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Com a personagem Adriana Partimpim, Calcanho-
to busca atingir um público infantil.
Para representá-la, decidiu-se pelo
uso de uma máscara, que a dife-
renciaria da verdadeira Adriana.
Para se distinguir claramente a
personagem da cantora, e dada
a impossibilidade de se filmar
em locação, a realização
do clipe inteiramente
em 3D foi a solução
que mais se adaptou
à idéia. A personagem
e os músicos foram recria-

dos, remetendo ao repertório
infantil dos brinquedos.

O primeiro desafio da
equipe foi a tradução da esté-
tica 2D para um universo
3D, o que foi obtido através
de um trabalho minucioso
da direção de arte, que
buscou desenvolver cená-

dos como bonecos articula-

ob a direção de Gui Ramalho, Lila Ro-
drigues e Renato
Amoroso, a

Trattoria Filmes realizou o
videoclipe de "Fico assim
sem você", carro-chefe do
álbum "Adriana Partimpim"
(2004), de Adriana Calca-
nhoto. O álbum destaca-se
do repertório de Calcanhoto
por ser composto exclusiva-
mente de canções escritas
por artistas convidados.
Guilherme Ramalho desen-
volveu o conceito geral do
clipe, explorando o clima
contemplativo da canção e
criando situações em que a per-
sonagem, solitária, transita
por ambientes bucólicos.
A abordagem do clipe
seguiu essa lingua-
gem, recriando um clima
de fantasia e contemplação.



rios e personagens que se assemelhassem ao artesanal, utilizando os mais avançados recursos
técnicos da computação gráfica. Por cerca de dois meses de produção, a equipe desenvolveu
desde o conceito do clipe até sua finalização. "Embora a produção do projeto tenha mobilizado
uma grande parte do departamento de 3D da Trattoria, outros projetos foram desenvolvidos
simultaneamente como, por exemplo, um comercial para a Danone-Portugal, o Vivo da África,
Ceras Johnson, entre outros, e para isso tudo dar certo contamos com três elementos fundamen-
tais: um rígido sistema de coordenação, um Render-Farm extremamente funcional e acima de
tudo o entusiasmo da equipe", relata Ana Paula Catarino, responsável pela coordenação geral do

departamento 3D na Trattoria.
O ilustrador Eduardo Schaal, diretor de arte, desenvolveu o storyboard e os conceitos junta-

mente com o ilustrador Rodrigo Leão. A Schaal coube também a direção de pintura dos objetos
e cenários, além da definição dos esquemas cromáticos. Foram utilizados extensivamente os
softwares ZBrush, Photoshop e Painter para a criação de texturas pintadas exclusivamente à mão.
Os softwares utilizados para modelagem foram Maya, ZBrush e Wings3D. Durante cerca de 40
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dias, Chrystie Lira comandou a equipe 3D.
Coube a ele, além de trabalhar na iluminação,
nos shaders e no processo de render das cenas,
organizar o volume de trabalho de modo que
a produção corresse dentro do cronograma.
Segundo Chrys, o grande desafio e, conseqüen-
temente, a grande satisfação foi a liberdade de
criação em cima do roteiro, e assim subverter
as regras do software de 3D ao querer conferir
ar de 2D àquilo que é 3D.

O diretor de animação, Guilherme Alvernaz,
contou com uma equipe de 5 animadores e
André Metello que auxiliou na coordenação
técnica 3D foi responsável pelo desenvolvi-
meto de riggings que propiciassem flexibi-
lidade aos animadores, mas que ao mesmo
tempo, remetessem a movimentos de bonecos
e não de seres humanos.

A máscara, elemento essencial para a compo-
sição da personagem, requereu atenção espe-



dal. Os olhos são o ponto
focai de um personagem.
Quando expressivos, são
mais eloqüentes que pala-

vras. O projeto, porém, exigia
o uso dessa máscara (apre-

sentada na capa do álbum),
que esconderia os olhos. A

solução encontrada foi de
se animar uma textura por
sobre a máscara, através

de um rigging detalhado. Dessa maneira
os olhos, ainda que em 2D, reproduzi-
riam as emoções de Partimpim.

Dadas as diversas situações a que Partimpim
estaria exposta - barco, submarino, balão, trem
- e conseqüentemente, novas roupas e acessó-
rios a cada cena, criou-se um rigging especial
para a personagem, de modo que pudessem ser
trocados automaticamente, sem requerer setups
diferenciados, facilitando o fluxo de trabalho.

O uso de partículas e transições na finali-
zação, feita em After Effects por Edu Amodio e
Saulo Silva, foram fundamentais para que o visual
de sonho e de fantasia fosse reforçado.




