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Argumento 
 Um pôr do sol e uma fogueira. Uma imensidão de areia branca se estende ao infinito. O 

homem, com os trajes já em trapos, joga os pequenos cristais no fogo lânguido transformando-o em 

uma volumosa chama verde. Suas mãos estão sujas; as unhas em carne viva; os lábios rachados. O 

homem deita e adormece. Em seu pescoço um pequeno colar. O sol queima a areia 

impiedosamente. Um imenso planeta azul paira sobre o deserto. Uma sombra passa sobre o 

homem; levanta assustado e saca sua faca rapidamente. Desfere alguns golpes cansados no ar. Nada 

em sua volta, apenas o deserto infinito e escaldante. Ele começa sua longa e penosa caminhada. O 

calor emanando das areias brancas. O ar lhe falta; a cede lhe torce a garganta; tropeça e rola pelas 

dunas. Se levanta e continua. Avista algo que poderia ser uma poça d’água e se põe a correr. A areia 

está um pouco mais úmida e escura; alguns vermes parecem brotar do chão. Cava 

desesperadamente até exaurir suas forças. Não acha nada além de areia branca. Se levanta e 

continua; apenas o deserto infinito. Cansado, se rende e se estende no chão. Percebe que ao seu 

lado começa uma trilha de pegadas que não é a sua. Levanta-se e corre desesperadamente, como 

pode. No caminho deixa cair o seu pequeno colar. 

 



Conceito Geral 

Sobrevivência  Desespero  

Fome e sede  

Solidão  

“Um homem perdido em um deserto de vastas dunas luta pela 

sobrevivência e para manter sua lucidez.” 

Perseguição  



Cor 
“De um lado cores vivas, do outro uma massa branca.” 

Volume 
“A composição dos quadros 

terá a predominância do 

relevo das dunas sobre a 

passividade do céu.” 



Figurino 
“O figurino do Homem errante reflete aspectos psicológicos e físicos do 

personagem, contribuindo à construção da narrativa.” 



Azul congo e roxo Referências do figurino nômade 

Tuaregs 



Linho e algodão 

Calças e Tuaregs, referências nômades 

Tecido para 

prender objetos 

ao corpo 



Sangue negro e facas 

primais 

Power Ranger Azul 



Maquiagem 





Fotografia 
Iluminação com luz natural (sol) e utilização de rebatedores. 

Temperatura de cor alta (Kelvin) e Contraste Alto (Areia Branca do 

deserto x Cores do Personagem) 

Buscar a maior profundidade de campo possível. 

“Abril Despedaçado”  - Walter Salles e Walter Carvalho 



“Sangue Negro” – Paul Thomas Anderson e Roger Elswit 

“Touro Indomável” – Martin Scorcese e Michael Chapman 



Cenografia 

“A cenografia do projeto se caracteriza pela 

economia de volumes dispostos no 

ambiente e no uso majoritário de locações 

externas e objetos naturais.” 

“A paleta da locação externa é determinada 

pela abordagem fotográfica do ambiente. Já 

nos objetos cênicos há predominância de 

cores marrons, beges, podendo passar por 

marfim e bronze, devido à sua natureza de 

fabricação. “ 

 



Objetos de Cena 



Efeitos Especiais 
No set: Para definir o espaço retratado como alternativo optou-se por usar uma 

coloração diferenciada na chama de uma combustão viva (fogo).  

- Pós-produção para cenografia:  Os 

efeitos especiais consistirão apenas no 

aspecto de VSX (efeitos visuais) na 

inclusão de um objeto celeste (um 

planeta) azul e de grandes oceanos.  

- Pós-produção para fotografia: 

Contraste alto, Correções no brilho, 

"Grãos“, Saturação. 
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