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Tutorial 

Tinkercad 08 – Formas Paramétricas 
Na modelação 3D, formas paramétricas são aquelas que podemos alterar, deformar e gerar 
manipulando parâmetros específicos. Permitem modelos impossíveis de criar com modelação por 
primitivos, alargando o leque de possibilidades de modelação 3D no Tinkercad. Esta aplicação 
disponibiliza um pequeno conjunto de formas personalizáveis, e uma linguagem de scripting que 
permite aos utilizadores criar as suas próprias formas paramétricas, disponibilizadas na aplicação.  

 

O Tinkercad disponibiliza algumas formas paramétricas. Estas estão disponíveis no separador Shape 
Generators. 

 
O gerador Polygon permite gerar formas 3D a partir de polígonos. Com este utilitário, podemos obter 
formas tridimensionais poligonais ou em pirâmide, definindo polígonos com um número de lados até 
36. 

Categoria Shape Generators 

Gerador de Polígonos 

Número de lados do polígono 

Gera forma poligonal ou em pirâmide. 

Polígono Pirâmide 
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Com o Image Generator, o Tinkercad permite aplicar imagens como relevo em formas tridimensionais. 
É uma forma simples de criar objetos a partir de imagens. Funciona melhor com imagens de alto 
contraste, a preto e branco ou em escala cinzenta. 

 
O gerador Voronoi permite criar padrões aleatórios a partir de diagramas de Voronoi. Podemos variar 
o número de células, o seu espaçamento e elevação, e modificar o número aleatório que gera a forma. 

Gerador de Imagem 

Importar Imagem 

Suavização do modelo 

Gerador Voronoi 

Aleatorizar o número de células 

Espaçamento e altura de células 

Variação de elevação das células  
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O Tinkercad dispõe de uma biblioteca de letras, mas escrever algo letra a letra é um processo moroso. 
Com o gerador Text, podemos criar facilmente texto tridimensional e configurar a sua volumetria. 
Estamos limitados à biblioteca de tipos de letra do Tinkercad, e os parâmetros do gerador não 
reconhecem caracteres latinos. 

 
O gerador Extrusion permite criar formas orgânicas pela deformação de um perfil vetorial com quatro 
vértices. Clicando e puxando os vértices deforma a curva. Os balancetes controlam a amplitude da 
curva. Clicando na tecla Shift ao mesmo tempo que se clica no balancete gera uma curva pontiaguda. 

Gerador Text 

Escrever texto 

Elevação da extrusão 

Tipo de Letra 

Gerador Extrusion 

Puxar vértices para deformar 

Clicar nos balancetes gera curvas suaves 

Clicar nos balancetes 

pressionando a tecla Shift 

para gerar curvas em bico. 

Balancetes 

Vértices 

Perfil vetorial 
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O gerador Ring desempenha no Tinkercad funções análogas, apesar de limitadas, às das ferramentas 
de revolução (revolve) de outros modeladores 3D. Estas ferramentas funcionam através do varrimento 
de um perfil ao longo de um caminho. Neste gerador manipulamos os vértices de um perfil de 
revolução que gera uma forma anelar. 

 
Os geradores de formas paramétricas do Tinkercad baseiam-se numa linguagem de scripting disponível 
para todos os utilizadores desta web app. No separador Community podemos encontrar uma 
biblioteca crescente de formas criada pelos utilizadores e disponibilizadas para todos. Com as formas 
paramétricas podemos superar algumas das limitações inerentes à modelação 3D por primitivos em 
que se baseia o Tinkercad. 
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Gerador Ring 

Perfil de Revolução 

Bibliotecas de formas paramétricas 
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