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Tutorial 

Tinkercad 03 – Workplane 
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. Neste tutorial, vamos aprender a trabalhar com 
a folha de trabalho (workplane). 

 
O Workplane é a base de qualquer projeto no Tinkercad. Funciona como folha de trabalho, com 
algumas características que o transformam numa ferramenta poderosa para modelar nesta aplicação. 

 
As dimensões do Workplane são, por defeito, 200mm x 200mm (um quadrado com 20 cm de lado). Na 
opção Edit Grid podemos alterar estas configurações, adequando o workplane às dimensões da mesa 
de impressão da impressora 3D com que trabalhamos. 

Editar grelha 
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Na opção Snap Grid controlamos a precisão com que manipulamos formas no Tinkercad. 1 significa 
que qualquer alteração é feita sempre em incrementos de 1 mm. 0.5, incrementos de meio milímetro. 
Off, os incrementos são livres. 

             

Neste exemplo, mover o objeto com snap grid de 1mm e 0.5 mm mostra as diferenças. O snap grid 
aplica-se a qualquer transformação que envolva dimensões (mover, escalar, redimensionar).  

 

O workplane é o plano sobre o qual assenta qualquer forma que se aplique no projeto.  

Snap grid 

Snap grid 1.0 Snap grid 0.5 

Move de 1 em 1 mm Move de 0.5 em 0.5 mm 

Formas assentam 

no plano 
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Podemos alterar a posição do workplane com a tecla W do teclado, e clicando com o rato sobre as 
faces das formas no projeto.  

 
As proporções das operações de mover e redimensionar são sempre relativas à posição do workplane. 
Alterando a sua posição, podemos trabalhar em planos inclinados mantendo a proporção das formas. É 
nesta opção que o workplane se revela uma ferramenta de modelação poderosa. 

 

Assenta o workplane 

na face 

Forma redimensionada 

com erro de proporção 

relativo ao plano 

Forma redimensionada 

em  proporção relativa 

ao plano 

Workplane assente 

sobre a face do cubo 
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Alterar a posição do workplane é a forma mais rigorosa de sobrepor formas no Tinkercad. 

 
Para colocar o workplane na posição original, pressionar a tecla W do teclado e clicar na base do 
projeto. 

               
A cor do workplane indica a sua posição. Azul, está assente sobre o plano horizontal. Laranja, está 
assente sobre faces de formas. 
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Workplane sobre faces 
Posição original do Workplane 
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