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Tutorial 

Tinkercad 05 – Duplicar, Simetria, Inferências 
Para modelar no Tinkercad podemos recorrer a ferramentas que nos auxiliam o processo de 
modelação. Neste tutorial vamos aprender como Copiar, Colar, Duplicar e Apagar, recorrer a 
atalhos de teclado para Duplicar, criar Simetrias e gerar formas complexas ou padrões com a 
duplicação com inferência. 

 
Copiar e Colar: para copiar e colar formas, clicamos para selecionar e escolhemos a opção apropriada 
no menu Edit. Há uma forma mais rápida de fazer esta Acão: duplicar. 

 
Duplicar: esta operação é mais rápida do que o copiar/colar, e faz-se com atalhos de teclado. Para 
duplicar uma forma, clicar com o rato para selecionar e pressionar as teclas CTRL + D do teclado. O 
Tinkercad  

Clicar para selecionar 

Copiar, colar, 

duplicar, apagar 

Clicar para selecionar 

CTRL + D para duplicar 
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Podemos copiar formas ou modelos inteiros entre projetos do Tinkercad com a opção copiar/colar. 
Num projeto, selecionamos e copiamos as formas que desejamos copiar. Acedemos a outro projeto e 
colamos com a opção Paste do menu Edit. 

 
Dica: podemos ter várias janelas do Tinkercad abertas no navegador se combinarmos a tecla Shift com 
cliques do rato ao abrir hiperligações para projetos. 

 
Para apagar uma forma, selecionamos com o rato e pressionamos a tecla delete do teclado. Os atalhos 
de teclado tornam mais rápido o fluxo de trabalho no Tinkercad. 

Selecionar e copiar Paste em novo projeto 

Um browser, vários projetos 

Selecionar + delete para apagar 
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Simetrias: Para criar peças simétricas, utilizamos a opção Mirror (espelhar) do menu Adjust.  

 
A ferramenta Mirror dá-nos três pontos de controle, correspondentes aos três eixos possíveis de 
simetria. Passando o cursor do rato sobre os pontos, o Tinkercad mostra uma antevisão de como ficará 
a peça simétrica. Para aplicar a simetria desejada, clicar com o rato no ponto de controle 
correspondente. A opção Dismiss Mirror Tool fecha a ferramenta. 

 
Com a ferramenta de Simetria (Mirror), conseguimos obter formas completamente simétricas nas 
situações em que a rotação não nos permite obter a forma desejada. 

Adjust 

Mirror 

Pontos de controle 

Fecha a ferramenta 

Antevisão da simetria 

Passar para antever 

Clicar para aplicar 
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Duplicar com Inferências: O Tinkercad tem uma ferramenta muito poderosa na opção Duplicar. Utiliza 
inferências para tentar adivinhar o que o utilizador pretende obter, e replica ao longo do processo de 
duplicação. Para duplicar com inferências, selecionamos o objeto a duplicar, duplicamos, aplicamos 
transformações à cópia, e... 

 
... se continuarmos a duplicar (CTRL + D) o Tinkercad vai criar as cópias mantendo as transformações 
aplicadas à primeira cópia, criando padrões lineares.  

 
Duplicar com inferências pode ser uma boa forma de, facilmente, obter modelos complexos. Podemos 
duplicar uma forma e aplicar uma pequena rotação no plano (nota: neste exemplo, foi usado um shape 
generator do Tinkercad). 

Aplicar transformação 

(mover, redimensionar, 

reposicionar 

Selecionar para duplicar 

CTRL + D para duplicar 

CTRL + D para duplicar 

O Tinkercad infere a posição das cópias 

CTRL + D para duplicar 

Criar forma, duplicar e aplicar uma rotação 
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O Tinkercad infere as transformações das duplicações seguintes, e gera formas complexas com padrões 
no plano. 

 
Se aplicarmos rotações no espaço e duplicarmos, o Tinkercad vai gerar formas surpreendentes, criando 
padrões no espaço. 
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CTRL + D para duplicar 

CTRL + D para duplicar 

Criar forma, duplicar e 
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