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Tutorial 

Tinkercad 04 – Modelar 
No Tinkercad a modelação 3D é feita utilizando primitivos - formas geométricas elementares que 
podemos deformar e combinar para criar modelos complexos. Para além das formas primitivas 
comuns, o Tinkercad oferece uma extensa biblioteca de outras formas que podem ser utilizadas 
nos projetos de modelação. 

 
Para importar uma forma para o workplane, selecionamos nas categorias, clicamos com o rato e 
arrastamos para o plano. As linhas de grelha podem ajudar a posicionar com rigor. 

 
Os pontos de controle da forma permitem-nos transformá-la, redimensionando e rodando. Clicando e 
arrastando, podemos mover a forma no plano. 

As linhas de grelha do workplane 

ajudam a posicionar com rigor. 

Rotação 

Dimensões 

Posição vertical 

Clicar e arrastar para mover 
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Podemos combinar mudanças de posição do workplane com operações de modificação de formas para 
sobrepor elementos. 

 
Cor e textura: sendo o Tinkercad direcionado para a impressão 3D, disponibiliza cores simples e não 
tem texturas realistas. A cor-base da forma pode ser alterada na opção Inspector, que surge sempre 
que uma forma é selecionada. 

 
No Inspector, podemos definir se uma forma é sólida (com cor) ou cavidade (hole). Combinando 
formas sólidas com cavidades podemos abrir espaços interiores dentro dos modelos. 

Caixa Inspector 

Selecionar Hole 
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Para criar cavidades, selecionamos duas ou mais formas, sólidas e cavidades. Para selecionar 
arrastamos clicando com o rato, ou clicamos nas formas sucessivamente, mantendo pressionada a 
tecla Shift do teclado. 

 
Para gerar a cavidade, clicamos na opção Group (agrupar). O Tinkercad gera a cavidade, se as duas 
formas se intersectarem. Esta é uma operação de união booleana. 

 
Se necessitarmos de editar um grupo sem o desfazer, fazemos duplo clique com o rato sobre ele. A 
zona do grupo fica sombreada a vermelho, e podemos modificar os elementos do grupo. 

Clicar e arrastar 

Clicar + Shift 

Clicar em Group 

Duplo clique para editar 
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Para desagrupar um grupo, selecionamos o grupo e clicamos na opção Ungroup. 

 
Ao agrupar, todos os elementos irão assumir uma cor única. Podemos selecionar a opção Multicolor na 
paleta de cores do Inspector se quisermos manter as diferentes cores do modelo. 

 
Se pretendermos imprimir em 3D o nosso modelo, temos de nos certificar que todos os seus 
elementos estão agrupados. No Tinkercad, agrupar gera modelos 3D estanques, capazes de ser 
facilmente impressos em 3D. 

Opção Ungroup 

Clicar para selecionar 

Opção Multicolor 

Agrupar 

Imprimir em 3D 

modelos agrupados 
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Combinando formas primitivas deformadas por manipulação com operações booleanas de união com 
cavidades, conseguimos criar no Tinkercad modelos complexos. 
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