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Tutorial 

Tinkercad 01 – Interface 
O Tinkercad é um modelador 3D concebido para simplificar o processo de modelação. Aplicação 
web, funciona em qualquer browser capaz de correr Web GL e não requer instalação de software. 
Esta aplicação utiliza o processo de modelação por primitivos (formas geométricas elementares) 
com operações booleanas de união e exclusão. Gratuito, simples e fácil de utilizar, é uma excelente 
ferramenta para criar modelos em impressão 3D. 

 

Para criar um projeto: clicar no botão Create New Design na página principal do Tinkercad.  

 
O interface do Tinkercad é dominado pelo Workplane, o plano de trabalho. Este plano pode ser 
ajustado em tamanho (tem as dimensões médias das mesas de impressão das impressoras 3D comuns) 
e posicionado de acordo com as necessidades do processo de modelação. 

Menus 

Comandos  

Elementos de 

modelação  

Opções de grelha  

Navegação no 

espaço 3D.  
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O menu Design acede a opções de gestão do projeto. Duplicate cria uma cópia do projeto; Save grava 
(a aplicação grava de forma automática). Em Properties configuramos a visibilidade do projeto, o seu 
nome e o tipo de licenciamento. A descarga de modelos para o nosso computador é acedida na opção 
Download for 3D Printing.  

 

O Tinkercad gera nomes aleatórios para cada novo projeto. Podemos alterá-los na opção Properties do 
menu Design (Design -> Properties). Aqui também configuramos a visibilidade do projeto (se será 
acessível a todos os utilizadores do Tinkercad ou privado), e o licenciamento Creative Commons. Se o 
projeto for público, pode ser copiado livremente por qualquer utilizador e remisturado. 

 
O menu -Edit permite copiar, colar, duplicar e apagar elementos. Todas estas opções podem ser 
utilizadas com atalhos comuns do teclado. A opção copy - paste permite copiar e colar elementos entre 
projetos diferentes. 

Alterar o nome  

Visibilidade  

Licenciamento 
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No Tinkercad a modelação é feita pela conjugação de primitivos ou outras formas. Estas estão 
acessíveis na barra lateral, organizadas em categorias. Para aceder às formas, clicar nas setas de cada 
categoria. 

 
O Tinkercad permite importar ficheiros para utilizar nos projetos. Reconhece ficheiros em formato SVG 
(desenho vectorial) e STL (3D).  

Acesso rápido 

Aceder aos 

elementos 

Clicar para 

seleccionar 
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Navegar no espaço de trabalho: Zoom - para fazer zoom no objeto, utiliza-se o botão de rolamento 
(scroll) do rato. 

 
Navegar no espaço de trabalho: Rodar o Ponto de Vista (orbit) - para rodar o ponto de vista, clicar no 
botão direito do rato e deslocar o rato. 

 
Navegar no espaço de trabalho: Mover o Ponto de Vista (pan) - para arrastar o ponto de vista, 
movendo a folha de trabalho, clicar simultaneamente na tecla shift do teclado e no botão direito do 
rato, arrastando o rato. 
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Rolar para fazer zoom 

Clicar e rodar para rodar o 

ponto de vista 

Clicar na tecla Shift e no rato 

para arrastar o ponto de vista 
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