será vista 
quando o observador arrastar a máscara pela página. 

Colocamos 
a animação do 
astronauta em uma 
cenaseparada,de 
500x500 pixels. 
Depois, criamos um 
fundo preto, que 
ajudará a distinguir 
essa peça da arte 
aprimorada em P&B, 
que ficará por cima no 
f im do processo. 

Desenhe um chão simples, como fizemos na imagem acima. Primeiro 
planejamos a animação da cabeça e do corpo do astronauta. Você pode tratar essas 
partes como uma bola que quica, esticando eachatando-as para exagerar nas 
poses. Não se pode fazer muita coisa em cinco frames, por isso tente selecionar as 
poses mais expressivas do movimento. Precisamos de dois frames com o 
astronauta tocando o chão, um com ele alongando o corpo para pular e dois com ele 
no ar, esticando os braços. 
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Quando estiver satisfeito, transforme as camadas em camadas-guia. 
Criamos a cabeça, o corpo e as botas como símbolos que podem ser redimensionados 
e virar keyframes, e deixamos corpo, braços e pernas em camadas separadas. O 
movimento é simétrico, por isso você só precisa trabalhar em uma perna e um braço 
e depois copiar e colar os keyframes em símbolos, que podem ser duplicados e 
espelhados. Depois, desenhe uma superfície de lua para substituir o chão simples. 

Exporte a sequência de cinco frames da animação 
- chamamos a nossa de astronaut_jump_####.png. 
Também exportamos o desenho estático do personagem no 
formato PNG. 

No After Effects, crie uma nova composição 
chamada animation_sequence, com 940 x 500 pixels, cinco 
frames e 6 fps. Em Project Settings, ajuste Timecode Base para 
Auto.de modo que o Timecode funcione com a taxa de quadros 
baixa. Importe os PNGs da animação (File>lmport>File). Segure 
Ctrl, clique com o botão direito na janela do projeto e selecione 
lnterpretFootage>Main. Ajuste a taxa de quadros para o 
mesmo valor da composição principal. Depois, arraste a 
sequência para a paleta Composition na janela Project, 
criando uma composição com as mesmas configurações. 
Agora, arraste o precomp para a composição principal, 
redimensione-o e posicione-o para que ele fique acima do 
capacete do astronauta. Faça um Ram Preview para ver se a 
animação está fluindo bem. 

Colocamos um fundo estrelado no After Effects usando o plug-in 
Particular, daTrapcode. Ê preciso brincar um pouco com as configurações para 
obter um resultado bacana, e o mais importante é que a animação seja cíclica. 
Configure a animação do Particular em um precomp e nomeie-o como "particular 
single". Ajuste a taxa de frames a 25 fps, para ter uma ideia melhor do movimento 
geral. Converta particles/sec para keyframes, de modo que parem quando a 
animação atingir um segundo. 

Crie outra composição e chame-a de "particle loop". Dobre o tamanho do 
precomp Particular várias vezes e ajuste o offset dos precomps para 1 segundo. 
Verifique a composição e ache um segmento de um segundo no qual as partículas 
começam a sair da tela. No nosso caso, foi entre 8 e 9 segundos. Arraste o particle 
loop para a composição principal e ative time remapping, ajustando seus keyframes 
de modo que o ponto de partida seja 0:00:08:00, e o keyframe em 05 f seja 
0:00:09:00. A animação de partículas deverá ficar cíclica dentro dos cinco frames. 

Com a animação pronta, será necessário converter a sequência de 
imagens em uma única imagem dividida, com partes de todos os frames. Para fazer 
isso, primeiro exporte a animação do After Effects em Composition>AddToRender 
Queue. Ajuste o formato para PNG Sequence e clique em Start. 

Sua arma secreta será um ótimo script de 
Processing criado por Marco Guardigli. Ele pega uma 
sequência de imagens e as usa para criar uma peça final e 
uma máscara preta e transparente, que serão usadas para 
criar a animação. Será preciso instalar o ambiente de 
desenvolvi mento do Processing, disponível em www. 
processing.org. Depois, pegue o script de Marco em www.goo. 
gl/wmdb2. Com o Processing instalado, copie e cole o script 
em um novo documento e salve-o como raster_generator. 
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As imagens de sua animação 
precisam estar na mesma pasta do código, 
então abra a pasta do Processing na qual 
todos os projetos são salvos. Coloque a 
sequência de imagens na pasta raster_ 
generator. 0 script do Processing pressupõe 
que suas imagens estejam numeradas de 
um jeito específico, começando do 0 e com 
um travessão antes. Por isso, renomeie 
seus arquivos como animation_ 
sequence-0.png,animation_sequence-1. 
png,e assim por diante. 

Será necessário fazer algumas 
mudanças no código. Marco fez o favor de marcar 
as partes importantes, por isso é muito fácil ver 
quais variáveis podem ser mudadas: int 
nframes=6; deve ser mudada para 5 (que é o 
número de frames na sua animação), int xsize = 
320; e int ysize=240; devem ser iguais aos valores 
das suas imagens. Por isso, altere-os para int 
xsize=940; e int ysize=500;. String prjname= 
"giulio"deve ser o nome dos seus arquivos PNG 
antes de serem numerados, por isso mude-os 
para String prjname= "animation_sequence";. 

Clique no botão Run, quefica no 
canto superior esquerdo da janela do 
Processing (parece um botão de Play). Você 
verá um preview interativo de sua animação, e 
o script criará dois arquivos na pasta raster_ 
generator: animation_sequence_mask.pnge 
animation_sequence_scanimage.png. 

Tudo está pronto para a animação 
final. Se quiser, imprima a imagem em papel e 
a máscara em acetato para ter uma versão 
real do efeito. Por enquanto, focaremos na 
versão HTML. 

13. Primeiro, o código cria uma imagem 
monocromática, mas a versão para web precisa 
de transparência. Abra a máscara no Photoshop e 
delete as linhas brancas, criando áreas 
transparentes. Você também pode brincar um 
pouco com o formato da imagem. Contanto que 
não mude o tamanho, é possível fazer várias 
coisas sem prejudicar o efeito. Nós demos um 
formato circular à nossa máscara com a 
ferramenta Circular Marquee. 

A exibição da página deve estar configurada, mas 
sem elementos interativos. Usamos a biblioteca de JavaScript 
jQuery para fazer a magia AJAX acontecer. Você precisará do 
jQuery e da Ul do jQuery para isso. Baixe os arquivos ou use 
versões hospedadas pelo Google; é o que fizemos. Coloque o 
seguinte código no <head>: 
<linkhref="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/ 
jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css"rel="stylesheet" 
type="text/css"/> 
<scriptsrc="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/ 
jquery/1.4/jquery.min.js"X/script> 
<scriptsrc="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/ 
jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js"X/script> 
Adicione o código abaixo ao <head> do documento para fazer 
com que tudo que tenha #draggablecss id possa ser movido: 
<script> 
$(document).ready(function() { 
$("#d raggable").d raggable0; 
}); 
</scriptX/script> 

Voilà!Tudo deve funcionar, permitindo que você pegue a imagem de 
máscara e arraste-a sobre a imagem para criar a animação. Para deixar o projeto 
mais fino, aprimore o resto da página, inserindo mais imagens e textos, por exemplo. 
Além disso, experimente carregar o código da UI do jQuery para iPad,que pode ser 
encontrada em www.code.google.com/p/jquery-ui-for-ipad-and-iphone. Com 
algumas modificações, conseguimos fazer com que a camada arrastável fosse 
controlada com um dedo em um iPad com Safari. 
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