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Tutorial 

Tinkercad 06 – Formas e Importação de Ficheiros  
A modelação em 3D utilizando primitivos e operações booleanas tem limitações. No Tinkercad não 
podemos obter formas por revolução, extrusão, varrimento ou lofting. Para modelos que 
necessitem de formas mais complexas, podemos recorrer às bibliotecas de formas e Objetos 
Paramétricos. Com desenho vetorial, podemos importar caminhos SVG que o Tinkercad 
transforma em formas tridimensionais. Também podemos criar elementos e modelos noutros 
programas de modelação 3D com ferramentas mais avançadas, e importar para o Tinkercad após 
conversão para STL. 

 
Podemos utilizar outras formas para além das primitivas para modelar no Tinkercad. A categoria Shape 
Generators (geradores de forma) contém uma biblioteca de formas paramétricas, que podem ser 
alteradas pelo utilizador. 

 
Dentro das categorias, temos bibliotecas de formas que podemos utilizar nos modelos criados no 
Tinkercad. Algumas destas, arquivadas na categoria Community, são criadas pelos utilizadores da 
aplicação. Com estas bibliotecas, podemos utilizar modelos pré-criados que seriam difíceis ou morosos 
de modelar no Tinkercad. 
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A modelação por primitivos com operações booleanas tem limitações. O Tinkercad não tem 
ferramentas para gerar modelos por Extrusão de superfícies, varrimento (sweep), lofting ou 
revolução (revolve/Follow Me). Estamos limitados ao que podemos modelar conjugando formas 
primitivas. Podemos criar este tipo de modelos noutras aplicações de modelação 3D e desenho 2D 
vetorial e importar para o Tinkercad na opção Import. O Tinkercad apenas importa ficheiros SVG 
(caminhos vetoriais) e STL (modelos 3D em estereolitografia). 

 
Podemos criar formas planas utilizando programas de desenho vetorial (Adobe Illustrator, Corel Draw, 
Inkscape), gravar o desenho no formato SVG (Scalable Vector Graphics) e importar para o Tinkercad, 
gerando formas com volumetria a partir do desenho. 

Desenho Vetorial em SVG 
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No Sketchup Make, com a extensão Sketchup STL, podemos modelar formas complexas utilizando os 
recursos do programa, como a ferramenta de revolução Follow Me, e exportar diretamente como 
ficheiro STL para importar para o Tinkercad (https://extensions.sketchup.com/nl/content/sketchup-
stl). 
 

 

 

Se o programa de modelação 3D que estivermos a usar não permitir exportar os modelos em STL, 
podemos exportar o modelo num formato de transferência (formato comum lido por todos os 
programas) e utilizar um conversor/utilitário para converter para STL. Programas gratuitos que 
desempenham estas tarefas: Meshlab (http://meshlab.sourceforge.net/), Netfabb 
(http://www.netfabb.com/), Meshmixer (http://www.meshmixer.com/). Estas aplicações são úteis 
para correção de erros nos modelos, verificação de problemas de impressão, redução de polígonos e 
preparação para impressão 3D. 
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Importar para Tinkercad 

https://extensions.sketchup.com/nl/content/sketchup-stl
https://extensions.sketchup.com/nl/content/sketchup-stl
http://meshlab.sourceforge.net/
http://www.netfabb.com/
http://www.meshmixer.com/
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Podemos pesquisar e descarregar online por modelos 3D. Na internet encontram-se muitos websites 
que oferecem modelos 3D gratuitos. Se o modelo não estiver no formato STL, utilizamos um 
conversor/editor como o Meshlab para converter para STL e importar para o Tinkercad. 

 
Com estes recursos, podemos criar modelos 3D no Tinkercad que vão além das limitações da 
modelação por primitivos, criando formas mais orgânicas e tirando partido do Tinkercad para 
assegurar que os ficheiros resultantes possam ser impressos em 3D sem erros. 
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