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Tutorial 

3DC.io – Interface 
O 3DC.io (também conhecido como 3D Creationist) é uma aplicação móvel que permite modelar 
em 3D utilizando tablets ou telemóveis. Está disponível para Android, iOS e também com versão 
web em https://3dc.io/. Esta aplicação utiliza modelação por primitivos. Neste tutorial iremos 
explorar o seu interface em Android. 

 

Lançar a aplicação: tocar no ícone da app. 

 
Interface: O espaço de trabalho mostra as linhas de grelha. Na zona superior temos acesso ao menu e 
ao feed da aplicação. Na zona inferior, no lado esquerdo temos acesso à caixa objetos e ferramentas, 
no direito às ferramentas de modificação. 

Menu da aplicação 

Feed (partilha e galerias) 

Ferramentas de modificação 

Linhas de Grelha 

Objetos e Ferramentas 
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Gestos - Rotação: a aplicação tem gestos definidos para manipular os elementos e modelos no espaço 
de trabalho do 3DC.io. Para rodar, pressionamos um dedo no espaço ecrã e arrastamos em qualquer 
direção. 

 
Gestos - Zoom: para aproximar ou afastar, pressionar dois dedos no ecrã e fazer um movimento de 
pinça. 

Rodar: 

Pressionar um dedo no ecrã e 

arrastar em qualquer direção. 

Zoom: 

Pressionar dois dedos no ecrã e 

arrastar para fora (aproxima) 

ou para dentro (afasta). 
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Gestos - Arrastar: Para arrastar o espaço de trabalho, pressionar três dedos no ecrã e arrastar. 

 
Paleta de modelação: as formas primitivas, ferramentas de modelação e cores estão disponíveis nas 
opções do canto inferior esquerdo. Para adicionar formas, pressionar o dedo em Adicionar e em 
seguida pressionar o dedo na forma desejada. O 3DC.io insere a forma sempre no centro do espaço. 

Arrastar: 

Pressionar três dedos no ecrã e 

arrastar. 

Tocar para adicionar 

formas. 

A forma será inserida no 

centro do espaço de trabalho. 
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Cores: para aplicar cor a uma forma, selecionar a forma e selecionar a cor desejada. 

 
Ferramentas: as ferramentas de edição estão disponíveis no botão Edição, onde acedemos às opções 
de trabalho comuns - anular e refazer, eliminar, clonar (duplicar) formas, desmarcar (tirar a seleção) e 
operações de corte (subtrair) e união (agrupar). 

 
Modificar formas: as ferramentas de modificação estão disponíveis no canto inferior direito da 
aplicação, onde podemos mover, escalar ou rodar as formas 3D.  

Tocar para aplicar cor. 

Tocar para selecionar. 

Ferramentas de edição. 

Mover 

Rodar 

Redimensionar 
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Mover: Para mover, tocamos no ícone para selecionar a operação, e tocamos e arrastamos nos 
manipuladores dos eixos para mover. A cada cor corresponde um eixo: verde para Y, rosa para X, azul 
para Z. No 3DC.io, o eixo Y é o vertical. 

 
Redimensionar: para aumentar ou diminuir a forma, tocamos na ferramenta Redimensionar e 
tocamos e arrastamos os manipuladores dos eixos para aumentar ou diminuir o tamanho da forma. O 
3DC.io não deforma formas individuais em proporção. Podemos controlar as medidas na caixa de 
contexto que surge durante a operação. 

Selecionar mover Manipuladores 

Tocar no manipulador e 

arrastar. 

Mover 

Selecionar Redimensionar 

Manipuladores 

Tocar no manipulador e 

arrastar. 

Redimensionar 

Medidas 
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Rodar: para rodar a forma, tocamos na ferramenta Rodar e tocamos e arrastamos os manipuladores 
dos eixos. Arrastar para fora roda na direção dos ponteiros do relógio, arrastar para dentro na direção 
inversa. Podemos controlar o ângulo de rotação na caixa de contexto que surge durante a operação. 

 
Selecionar formas: o 3DC.io recorre a um código visual para nos indicar que formas estão selecionadas. 
As formas transparentes não estão selecionadas, as formas com cor sólida estão selecionadas. É 
possível selecionar várias formas simultaneamente. 

Selecionar Rodar 

Manipuladores 

Rodar 

Ângulo de rotação 

Tocar no manipulador e 

arrastar. 

Forma não selecionada 

Forma selecionada 

Tocar para selecionar. 
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Menu: nesta opção, temos acesso ao abrir/gravar os nossos ficheiros, exportar imagens ou modelos 
em STL  e OBJ, ou aceder às definições da aplicação. O 3DC.io não grava automaticamente os 
ficheiros. Para sair das definições, clicar em X. 

 
Feed: nesta opção, acedemos às galerias de partilha dos utilizadores do 3DC.io. Podemos também 
partilhar publicamente o nosso projeto. Clicar em Aplicativo para regressar ao 3DC.io. Requer ligação à 
internet. 
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Tocar para sair do menu. 

Tocar para gravar. 

Tocar para sair 

Tocar para partilhar 
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