Agora, é hora de criar nossa Chuva de Neve!
Para isto, vamos pegar a janela do editor, já aberta:

E vamos clicar com o botão na parte de baixo, em cinza, ao lado do material “Neve”:

E clicamos na parte de cima, na opção “Sistema de Partículas”, ou “Particle System”, que tem um
ícone que lembra uma chuva de neve…

Agora, dê um nome a esse novo objeto criado. Pode chamá-lo, por exemplo, de “Chuva-de-Neve”.
(Evite usar espaços no nome, eles não são aceitos pelo programa, e podem dar erros.)

Agora, dê dois cliques neste novo objeto.

E irá abrir esta janela aqui, onde você irá trabalhar. Este editor se chama Cascade (sim, o mesmo
editor de efeitos), e serve para manipular os efeitos visuais produzidos pelo Unreal Engine.

Esta tela parece complexa, mas é muito simples. Ela só é assim para facilitar ao máximo você criar
o seu efeito e já manipular ele em todas suas etapas. Isto vai ajudar muito.
Lembre-se de que o nosso objetivo aqui é gerar uma chuva de neve. É isso que nós faremos aqui.
Então, já temos nosso floco de neve criado, e agora, vamos multiplicar ele e gerar uma Nevasca!

Estando neste lugar, vamos começar nossa edição. Vá na coluna do meio, na parte de cima. Lá
existe um botão chamado “Particle Emitter”. Logo embaixo dele, há uma barrinha cinza (espaço
vazio). Com o botão direito, clique nele.

Vai abrir um menu. Nele, vá descendo e pare em “TypeData”.

Agora, vá no menu que abriu, e clique na terceira opção, “New GPU Sprites” (ou “Novo Sprites de
GPU”)

Ele vai criar uma animação que você pode ver na janela do alto na esquerda. E também vai dar um
aviso de que o sistema está sem caixa delimitadora. Não se preocupe. Isto só quer dizer que nosso
sistema é recém criado e estão faltando coisas. Mas vamos fazendo aos poucos que vai dar tudo
certo no final.

Agora, vá na aba amarela logo embaixo de onde acabou de criar os “Sprites de GPU” (na coluna do
meio, na parte de cima), chamada “Required”, ou “Necessário”. Clique nela. Isto vai abrir uma
janela na parte de baixo na esquerda com propriedades do material.

Agora, vá na parte de baixo à esquerda nesta nova janela que acabou de abrir, e veja a bolinha. Ela é
o material padrão do Editor. Mas, vamos colocar aqui o nosso material, a bolinha de neve que
criamos.
Para isso, clicamos no menu ao lado dessa bolinha (na parte de baixo do editor, à esquerda, o menu
é chamado de “Default Particle”).

E, no menu que abrir,

vamos digitar “Neve”.

E clicar no nosso material, que tem esse nome.

Ele então vai começar a interagir neste nosso Sistema de Partículas que está sendo criado.

Agora, vamos salvar pela primeira vez o nosso projeto. Para isso, basta ir no canto esquerdo
superior (parte de cima), e clicar no botão com ícone de disquete grande azul e branco, escrito
“Save”.

Agora, iniciaremos uma etapa com várias edições. Deixo elas para o próximo tutorial. Estamos
chegando na parte séria do tutorial!
Um grande abraço, e até o próximo tutorial!

