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Caracterização e Ficha Técnica do Tupí © 

Nome Tupí 

Tipo de ferramenta Software Livre, open source  

Autores e/ou Criadores Gustav González 
©

 

Versão 0.1 

Tipo de versão Software livre, open source 

URL’s http://www.maefloresta.com/portal/pt-br  

Língua(s) Inglês, Espanhol e Português 

Tipo de funções Criação de animação em 2D 

Recursos necessários Computador com sistema operativo Linux ou MAC. Acesso à 

internet e browser para descarregar o ficheiro para instalação. 

  

Breve descrição O Tupi é um software livre que permite a execução de animações 

em 2D. È uma técnica baseada em planos para a criação de 

imagens que farão parte da animação – vulgarmente conhecido 

por desenho animado. Permite utilizar desenho e pintura e é de 

simples utilização. É uma excelente ferramenta para usar com 

auxílio dos quadros interativos. O pacote de instalação ou para 

compilação está disponível para sistemas operativos Linux e MAC. 

O presente manual foi adaptado do original, numa adaptação livre 

da versão em Inglês, e que está na página Wiki de apoio a este 

software. O software Tupí tem a sua interface em Português. 

 

http://www.maefloresta.com/portal/pt-br
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Caracterização e Ficha Técnica do Tupí © 

 

Como projecto de software, o Tupí é baseado na partilha e divulgação do conhecimento, 

assegurando o acesso a qualquer pessoa que o queira usar, copiar ou modificar o código 

da fonte do Tupi. Baseada nestas directivas, nós escolhemos licenciar este software sob 

os termos do GPL (versão 3). Contudo, Tupi é software livre e qualquer pessoa está 

convidada a participar e a ligar-se a este projecto.  

 

Animação 2D 

Esta é uma técnica baseada em planos para a criação de imagens e que farão parte da 

animação. Hey! Espera um momento, o que é um plano? Quando pensas em planos, 

pensa numa superfície uniforme, parecida com uma folha de papel, um campo de futebol, o 

chão da tua casa e também pensa numa parede. Eu sei que parece estranho, mas um 

plano não é mais do que uma superfície lisa. Agora, em termos um pouco mais 

complicados, um plano é um espaço de trabalho onde encontras 2 dimensões para 

trabalhares, se quiseres podes pensar nestas duas dimensões como superior-inferior e 

esquerda-direita. Estas duas dimensões são aquelas que dão forma ao termo 2D (duas 

dimensões) e que as pessoas falam a cerca da animação 2D; a propósito, é uma das 

primeiras técnicas da história da animação. Se olhares para as margens de uma folha de 

papel e focares na parte de baixo e na margem esquerda, vais reparar que elas são como 

duas linhas rectas que estão no canto inferior esquerdo. Estas duas linhas rectas são 

aquelas que determinam a área plana onde podes desenhar e são tecnicamente 

conhecidas como eixos (em matemática, muitas vezes chamados de eixos X e Y). Em 

resumo, quando pensas em animação 2D, pensas numa superfície plana feita a partir de 

caminhos criados por um artista num papel ou através de um programa de computador 

para animação a 2D. Dois bons exemplos desta técnica são a maior parte de séries da TV 

que podes ver na Cartoon Network (http://en.wikipedia.org/wiki/Cartoon_network) assim 

como todas as clássicas Disney®Walt_Disney_Company (http://en.wikipedia.org/wiki/Walt). 

Vamos ver outro exemplo:  

             

                 Fig. 1 – Curta animação “Cibertito´s Crash”. Técnica: Animação 2D 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cartoon_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Walt
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Principais componentes 

Tupi é um conjunto de ferramentas para animação a 2D criado para crianças do 8 aos 100 

anos. Quando se pensa em Tupi, pensa-se numa caixa de ferramentas cheia de diferentes 

componentes, cada um concebido para uma específica tarefa. Agora, iremos observar 

cada uma das partes que fazem o nosso ambiente de trabalho, este será o primeiro passo 

que deve tomar para começar a usar o Tupi. 

Nota: Porque ainda estamos na fase beta do seu desenvolvimento, provavelmente 

algumas opções e/ou características dentro da interface serão modificadas ou mudadas de 

lugar em cada lançamento, muita da informação encontrada neste manual está sujeita a 

correcções em futuras versões. 

Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet digitar o seguinte 

endereço: http:/www.maefloresta.com/portal/pt-br   

A seguinte imagem é a apresentação visual da aplicação corrente: 

         

                                               Fig. 2 – Apresentação Visual do Tupi 
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Seguidamente iremo-nos debruçar sobre todas as suas partes com um pouco mais de 

detalhe: 

 

                                     Fig. 3 – Diagrama dos componentes do Tupi. 

 

1. Top Side Menu: É a barra de menus convencional que está localizada no topo de 

grande parte dos programas. Está separado por comandos de opções: File, Edit, Insert, 

Window and Help modules. 

                                                          

                                                Fig. 4 – Top Side Menu (barra de menus) 

 

2. Basic Functions Panel: é composto de comandos associados com as funções básicas 

dos ficheiros do programa tais como: Create new Project, Open existing Project, Save, 

Save as e Close the current Project. 

                                            

                                         Fig. 5 – Basic Functions Panel (funções básicas) 
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3. Workspace: é a principal zona de trabalho, isto é, o espaço onde desenhas, constróis 

e visualizas a tua animação. A zona de trabalho é composta de quatro comandos, cada 

um contém um dos seguintes módulos: 

                              

                                                      Fig. 6 – Workspace Tabs (tarefas) 

 

  Illustration Module: através do interface, este módulo serve para construir os 

gráficos de cada imagem que fará parte da tua animação. Por outras palavras, 

este módulo não é mais do que um fácil e pequeno organizador do vector do 

gráfico ( mais virá!). 

 Animation Module: basicamente, é um meio de visualização que pode ser 

acedido a qualquer altura e que te dá uma ideia em que estado é que se 

encontra a tua animação. 

 Help Module: Este é o módulo em que te encontras agora! 

 News Module: é uma janela que te dá acesso directo à tua conta no Twitter 

(http:/twitter.com/maefloresta). Deste modo poderás estar a par das últimas 

notícias deste projecto, incluindo novos lançamentos, a funcionalidade 

implementada nas versões desenvolvidas, etc… 

 

4. Left Sidebar: nesta barra estão três comandos associados com algumas 

características do “Illustration Module”. 

                                                                       

                                Fig. 7 – Left Sidebar (barra do lado esquerdo) 

 

 Color Palette: este comando mostra uma palete no qual podes escolher a cor 

ou gradação que queres usar para pintar com qualquer tipo de pincel. 

 Pen Properties: este comando mostra um painel com a variação de grandeza 

da propriedade em uso, por exemplo, o tamanho dela, o tipo de pincel e 

algumas características da pincelada. 

 Objects Library: este comando mostra um painel com a interface de gestão 

dos objectos da biblioteca associados com o projecto em curso. Se tens um 

objecto ou desenho que queres guardar ou reutilizar em diferentes imagens da 

tua animação, este componente permite que faças essa tarefa. 
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5. Right Sidebar: é semelhante à barra da esquerda, mas esta contém comandos 

associados com o processo de animação. 

                                                                      

                                        Fig. 8 – Right Sidebar (barra do lado direito) 

 Scenes Manager: este comando mostra um painel que permite gerir as cenas 

que compõem uma animação. Saberás o que é uma cena? Não te preocupes, 

iremos discutir mais tarde. 

 Exposure Sheet: este comando abre a barra que mostra o “Exposure Sheet” 

de cada cena. Apesar de parecer complexo, este “sheet” é de facto, uma lista 

de imagens com que irás ilustrar a tua animação. Através deste componente, 

tu podes gerir layers e imagens no teu projecto. Saberás o que é um layer? 

Aqui está uma simples definição: imagina usares um bocado de tinta vermelha, 

vais cobrir com ela uma folha e deixá-la secar, depois aplicas verde por cima, 

espera um pouco depois aplicas azul da mesma maneira que as anteriores. 

Apesar de no final, a tua folha ser da última cor aplicada, tu sabes que existem 

outras cores por baixo. Pensa em cada uma das cores como se fossem 

camadas (layers), isto é camadas de tinta que definem por si mesmas uma 

imagem. Layers são muito úteis para obter algumas espécies de efeitos e 

técnicas que descobrirás com a prática. 

 Help Manual: este comando mostra o manual que estás vendo agora. 

                                   

6. Bottom Bar: nesta zona vais encontrar um comando, que activa no painel a função 

“Timeline”. Esta ferramenta é usada em muitos programas e mantém-se como um 

método padrão para imagens-chave e planos (layers),e permite que controles planos e 

imagens, assim como é um meio de desenvolver as partes da tua animação em tempo 

real. 

                                                               

                                        Fig. 9 – Bottom Sidebar (barra de baixo) 

 

7. Properties Panel: Esta zona está criada de acordo com cada uma das diferentes 

ferramentas que encontras nas barras laterais ou nas barras da parte de baixo do 

espaço de trabalho. Apesar da imagem inicial (Fig. 5), o painel aparece no lado direito 

da interface, dependendo onde encontras o comando que escolheste, podes tê-la no 

lado esquerdo ou até mesmo no fundo. Se voltares a clicar no comando que 

inicialmente seleccionaste, o painel de propriedades fecha-se. 
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8. Status Bar: localizado na parte de baixo do programa, esta barra está actualmente 

apenas a ser utilizada para situar as coordenadas (x,y) à medida que o cursor se move 

no “Workspace”(espaço de trabalho) no Illustration Module.   

 

                                                   

                                      Fig. 10 – Status Bar (barra de coordenadas) 

 

ILLUSTRATION MODULE 

Introdução:  

É nesta unidade que irás gastar a maior parte do tempo quando estiveres a trabalhar com o 

Tupi, e sabes porquê? Aqui será onde constróis a tua animação e, para ser mais exacto, 

todas as linhas de todas as personagens e todas as partes do cenário onde queres contar 

a tua história. Por outra palavras se, por exemplo, queres criar uma  animação com 

personagens andando por uma rua, será nesta parte onde desenharás a personagem e 

cada uma das posições no qual vai aparecer enquanto se move: 

 

                                           Fig .11 – Interface do “Illustration Module” 

                            

Dica: Sempre que queiras suspender o Illustration Module, prime simplesmente a 

combinação Ctrl+1. 
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Na anterior secção, nós olhámos para os componentes gerais da interface do Tupi. Agora 

iremos ver com um pouco mais de detalhe todas as opções disponíveis a partir deste 

módulo. 

 

Workspace 

Pensa no Workspace (espaço de trabalho) como uma tela vazia, o espaço para os gráficos 

e desenhos de cada uma das imagens que farão parte da animação. Tem dois guias com 

regras na parte de cima e esquerda da margem. No centro, sobressai um fundo rectangular 

branco que simboliza as medidas da imagem, ou se preferes, a tua folha de papel (“paper 

sheet”). No teu lado direito encontrámos um painel dinâmico que contem as propriedades 

das ferramentas actualmente seleccionadas, e na parte de baixo um conjunto de controlos 

relacionados com o Workspace. 

Dica: Qualquer coisa fora da tela vazia não será apresentada no resultado final. 

 

                                         Fig. 12 – Espaço de trabalho (Workspace) 

 

Editing Function   

Localizado na parte superior esquerda do Workspace, este painel oferece todas as 

habituais características básicas do Editing quando trabalhámos numa ilustração: Do, 

Undo, Copy, Paste, Cut, Delete, Group e Ungroup. 
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Adicionalmente, ele oferecerá duas opções muito úteis: A Grid Guide para o ilustrador, que 

pode ser activado ou desactivado se quiseres, e o controlo de Onion Paper, característica 

que permite que convertas as anteriores/posteriores imagens em imagens com um fundo 

semi-transparente. No “Very Basic Example” iremos mais fundo no uso deste painel. 

   

 

                                   Fig. 13 – Painel do topo do Edition Functions 

 

Tools Panel  

Este painel de ferramentas está localizado na margem esquerda de espaço de trabalho e 

fornece todas as ferramentas necessárias para desenhar e efectuar operações especiais 

no nosso trabalho artístico. Cada ferramenta está agrupada por tipos nos seguintes sub-

menus (menus): 

 Brushes Menus: este menu contém todas as ferramentas de desenho, 

incluindo: Pencil, Eraser, Rectangle, Ellipse, Polyline Tool, opção Text e a 

futura funcionalidade de Tweening. 

 Selection Menu: este menu inclui a opção de selecção de tramas, o qual pode 

alterar a forma e a trajectória de uma figura conforme a edição das tramas, e o 

“Object Selection”, o qual permite que o movas (“move”), que o movas em 

rotação (“rotate”) ou dimensionar (“scale”) qualquer forma  que foi selecionada 

no espaço de trabalho(“Workspace”). 

 Fill Menu: este menu inclui ferramentas “Internal Fill” e “Contour Fill”, 

respectivamente para mudar as cores no “recheio” e nos contornos das formas 

desenhadas, a cor de cada é definida na palete de cores(“Colour Palette”) a 

qualquer momento. 
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 View Menu: este menu inclui a opção de “Zoom” e “Hand”, enquanto a 

ferramenta “Zoom” modifica o tamanho do campo visual para as tarefas dos 

utilizadores tal como detalhar, aumentar ou diminuir o tamanho da tela na vista 

geral, a ferramenta “Hand” permite deslocar a tela em 8 direcções, estas 

ferramentas juntamente com a opção “Rotate” são opções relacionadas que 

não fazem efeito no resultado final. 

   

            Fig.14 – Tools Panel (painel de ferramentas) 

 

Left Side Bar (Barra Lateral esquerda) 

Colour Palette 

Tal como o nome diz, este é um painel onde escolhemos a cor que queremos para o nosso 

desenho indiferente ao tamanho ou forma que vamos traçar. É importante notar que, 

enquanto não se modifica a cor que estamos a usar, tudo manter-se-á na mesma cor até 

seleccionares uma nova cor para a forma seguinte. 
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                                       Fig. 15 – Colors Palette (Palete de cores) 

       

Dica: Observa que em vez de usares cores sem variação, podes usar também gradações, 

isto é, combinações de cores que se misturam gradualmente na mesma figura, como 

podes ver no seguinte exemplo, onde a gradação começa num verde claro e acaba no 

preto. 

 

                                              

                                              Fig. 16 – Exemplo de gradação 

 

Pen Properties 

A ferramenta “Pen” neste contexto é um tipo de ferramenta que se usa para desenhar. 

Deves pensar que a pen é um tipo de ajuda que vais usar para o teu lápis. Este painel 

permite que modifiques características de grandeza, a sua espessura, o tipo de margem, 

os remates das pinceladas e a continuidade da linha ( por exemplo, podes fazer pequenos 

pontos, se quiseres). 
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                                                     Fig. 17 – Pen Properties 

 

Object Library 

A função deste componente é permitir que guardes cópias das figuras ou imagens que 

fazem parte do projecto e que queremos reutilizar noutras imagens da mesma animação ou 

de um outro projecto. Este recurso é útil na animação onde sabes que alguns dos 

componentes que desenhas vão aparecer várias vezes em posteriores cenas. 

     

 

                                   Fig. 18 – Biblioteca de objectos 

 

Right Sidebar (Barra lateral direita) 

Scenes Manager 

Sabes o que é uma “scene” (cena)? Deixa-me dar uma simples definição: pensa acerca de 

um filme ou numa publicidade da televisão, já reparaste que são compostos por muitos 
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fragmentos seleccionados de uma forma que te contam uma história? Estes fragmentos 

são usados para ser reconhecidos facilmente porque a posição da câmara ou o teu ponto 

de visão muda. Percebendo este conceito, é mais fácil descrever este componente: usando 

este painel pudemos criar e remover cada uma das cenas que queremos incluir no nosso 

projecto de animação. 

Dica: Antes de começares o teu projecto de animação, é muito importante fazer uma 

listagem de todas as cenas que queres criar e definires a sequência que queres para elas. 

Está com atenção aos avisos dados na secção “First the first!” do teu exemplo básico. 

   

                                                   Fig. 19 – Scenes Manager 

 

Exposure Sheet 

O ExposureSheet é um recurso vital para ilustrar cada um dos “momentos” que fazem 

parte da tua animação. Através dele, podes adicionar ou apagar novas imagens e novas 

layers de cada uma das tuas cenas. Além disso, este painel tem o controlo de seleccionar 

as imagens que queres editar no espaço de trabalho (“Workspace”) a partir de um simples 

clique. Esta funcionalidade combinada com as características da opção Onion Skin no 

Editing Panel oferecerá os elementos necessários para fazer as tuas animações parecem 

fluidas. Isto será mais fácil de se perceber depois de examinares o exemplo do próximo 

capítulo. 
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                                                        Fig. 20 – Exposure Sheet 

 

Bottom Bar 

Time Line 

Este componente é um dos mais emblemáticos no mundo da animação digital e é o mais 

popular no meio do software para animação. Ele desempenha funções similares àqueles 

que estão no Exposure Sheet, com a diferença de que este componente consegue pré-

visualizar a tua animação. Para o Tupi, este componente encontra-se ainda em 

desenvolvimento mas esperámos que o teremos pronto em futuros lançamentos. 

 

                                             

 

 

                                                       Fig. 21 -  Time Line 

     

    PLAYER MODULE 

Introdução: 

Através deste módulo podes ver o teu projecto enquanto o constróis. Com este recurso 

podes detectar quais os pontos em que a tua animação precisa de ser ajustada, adicionar 

              

              File: Timeline en.png  

            File: TimelineZoom en.png 
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mais imagens ou talvez mudar a velocidade com que queres que a animação vá fluir, tudo 

depende de ti, não te esqueças que és o director! 

 

                                    Fig. 22 – Interface do “Player Module” 

 

Dica: Sempre que quiseres verificar o Player Module, simplesmente pressiona na 

combinação CTRL+2. 

Okay, agora vamos ver quais são as ferramentas que fazem parte deste módulo: 

 

Control Panel 

Se usaste alguma vez um gravador DVD ou um stéreo, provavelmente já sabes quais são 

as funções deste componente. É certo que graças a este conjunto de comandos podes 

“brincar”, parar e voltar para o teu projecto de animação sempre que quiseres, que serão 

certamente muitas vezes. Será através da observação contínua e cuidada do teu trabalho 

que poderás detectar erros na tua animação e farás os respectivos arranjos, fazendo o 

resultado mais fluído. 
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                                Fig. 23 – Controls Panel (painel dos controlos) 

 

Properties Panel 

Neste painel, localizado no fundo do Player Module, encontrarás os seguintes  recursos: 

 

                                  Fig. 24 – Properties Panel (painel das propriedades) 

 

1. Project Information: especificamente, o nome da Scene (cena) e o total do Number of 

frames (número de imagens) que o configura, por outra palavras, o somatório total de 

todas as imagens que foram desenhadas. 

2. FPS Control: aqui podemos definir a velocidade da animação, usando os parâmetros 

Frames Per Second (FPS). Dica: quanto maior for a importância do seu conjunto, mais 

rápido verás a tua animação e mais pequena será a sua duração, pois se for lento 

produzirá um efeito oposto. 

3. Loop Option: esta pequena caixa de selecção permite pôr a “passar” o nosso vídeo 

indefinidamente. Isto se, a deixarmos aberta e pressionarmos o comando “Play”, a 

animação irá repetir-se indefinidamente enquanto não decidirmos pará-lo. 

4. Export Button: Permite que façamos o nosso projecto de animação num arquivo de 

vídeo. Para uma melhor compreensão destas características, dá uma olhadela ao 

“Exporting to a vídeo file!”. 

 

 


