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Sumario:

“Chicken of Doom” se passa na cidade de Salvador, você acorda bebado em um 

cimiterio, com um “irmao” dizendo-lhe: “Saravá meu filho, saravá”. Ele explica o 

objetivo, achar a Chicken of Doom , logo você tera que procurar por  varios tesouros 

pela cidade. Ao terminar, ele explica, você percebe que o “irmao” na verdade é um 

espirito e logo some.

1-Historico do Jogo.

Primeiro foi criado um roteiro preliminar para criar um conceito do jogo.

Em segundo lugar, um mapa conceitual foi montado para poder espandir  as 

caracteristicas do jogo e como descreve-las melhor. 

Como terceiro passo, criamos a ficha do(s) personagem(s),  na qual é descrita as 

emoções, caracteristicas fisicas e habilidades.

E por ultimo um projeto final especificando cada detalhe do jogo.

2- Resumo do Jogo.

2.1 Conceito do Jogo

O jogo baseia-se em encontrar a “Chicken of Doom”, atraves de algumas pistas 

encontradas nos terreiros da cidade de Salvador e decidir o que fazer com ela 

dependendo do caminho que você escolheu.

O jogo tambem se baseia em religioes afro-brasileiras e sem nenhum intuito de 

degenerar a imagem destas religioes, visando uma abordagem comica e meramente 

superficial delas no jogo. Não existe nenhum preconceito ou forma de racismo presente 

no time de produção ou no proprio jogo em si. O consumidor tambem tera que assinar 
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um termo de aceitaçao de uso do produto com o objetivo de não responsabilizar a 

empresa por qualquer maleficio que venha a se abater por questões éticas e morais 

causadas pelo jogo.

2.2 – Conjunto de características

As plataformas na qual o jogo “Chicken of Doom” sera lançado serao: Xbox 360, PC e 

Playstation 3.

O jogo sera no estilo aberto, sendo possivel percorrer a cidade a qualquer momento 

independente das missoes que estao sendo feitas.

A jogabilidade sera formada de um modo principal onde o jogo em si ocorre, sendo o 

modo historia, e um modo destravavel que seria um minigame de luta onde varios 

personagens se confrotam em um duelo de um contra um, este seria o modo de combate.

O jogo sera completamente em 3D, com cores de 32 bits e fisica intermediaria 

exagerada, onde um impacto medio é capaz de lançar algo no ar.

2.3 – Gênero

O jogo sera um misto de RPG e ação com um pouco de RTS. O RPG é a parte da 

evolução do personagem assim como os itens que estão disponiveis para guardar no 

inventário e utilizar, já a parte de ação se deve ao fato de o jogo ter combates em tempo 

real e sua jogabilidade voltada para o confronto contra inimigos. O pouco de RTS que 

se tem é relacionado ao fato de poder gerenciar os terreiros que estão sob seu controle.
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2.4 – Público-alvo

“Chicken of Doom” é voltado para um publico jovem brasileiro por causa de sua 

conotação comica, levando também algumas informações culturais sobre as religiões 

afro-brasileiras, com o intuito de instigar a curiosidade sobre a cultura do país em que 

vivem. Recomendado para maiores de 17 anos por conter cenas de extrema violencia.
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2.5 – Resumo do Fluxo do Jogo

A movimentação do personagem sera livre e ele poderá explorar a cidade por inteiro, 

incluindo prédios e outras construções, se assim desejar.

Os itens que serão encontrados poderão ser pegos ao se aproximar dele e apertar a tecla 

correspondente para pega-lo, assim como os ganhos automaticamente nos terreiros.

Sua vida é composta por uma barra vermelha que diminui ao levar dano por qualquer 

fonte que seja, e podera ser recuperada por uso de itens, assim como por descanso em 

seus terreiros. A barra de magia cairá quando uma macumba ou ritual for feito com o 

sacrificio de uma galinha ou quando inimigos especiais lhe atacam, ela podera ser 

regenerada de forma igual à vida.

Para fazer macumba é necessário o sacrifício de galinhas (brancas para bem e pretas 

para o mal), sendo possivel escolher a macumba desejada de uma lista onde ficam todas 

as macumbas que são possiveis de fazer no momento assim como acessa-las por meio 

de atalhos.

Já os rituais necessitam de mais esforço para serem feitos. É necessário primeiro o livro 
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do rital desejado, então é preciso coletar os itens requisitados para fazer o ritual e por 

ultimo é necessário o terreio onde ele será feito.

O inventario podera ser acessado a qualquer momento do jogo, efetivamente pausando 

todas as ações acontecendo dentro dele, nele podem se encontrar itens de cura, buff, 

teleporte para terreiros entre varios outros. O espaço restante não sera definido por peso 

e sim por espaço restante e sua mochila, sendo que diferentes itens tem diferentes 

tamanhos.

O dominio dos terreiros é um dos principais pontos do jogo, você deve proteger ele 

contra atacantes e procurar pistas que o levem ao paradeiro da magnanima “Chicken of 

Doom”. Após dominar um terreiro por força ou por ajudar seus antigos pais de santo o 

jogador encontrará itens aleatórios que variam de galinhas e fumo para poderosos livros 

de rituais e raros artigos vodoos.  Pessoas também que foram ajudadas pelo jogador, até 

mesmo seres do mal, mandarão itens como agradecimento para os terreiros do jogador. 
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Também sera possivel invocar criaturas com rituais para defender seus dominios de 

ataques muçulmanos e evangelicas fanáticas.

O desenvolvimento do personagem será feito através dos pontos ganhos ou passar de 

nivel, sendo dois tipos de pontos ganhos: pontos de atributo e pontos de magia, os de 

atributo poderão ser utilizados para aumentar caracteristicas do personagem como força, 

espiritualidade etc. Enquanto os pontos de Magia são usados para compra novas magias 

ou potencializar uma já possuida.
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2.6 – Olhar e Sentir

A camera será inclinada atrás do jogador formando um angulo de 30° com o chao, mas 

podendo ser mudada pelo jogador para se locomover ou ver angulos diferentes de um 

lugar.

O estilo do jogo sera pouco realista e mais voltado a diversão com um clima mais light.

2.7 – Escopo do Projeto

2.7.1 – Número de cenários;

Um unico grande cenario composto principalmente pela cidade de salvador e 

tambem por pequenas construções onde é possivel entrar.

2.7.2 – Número de níveis;

Serão um total de treze terreiros para serem dominados e defendidos contra 

atacantes, neles se encontrarão os pais de santos que podem lhe doar os terreiros após 

serem ajudados pelo jogador ou entao mortos para tomar os terreiros a força.

2.7.3 – Número de NPCs;

O numero de NPCs será por volta de 50, participantes da main quest ou side 

quests, excluindo os pedestres encontrados nas ruas.

2.7.4 – Número de armas;

As armas irão variar do simples cajado até facas de sacrificio ou berinbais com 

diferentes poderes.

2.7.5 – Numero de magias;

Existirão cinco niveis de magias, cada nivel possuirá tres magias diferentes que 

vão ficando mais forte dependendo do seu poder magico, as magias serão divididas em 

do bem e do mal, cada lado com seus proprios cinco niveis.

2.7.6 – Numero de itens;

Existirão inumeros itens no jogo, cada um tendo uma funçao podendo variar de 
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usavel, material de ritual e equipamento. 

3 – Jogabilidade e Mecânica

3.1 – Jogabilidade

3.1.1 – Progressão do Jogo

O jogo progride em sua narrativa ao se completar determinadas missões, as 

missões principais se resumem em dominar os terreiros dos pais de santo da região.

Haverá também a liberdade de se jogar em um estilo "for fun" sem necessidade de 

cumprir as missões, apenas vagar pelo cenário e se "divertir".

3.1.2 – Estrutura das Missões / Desafios

As missões serão apresentadas ao jogador por meio de espiritos que ele ve ou 

incorpora, elas consistem em fazer determinados rituais ou dominar alguma area.

3.1.3 – Estruturas dos Quebra-cabeças

Os espiritos que o personagem incorpora são apenas espiritos de pessoas mortas e 

não bolas de cristal, essa é a explicação dada ao jogador e a partir disso ele terá de 

desvendar a vida das pessoas que frequentam os terreiros sob sua posse através de frases 

pré-montadas que devem ser ditas de acordo com a expressão dos "clientes". Caso 

consiga iludir o "cliente" o jogador pode obter doações para seu terreiro e assim ganhar 

mais dinheiro.

3.1.4 – Objetivos

Encontrar a "Chicken of doom", uma galinha com o poder de invocar o capeta.
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3.1.5 – Fluxo do Jogo

O jogo flui em um clima "light" e cômico para o jogador, fazendo referência a 

muitas culturas e religiões presentes no brasil, principalmente à "Macumba".

Grande parte do jogo necessita de um certo nível de conhecimento geral sobre as 

atualidades e cultura considerada inútil, como por exemplo o Padre duplamente 

ganhador do prêmio Darwin por voar em balões de hélio levando um GPS e não saber 

utilizá-lo.

3.2 – Mecânicas

O jogo faz referência ao sistema clássico de RPG de magias com algumas 

alterações, as magias dependem do sacrificio de galinhas (brancas e negras), os rituais 

de sacrificio utilizam a Mana do personagem, que pode ser regenerada através de itens 

ou descansando.

O personagem evolui em suas habilidades após adquirir determinada "experiencia" 

e aumentar seu nivel, pontos de status e habilidades serão obtidos com o aumento de 

nível e deverão ser distribuidos de acordo com a vontade do jogador em atributos de: 

Força, Vida, Magia, Destreza e Sorte. A força aumenta a capacidade do personagem de 

carregar itens com ele e o dano físico, A vida aumenta sua barra de HP e acelera sua 

regeneração, a Magia aumenta seu dano mágico(Eficiencia das macumbas) e a 

quantidade máxima de Mana e sua regeneração, A Destreza aumenta a velocidade com 

que realiza seus rituais e diminui a chance de falharem, A Sorte aumenta a 

probabilidade de adquirir itens melhores ao dominar os terreiros e diminui a chance de 

falha dos rituais.

Os pontos de habilidade podem ser utilizados para adquirir novas magias ou 

aperfeiçoar as que o jogador possui.
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3.2.1 – Física do jogo

A física do jogo irá se assemelhar a da realidade, salvo algumas exceções no caso 

de padres voando com balões ou o efeito de algumas macumbas.

3.2.2 – Movimentos

3.2.2.1 – Movimentos Gerais

O personagem movimenta-se no clássico Strafe-Left,Front,Strafe-

Right,Back, o angulo de visão e o corpo serão rotacionador juntamente com sua mira.

3.2.2.2 – Movimentos específicos

Sacrificar galinhas em rituais e embriagar-se

3.2.2.3 – Outros movimentos

Ser o Pai-de-santo do terreiro e iludir as pessoas.

3.2.3 – Objetos

3.2.3.1 – Pegando objetos

A obtenção de itens será através de um botão especifico a ser pressionado 

enquanto se estiver sobre ele.

3.2.3.2 – Movendo objetos

Pode-se carregar objetos de cenário ( de acordo com a capacidade do 

personagem de carrega-los) apertando um botão especifico quando o personagem 

estiver de frente para ele.

3.2.3.3 – Descartando objetos

Objetos do inventário podem ser descartados através de uma opção 

"Descartar" no menu do inventário.

3.2.3.4 – Modificando objetos

Alguns itens podem ser combinados para se obter itens mais poderosos, 
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como por exemplo a mistura de bebidas alcoolicas para se obter bebidas mais "fortes", 

ou pedras misticas unidas com determinados bastões ou facas para aumentar o poder de 

ataque.

3.2.4 – Ações

3.2.4.1 – Interruptores, alavancas e botões

Serão acionados através de um botão especifico quando o personagem 

estiver de frente para eles.

3.2.4.2 – Pegando, Carregando e Soltando

Pode-se carregar objetos de cenário ( de acordo com a capacidade do 

personagem de carrega-los) apertando um botão especifico quando o personagem 

estiver de frente para ele.

3.2.4.3 – Falando e Conversando

Alguns npcs especificos poderão conversar com você ao pressionar um 

botão especifico enquanto o personagem estiver de frente para eles, os npcs restantes 

terão falas aleatórias sobre suas vidas enquanto andam pela rua.

3.2.4.4 – Lendo e Pensando

Pode-se ler os jornais da cidade e saber como sua reputação esta diante da 

população, isto se reflete na popularidade de seus terreiros, momentos de pensamento 

do personagem serão apresentados ao jogador, grande parte deles será em um estado de 

embriaguez.

3.2.5 – Combates

Os combates poderão ter inicio a qualquer momento, basta que o jogador decida 

atacar, ou que algum macumbeiro, padre, ou qualquer inimigo decida ataca-lo.

Serão realizados através de um perspectiva de terceira pessoa, o jogador poderá 
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invocar magias de area ou atirar determinadas magias instantaneas que deverão ser 

"miradas", o ataque fisico apresentará um dano variavel de acordo com a parte do corpo 

atingida e no caso das macumbas, de acordo com a parte do corpo atingida e com o 

efeito da magia. EX: Macumba para diarréia, se atingir o estomago terá mais chance de 

funcionar e o efeito sera mais duradouro.

3.2.6 – Economia

O dinheiro pode ser obtido ao se dominar os terreiros e roubar dos antigos Pai-de-

santo que haviam la, prestando serviços no terreiro ou assassinando pessoas na rua.

O dinheiro serve para se comprar itens como, facas, galinhas, bebidas e etc.

3.2.7 – Planilha de Fluxo de Telas

Menu(Inicio)>Jogar,Opções(Full-option),Créditos,Fechar.

Menu(In-game)>Inventário,Mapa,Status,Habilidades,Missões,Opções(In-Game).

Tela de jogo> Menu(In-game).

Opções(In-Game)>Sair do jogo>Menu(Inicio)

3.2.8 – Descrição de Telas

3.2.8.1 - Tela de instalação

Definir os termos do Contrato de licença.

Definir o local em que o jogo será instalado.

Exibir imagens do jogo e uma música tematica durante a instalação.

3.2.8.2 - Tela Principal do jogo

Exibir as opções disponiveis para o jogador.

Exibir uma imagem que ilustre bem o game no fundo.

3.2.8.3 - Tela Opções
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Listar as opções de configuração do jogador, resolução de tela, brilho, 

nitidez, tons de cor, niveis de dificuldade e etc.

3.2.8.4 – Etc

Créditos: Exibir os créditos do jogo.

3.4 – Opções do jogo

Niveis de dificuldade . Afetam a dificuldade do jogo.

3.5 – Re-jogando e Salvando o jogo

O jogo pode ser Re-jogado com tudo aquilo adquirido ao se salvar o jogo no modo 

anterior(Fácil>Normal>Dificil>Hell looks like a paradise) e o ultimo nivel de 

dificuldade é liberado após finalizar o jogo no modo Dificil.

3.6 – Códigos de trapaça(Cheat-codes) e procedimentos escondidos(Easter-eggs)
Cheat codes poderão ser obtidos através espiritos que se escondem no mapa, alguns 

ainda estão vivos e isto os torna mais dificil de serem encontrados, cada um deles só 

pode ser incorporado com um certo nivel de embriaguez.

Os cheat codes terão um propósito comico e não o intuito de facilitar o jogo, serão algo 

como modificar as skins de um determinado grupo de npcs para terem uma skin do 

Petry.

4 – Enredo, Universo e Personagens

4.1 – Enredo e Narrativa

O jogo conta a historia de um macumbeiro beberrão que foi escolhido pelo grande 
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Obatalá para encontrar a temida “Chicken of Doom”, em seu caminho, nego Zé terá que 

fazer escolhas que o levarão ao caminho do bem ou do mal, alterando a historia em seu 

meio e fim.

4.1.1 – Prelúdio

Seu personagem, nego Zé, acorda em um cemitério e não tem memórias passadas, 

nesse momento o pai de santo conhecido como sinhô pereira fala com nego Zé: “Sarava 

irmão, sarava.” Após uma conversa nego Zé estava fazendo um ritual de passe quando o 

espírito do grande de Obatalá, o orixá criador. Nessa possessão foi dada uma missão a 

nego Zé, achar a mais poderosa galinha existente.

4.1.2 – Elementos do enredo

- A busca pela Chicken of Doom

       - Orixas

       - A decição do caminho a ser tomado (bem ou mal)

       - Os padres tentado converte-lo para o bem

4.1.3 – Progressão do Jogo

O jogo progride de forma não-linear sendo possível achar diferentes pistas da 

localização da “Chicken of Doom” 

4.1.4 – Corte de Cenas

4.1.4.1- Corte de cena 1(Abertura)

Uma câmera com visão de cima vem mostra o mundo e vai se 

aproximando rapidamente do Brasil e dando um close em direção a Salvador, para então 

se aproximar de um cemitério com um corpo estendido nele, a câmera vai chegando 
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cada vez mais perto do corpo estendido do personagem até dar um zoom total nos olhos 

fexados que então se abrem.

4.1.4.2 – Corte de cena 2 – Final (Mal)

Começa com um close no rosto de nego zé que esta iluminado por uma luz 

vermelha e com um sorrisinho maligno no canto do rosto, a câmera vai se afastando e 

mostra nego zé sentado em uma cadeira de ossos com o capeta ao seu lado como um 

servo enquanto zé solta uma gargalhada sinistra.

4.1.4.3 – Corte de cena 3 – Final (Bem)

A câmera mostra nego Zé diante do corpo do capeta da charneca, e em um 

ultimo sacrifício ele sacrifica sua própria vida para banir de vez o capeta para o inferno. 

E então corta para todas as pessoas que nego Zé ajudou em sua jornada que rezam por 

ele em uma cerimônia que reúne pessoas de todas as religiões. A câmera então vira para 

o céu onde é possível ver o semblante de nego Zé.

...

4.2 – Universo do Jogo

4.2.1 – Impressões gerais do universo do jogo

O universo no jogo se resume a cidade de Salvador, uma cidade onde pessoas 

normais não desconfiam da guerra religiosa que ocorre por baixo dos panos, nem do 

poder real que a crença das pessoas pode desencadear. 

4.2 2 – Área 1

Salvador é uma grande cidade brasileira lugar de vários cultos religiosos e 

de uma bela praia. A paisagem da cidade pode variar de prédios típicos de uma cidade 

grande até pequenas casas.
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4.2.3 – Área 2

...

4.3 – Personagens

4.3.1 – Personagem 1

4.3.1.1 – Prelúdio

Acorda em um cemitério sem memória.

4.3.1.2 – Personalidade

                     Indefinida, muitas vezes depende da quantia de álcool e fumo que foi 

consumido. Orgulhoso, não suportar receber ordens. Normalmente não encara a 

realidade muito a serio. Segue sua religião, a Umbanda muito a serio, sempre 

valorizando os Orixás.

4.3.1.3 – Aparência

                     Um metro e oitenta e sete de altura, Afro-Descendente, cabelo escuro, 

comprido e com um estilo “dread”. Visualmente muito forte.

4.3.1.4 – Habilidades especiais

Grande experiência com macumbas e rituais em geral, também usa essas 

habilidades com galinhas freqüentemente. Possui conhecimento sobre capoeira.

4.3.1.5 – Relevância no Enredo do Jogo

Personagem principal do jogo
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4.3.1.6 – Relacionamentos com outros personagens

Dependente do caminho (bem ou mal) escolhido

4.3.1.7 – Estatísticas 

Personagem principal do jogo, aparecendo quase sempre

4.3.1 – Personagem 2

...

4.4 – Referências

Só o jogo: Destroy All Humans

5 – Níveis

5.1 – Nível 1

5.1.1 – Resumo

O jogo só possuirá um nível, uma cidade, a dificuldade do jogo aumenta 

comforme o jogador conquista os terreiros.

5.1.2 – Material introdutório 

Terá muita animação no jogo, podendo até passar um aspecto de cinematográfico, 

para o jogador sentir o terror do jogo.

5.1.3 – Objetivos

Encontrar a Chicken of Doom, após isso dependendo de que lado você esta, o jogo 
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seguira com objetivos diferentes, desde matar padres até matar o Capeta da Charneca.

5.1.4 – Descrição física

Personagem afro-descendente, fisicamente em forma, magro, com 1,87 de altura.

5.1.5 – Mapa

Mapa, será parecido com o de salvador, incluindo os lugares mais famosos da 

cidade.

5.1.6 – Caminho crítico 

Os demônios sempre aparecerão nos terreiros, cabe você matá-los, mas o pai de 

santo de tal lugar você decide se ira matá-lo ou deixá-lo encarregado do terreiro por 

você.

5.1.7 – Encontros

– serão 13 encontros, um para cada terreiro, mais os encontros com padres, ou 

com o capeta.

5.1.8 – Nível passo-a-passo

      Os niveis do jogo serão em forma de conquista de terreno, quanto mais terreno 

você conquistar maior sera a dificuldade pra conquistar o proximo. Para conquistar um 

terreno, vai ser preciso seguir as orientações do orixa guardia do terreiro, ou se for no 

caso de tomar o terreiro a força, tera que lutar contra o Orixá.

5.1.9 – Finalização do material 

Final dos objetivos sempre terá uma animação, mostrando o como encerra o 

enredo daquela missão.
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5.n – Nível de treinamento

No inicio do jogo, terá um breve tutorial ensinando os comando básicos de capoeira e de 

magias que o jogador possui naquele nível, após isso toda vez que você aprender uma 

habilidade nova você poderá treiná-la, ou aprender a usá-la em MENU- TREINAR.

6 – Interface 

6.1 – Sistema Visual

6.1.1 – HUD(Head-Up Display) – O que controlar?

 -Na interface da tela do jogador, serão disponiveis:

       No canto superior a esquerda, a barra de vida e espiritualidade;

       No canto inferior a esquerda, a arma selecionada;

       No canto superior a direita, um mini-mapa com um raio de 15m de onde o 

personagem se encontra;

       No canto inferior a direita, a macumba que foi selecionada, junto com a 

quantidade de galinhas disponiveis.

6.1.2 – Menus

-Menu principal (no botão de Pause) com as seguintes opções:

      Continuar jogo.

      Opções

      Mapa

      Caregar jogo

      Lista de Ações

      Sair do jogo

-Menu de Magias:
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    Esse menu se abrirá com um simples atalho de um botão, o qual alem de 

apresentar as magias do bem e do mal do personagem,em uma certa forma de arvore 

genealogica, elas também podem ser atualizadas nesse mesmo menu.

-Menu de Status

       Nesse menu, podera ser feita a analise das caracteristicas do personagem, seu 

nivel de bem ou mal e a atualização de seus Status(Força, Espiritualidade) 

      

6.1.3 – Sistema de Renderização

O software que sera utilizado para o sistema de renderização sera o Maya

6.1.4 – Câmera

A câmera terá o formato retangular para a visão do jogador, com uma inclinação 

de 30º, a partir do chão, atrás do personagem. Porem vai ser possivel mexer a camera, 

como o jogador dezejar, apemas para explorar o lugar em sua volta.

6.1.5 – Modelos de Iluminação 

             O modelo de iluminação vai ser difuso e direto para ambientes amplos, 

tornando-os  mais aconchegantes sem perder as boas qualidades da amplidão, pode-se 

instalar diversas luminárias de funcionamento independente, como abajures e modelos 

de pé. Para iluminação geral, a melhor opção é usar vários circuitos de spots, com 

acionamento individual, para fragmentar a área ou torná-la uniforme, conforme a 

necessidade. Mais uma vez as cores, aqui em tonalidades escuras, são aliadas da luz. O 

ambiente não vai ser tratado como se fosse único, mas ser dividido em dois ou três 

espaços que possam interagir.

6.2 – Sistema de Controle

O jogador tera un certo controle sobre o jogo, dependendo dos itens que ele possuir, por 

exemplo: quando ele aprender novas tecnicas de capoeira, a sequencia do golpe será 

abilitada e poderá executa-la.
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A respeito dos comandos ocultos, não tera nenhum.

6.3 – Sistema de Áudio

O Audio seá em Mono..

6.3.1 – Músicas

-Eu não sou daqui

-Negro Escravo

-Põe Tempero

- Mestre Bimba

-Joga Capoeira

-Tem que treinar

-E defesa e ataque

-Sonho

6.3.2 – Efeitos sonoros

Todos os efeitos sonoros essencias do jogo estarão presentes, por exemplo:

-Som basicos para os golpes de capoeira

-Os sons de conjuração de magia(vai valer tanto para as macumbas e para os 

rituais)

-As vozes do personagem, NPCs amigos e dos Inimigos.

-Alguns sons de impacto com o ambiente. 

6.4 – Sistema de Ajuda

O sistema de ajuda vai se basiar na lista de comandos e sequancia de golpes dentro do 

menu “Lista de Ações” e no mapa, acessivel dentro do Menu Principal.

        Terá também, um sistema de ajuda no começo do jogo, para o jogador aprender os 

sistemas basicos, com as dicas de botões que vão aparecer no canto inferior e 
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centralizado da tela.

7 – Inteligência Artificial

7.1 – IA de Oponentes

      Basicamente, quando o jogador comecar a executar açõs repetitivas o oponente terá 

uma probabilidade muito mais alta de executar o golpe adequado para quebrar a ação 

repetitiva do jogador. Caso contrario, os oponentes executarão os golpos com uma 

probabilidade randomica igual para todos os golpes.

7.2 – IA de Inimigos 

       Os inimigos mais fracos terão a IA extremamente simples por causa de sua baixa 

inteligência fictícia, sua ação básica será correr em direção do jogador e ataca-lo sem 

prestar atenção aos arredores ou possíveis ameaças, como por exemplos os capetinhas e 

as pessoas possuídas por espírito, que não tem medo de se ferir já que o corpo na 

verdade pertence à outra pessoa.

7.3 – Personagens Não-Combatentes

Existirão pessoas normais andando pelas ruas de salvador, com uma IA parecida com 

GTA, por exemplo: carros param quando você entra na frente, pessoas mudam de lado 

da rua caso esteja usando uma roupagem pouco apropriada ou fedida e a maioria diz 

algumas falas, mas não interagem diretamente com o personagem. No caso de serem 

atacadas elas sairão correndo exceto por policiais, traficantes armados ou lutadores de 

capoeira.
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7.4 – Personagens Amigáveis

Ao conversar com personagens amigáveis será possível obter informações, extorquir 

itens ou até mesmo mendigar por dinheiro, os personagens amigáveis principais lhe 

darão missões ou venderão e comprarão itens do jogador.

7.5 – IA de suporte

7.5.1 – Colisões do jogador e objetos

As magias utilizadas pelo jogador irão afetar o mundo ao seu redor, por exemplo, 

ao fazer uma bola de fogo e a arremessar ela ira mandar voando objetos pequenos, fará 

carros e pessoas pegarem fogo, e empurrara um pouco objetos pesados como os já 

citados carros, que irão também explodir após algum tempo pegando fogo

7.5.2 – Melhor caminho (Pathfinding)

No mapa geral estará apenas marcado o melhor local para obter uma missão 

adequada ao nível atual do jogador, fora isso o jogador estará por sua conta para 

explorar a cidade ao seu bel prazer.

8 – Projeto Técnico
8.1 – Equipamento-alvo
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9 – Projeto Artístico

9.1 – Arte conceitual



  REPRESENTANDO O LADO 

DO BEM E DO MAL
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9.2 – Guias de Estilo
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Tambem alguns conceitos bem basicos do jogo “Destroy All Humans”

  

9.3 – Personagens



1º MODELO:
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2º MODELO:
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3º MODELO E FINAL:
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9.4 – Ambiente

MODELOS BASEADOS LITERALMENTA NA CIDADE VERDADEIRA.
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9.5 – Equipamentos
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9.6 – Cortes de Cena

10 – Softwares Secundários

10.1 – Editores 

Modelagem será feito no maya.

Photoshop e Corel Draw serão usados para texturas.

Bill Brow, compositor já esta preparando as musicas, no estilo capoeira, com ajuda dos 

instrumentos necessários, e de músicos capoeiristas.

10.2 – Instaladores



Instalador Wizard, ira guiar o usuário passo a passo para instalar o jogo corretamente e 

sem erros, onde ele aceitara os termos do jogo.

10.3 – Atualização de programas

Será necessário atualizar o Microsoft Frameworks e Microsoft Games for Windows, 

instalações inclusas no DVD, será requisitado a instalação de tal programas se 

necessário.

11 – Gerenciamento

11.1 – Detalhes do Cronograma

Com 300 programadores, trabalhando de segunda a sábado, a Dagaf cumpriu o prazo 
estabelecido com as outras empresas sócias, a parte gráfica estava responsável pela sede 

  

Versão do Game: 2.0                                                 Data:19 /11 /2008

Projeto: Macumba                                                     Documento de Game Design – 
Versão  0.01

e salvador que teve um pequeno atraso, mas nada que afetasse seriamente o nome da 
empresa.

11.2 – Orçamento

Orçamento previsto para 20 milhões de dólares.

11.3 – Considerações de Licença

Jogo já esta licenciado em nome da Dagaf desde o inicio do projeto.

11.4 – Análise de Risco



Nula

11.5 – Plano de Locação 

Essa parte será responsável pela EA Games, ela fará a distribuição do jogo, levando 

apenas o nome e uma quantia mínima sobre o jogo.

12 – Equipe

Dagaf, responsável pela produção, desenvolvimento do jogo e licenciamento.

Ea games, responsável pela distribuição do jogo.

13 – Apêndices

13.1 – Ativos de Arte
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Modelos e texturas feitos pela sede da Dagaf de salvador.

Dagaf de Salvador.

Dagaf de São Paulo

Dagaf de São Paulo

13.2 – Ativos de Som

Todos os sons são estão protejidos por lei, sobre direitos da Dagaf e Bill Brow

13.3 – Ativos de Música

Zum-Zum-Zum – Bill Brow e Rodrigo Sá (adaptação)

Paranauê – Bill Brow e Rodrigo Sá (adaptação)

Jingle de Vitoria (capoeira) – Bill Brow e Rodrigo Sá (adaptação)



Jingle de Derrota (capoeira) – Bill Brow e Rodrigo Sá (adaptação)

13.4 – Ativos de Vozes

Nego Zeh – Gilberto Gil

Orixá 1 – Djavan

Orixá 2 – Lazaro Ramos
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13.5 – Mapas conceituais



Macumba

Cachaça “Cigarro”

Recupera Hp/MP

Chicken Of Doom

Galinha

Mercadores 
Judeus

Bonecos

Vodus

Terreiros
Capeta da Charneca

Mau

Galinha preta

Item Bônus

(“Cajado da cabeça do crânio 
do macaco”)

Orixás

Rituais
Missão

Bem

Morte,Capeta da 
Charneca

Capoeira

Galinha 
Branca

Morte dos 
Padres
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