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Apresentação do 3ds Max 2019 

O software Autodesk® 3ds Max® oferece recursos potentes e 
inovadores para a criação de animação 3D de qualidade profissional. 
Com um conjunto de ferramentas criativas para modelagem, anima-
ção, simulação e Renderização 3D, o 3ds Max ajuda os artistas de jo-
gos, filmes e gráficos animados a criar conteúdo 3D melhor e em me-
nos tempo. 
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01 - Primeiro Contato com o 3ds Max 

● Conhecendo O 3ds Max 
● 3ds Max (anteriormente conhecido como 3D Studio Max) é um 

programa de modelagem tridimensional que permite 
Renderizarização de imagens e animações. É usado em produção 
de filmes de animação, criação de personagens de jogos em 3D, 
vinhetas e comerciais para TV, maquetes eletrônicas e na criação 
de qualquer mundo virtual. 

● Para abrir o 3ds Max: 

 1. Clique no menu Iniciar  

 2. Digite:  

 3. Clique no ícone do programa: 

 

● Feche a tale da boas vindas: 
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● Esta é a janela principal do programa: 

 

 

● Ela é composta por quatro viewports predefinidas: 
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● Na direita da tela existe o painel Create. Através dele você cria 
objetos para sua modelagem. 

 

 

● Na parte inferior da tela, existe o Time Slider. Através dele você 
programa a sua animação. 
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● Abrindo Arquivos No 3ds Max 
● Clique no menu Arquivo e na opção Abrir. 

 

● Abriu a janela Abrir arquivo. 

● No campo Examinar, selecione o local onde o arquivo que deseja 
abrir está: 

 

● Na janela são exibidas as pastas que estão dentro do local 
selecionado: 

 

 Localize a pasta com o arquivo que deseja abrir, exemplo: 

 

 São exibidos os arquivos do tipo “3dsMax scene file” 

 

 Clique duas vezes sobre o arquivo que deseja abrir  
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● Ajustando Os Viewports 
● Os viewports servem para visualizar sua modelagem de diferentes 

ângulos. Esses ângulos podem ser alterados conforme sua 
necessidade. Por padrão, Os Viewports mostram as seguintes 
vistas: superior, frente, esquerda e perspectiva. 

 

● Interagindo Com Os Viewports 
● Os Viewports apresentam diferentes visões do seu arquivo. 

Através delas, você pode fazer as alterações desejadas em cada 
parte do modelo. 

● No canto superior esquerdo, temos a vista do topo: 
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● No canto superior direito, temos a vista da frente da modelagem: 

 

● No canto inferior esquerdo, temos a vista da lateral esquerda da 
modelagem: 

 

● E no canto inferior direito, temos a vista perspectiva da 
modelagem: 
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● Essas são as quatro viewports padrão do programa. Porém, nada 
impede de mudá-las. 

● Note que um dos Viewports possui um contorno amarelo. Isso 
significa que ele é o Viewport ativo. Qualquer alteração que você 
desejar fazer, deverá ser feita nele. 

● Alterando O Viewport Através Da Lista Predefinida 
● Clique no fundo do Viewport que deseja alterar para deixá-lo ativo 

 

● Clique no menu Vistas, posicione o cursor sobre a opção Definir 
viewport ativo e clique no nome do viewport que deseja utilizar. 

 

● O Viewport será modificada, tornando-se o Viewport escolhido. 

● A alteração do viewport também pode ser feita através do nome 
do viewport existente na parte superior do mesmo...  

● Clique no título do viewport que deseja alterar e selecione o novo 
viewport que deseja utilizar. 
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● ViewCube 
● O viewcube fica localizado na parte superior direita de todos os 

viewports. Através dele você pode ajustar a vista da sua 
modelagem. 

 

● Para alterar a vista do Viewport atual, posicione o cursor sobre o 
viewcube no canto superior do Viewport e clique sobre uma das 
setas: 

 

● Obs: O Viewcube é exibido com mais clareza quando se está com 
o cursor sobre ele. 

● Resetando O Viewport Para O Modo Perspectiva 
● Para reverter qualquer alteração feita no posicionamento do 

viewport você pode utilizar o botão em formato de casa, localizado 
acima do viewcube. Este botão faz o viewport assumir o modo 
Perspectiva, mantendo a sua configuração de exibição. 

 

● Ou seja, se o viewport estiver no modo [Frente] com a 
configuração de exibição [Faces com arestas], ao clicar sobre o 
botão, o viewport assumirá o modo [Perspectiva] com a exibição 
[Faces com arestas]. 
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● Fechando O 3ds Max 
● Diferente de outros programas, o 3ds Max não permite que você 

trabalhe com multiplos arquivos em uma única instância do 
programa, ou seja, toda vez que um arquivo for aberto, uma nova 
instância (janela) do programa será aberta.  

● Por se tratar de um programa pesado e que pode exigir muito do 
computador, recomenda-se trabalhar com uma única instância do 
programa. 

● Para trabalhar com outro arquivo você pode utilizar o processo 
visto na página 10 ou, fechar o programa e abrir o arquivo 
diretamente. 

● Para fechar o programa clique no menu Arquivo e na opção Sair 

 

● Se existir um arquivo aberto com alterações pendentes de 
gravação, você poderá escolher entre salvar ou não as alterações. 

● Maximizando o Viewport 
 No 3ds Max você pode maximizar um Viewport se desejar trabalhar 

apenas nele. 

 Para minimizar o viewport basta clicar no botão Maximizar 
alternância de viewport. 

 

● Desta forma, apenas o viewport ativo ocupará todo o espaço 
disponível para os viewports. 

● Para reverter esta opção, basta clicar novamente sobre o botão 

que os viewports voltarão a ser exibidos  
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● Criando uma Nova Guia de Layout de Viewport 
● O 3ds Max permite que você tenha mais de uma guia para os 

viewports, ou seja, você pode ter uma guia onde as 4 viewports 
padrões são exibidas e uma outra onde apenas o viewport 
[Perspectiva] é exibido. 

● Clique no botão Criar uma nova guia de layout de viewport e veja 
que ele apresenta uma lista de viewports disponíveis. Então basta 
selecionar o Viewport que você deseja utilizar. 

 

● O mais interessante deste recurso é que os viewports podem 
possuir configurações específicas para cada guia, por exemplo, na 
guia “Quadrado 4” o viewport [Perspectiva] possui a seguinte 
configuração: 

 

● Na guia “Tela inteira”, o mesmo viewport pode estar assim: 
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02 - Os Eixos E As Funções do Mouse No 3ds Max  

● Excluindo Uma Guia de Layout de Viewport 
● Para excluir uma guia, clique com o botão direito sobre a miniatura 

da guia de layout que deseja excluir e clique na opção Excluir guia. 

 

● As Diferentes Visualizações Do 3ds Max 
● O 3ds Max possui várias configurações de visualização, cada uma 

com uma característica específica. 

● O nome da visualização pode ser localizado à direita da opção de 
qualidade. 

 

● Para alterar o modo de visualização, você pode clicar sobre o nome 
do modo e selecionar o desejado na lista suspensa 
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● O modo de visualização [Estrutura de arame] exibe sua 
modelagem como se ela fosse feita de arames, sem 
preenchimento. 

 

● O modo [Facetas] permite uma visualização completa e 
simplificada da modelagem, exibindo claretamente todas as 
facetas que a compõem. 
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● Você pode ativar o modo Faces com arestas, que exibe as arestas 
na modelagem, o que resulta em uma espécie de combinação 
entre os dois modos anteriores. 

 

● Por último vamos falar do modo [Sombreamento padrão] que 
permite uma espécie de prévia fiel de como será o resultado da 
sua Renderizarização, com maior detalhamento nas sombras e 
suavização nas facetas. 
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● Alterando O Viewport Com Atalhos 
● Os principais viewports do 3ds Max possuem atalhos, para usá-los, 

basta selecionar o viewport que deseja alterar e teclar a letra 
correspondente ao novo viewport, confira abaixo uma tabela com 
os nomes dos viewports e suas respectivas teclas de atalho 

VIEWPORTS E ATALHOS 

Perspectiva P 

Ortográfico U 

Superior T 

Inferior B 

Frente F 

Esquerda L 

● Os Eixos Do 3ds Max 
● Por se tratar de um programa 3d, o programa trabalha com 3 

eixos: X, Y e Z.  

● A seta verde representa o Eixo Y, a seta azul representa o Eixo Z 
e a se-ta vermelha representa o eixo X. 

● Cada um é responsável pelas alterações em sua direção. 
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● Usando O Mouse No 3ds Max 
● Os três botões do mouse no 3ds Max tem funções individuais. 

● O botão esquerdo do mouse serve para selecionar objetos, 
controlar ferramentas como mover, rotacionar e para a criação de 
objetos. 

● Ex.: Clicar com o botão esquerdo do mouse sobre um objeto fará 
com que uma caixa branca seja exibida ao redor do mesmo, isso 
representa que ele foi selecionado. 

  

● Para remover a seleção do objeto, basta clicar em um espaço vazio 
do viewport. 

● O botão direito do mouse é responsável por apresentar um menu 
dividido em duas categorias.  

Na parte superior estão 
opções de exibição. 

 Na parte inferior estão as  
opções de transformação. 
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● O scroll do mouse tem várias funções, cada uma ativada com uma 
combinação de teclas diferentes. 

● Movendo O Viewport (Scroll) 
● Para mover a visualização do Viewport, basta você clicar com o 

scroll do mouse e mover a tela para onde desejar. 

● Alterando O Zoom Do Viewport (Scroll) 
● Para ajustar o zoom nO Viewport, basta você rolar o scroll para 

cima, para aproximar, ou para baixo, para afastar do objeto. 

● Ex.: Rolando o scroll para cima, dê um zoom na modelagem: 

 

● Rolando o scroll para baixo, retire o zoom da modelagem: 

 

● Girando A Câmera Livremente 
● O botão do meio do mouse também permite que você gire a 

câmera, sem tirá-la do local. Para isso, você deve utilizar também 
a tecla Alt. 
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● Salvando Arquivos No 3ds Max 
● Para salvar um arquivo, ainda sem nome, clique no menu Arquivo 

e na opção Salvar como... 

 

● Escolha o local onde você deseja salvar o arquivo 

 

● Defina o nome do arquivo e clique no botão Salvar”. 

 

● Para salvar alterações num arquivo já existente, clique no menu 
Arquivo e na opção Salvar. 
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03 - O Painel De Comandos Do 3ds Max 

● O Painel De Comandos 
● O 3ds max permite a criação de formas geométricas que, através 

delas, você pode dar forma a outros objetos. 

● A opção responsável pela criação de objetos fica no painel de 
comandos, localizado à direita do programa. 

 

● Através do painel de comandos você pode criar formas 
geométricas, linhas, luzes, câmeras e muito mais. 

● O grupo Tipo de objeto contém a lista de objetos que podem ser 
criados. 
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● Criando Objetos Do Tipo Geometria 
● A criação de objetos geométricos é feita através das ferramentas 

presentes no grupo Geometria da aba Criar. 

● Para utilizar as formas, ative a aba Criar 

 

● Selecione a categoria Geometria: 

 

● Selecione o objeto que desejar criar: 

 

● Exemplo: A Criação De Uma Caixa 
● Existem dois meios de criação que utilizam o mouse, o Cubo e a 

Caixa: 
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● No modo Cubo, você clica em um ponto onde deseja criar a caixa 
e, sem soltar, move o mouse para cima ou para baixo. Quanto 
maior a distância percorrida pelo cursor do ponto inicial, maior o 
tamanho da caixa criada. 

 

 

● No modo Caixa, o primeiro clique do mouse fixa o ponto inicial da 
criação. Então, você deve mover o mouse na distância oposta para 
criar a base do objeto, soltar o clique para fixar o ponto final da 
base e mover o mouse para cima ou para baixo para definir a altura 
do objeto e clicar para finalizar a criação. 

 

 

 

● Cada objeto no 3ds Max tem seu próprio método de criação. As 
vezes a definição individual da altura não é necessária, criando o 
objeto com um único movimento do mouse (como ocorre no caso 
da Caixa criada no método Cubo). 

 

 



3ds Max 2019 27 

● Confira a criação de um Cone no método Centralizar: 

 

● O primeiro clique é responsável por fixar o ponto inicial da criação. 
Mantendo o clique, a primeira movimentação do mouse define o 
tamanho da base, ao soltar o clique, a base é fixada. A próxima 
movimentação do mouse define a altura do cone, um novo clique 
é necessário para fixar a altura. A próxima movimentação do 
mouse serve para definir a ponta do cone, após definir, um novo 
clique é necessário para fianlizar a criação. 

● Criando Objetos Através Do Teclado 
● Além da criação através do mouse, o 3ds Max possui a opção 

Entrada pelo teclado, que permite a criação de objetos através da 
informação de algumas características. Por padrão, o grupo 
responsável pela ferramenta fica minimizado entre os grupos 
Método de criação e Parâmetros, no painel de comandos. 

● Clique no título do grupo para maximizá-lo. 

 

● Para criar um objeto utilizando o teclado, primeiro você precisa 
selecionar o objeto que será criado, exibir o grupo Entrada pelo 
teclado e então preencher os campos com os valores desejados. 
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● Cada objeto possui características específicas, porém, podemos 
dividir as informações necessárias em dois grupos: 

 

● Deixando os eixos X, Y e Z com o valor 0, o objeto estará no centro 
do Viewport em todos os ângulos. 

● Depois de preencher os campos com os valores escolhidos, basta 
clicar no botão Criar. 

● Por exemplo, ao definir que a caixa estará nos eixos X, Y, Z = 0 e 
terá 10 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura... 

 

 Você obterá o seguinte resultado:  
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● Alterando A Cor De Um Objeto 
● O 3ds Max permite que você aplique cores nos objetos criados. 

Diferente das texturas, as cores são sólidas e servem basicamente 
para diferenciar os objetos. 

 Para alterar a cor de um objeto você precisará selecioná-lo:  

 

● No painel de comandos à direita da tela, existe um campo 
responsável pelo Nome e pela cor do objeto selecionado, clique 
sobre o quadro com a amostra de cor utilizada 

 

● Na janela Cor do objeto, selecione a paleta e a cor que deseja 
utilizar e clique no botão OK. Ex.: 
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● Desativando A Criação De Objetos Com Cores 
Aleatórias 

● O 3ds Max possui uma configuração para que os objetos sejam 
criados com cores aleatórias.  

● Para desativar essa opção, você deve clicar na caixa de cor do 
campo Nome e cor e desativar a opção Atribuir cores aleatórios. 

  

● IMPORTANTE: Uma vez desativada, ela permanecerá assim até 
que você ative-a novamente. 
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04 - A Guia Criar, Geometria E Formas 

● Criando Objetos Do Tipo Shapes 
● No painel Comando, o botão Formas fica à esquerda do botão 

Geometria, na aba create. 

 Clique no botão Formas  

● As formas criadas no 3ds Max são formas 2d, compostas apenas 
de linhas. 

 Defina o modo para Splines  

 Clique no botão que deseja utilizar  

 A criação das Formas ocorre da mesma maneira que a criação dos 
objetos de Geometria. Basta selecionar a forma desejada e criá-la 
através do mouse ou da Entrada pelo teclado. 

● Confira o exemplo da criação de um círculo através do mouse: 
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● Um detalhe importante é que ao ajustar a cor de uma forma, você 
irá modificar apenas a cor de seu contorno. 

  

● Criando Um Objeto De Texto 
● O 3ds Max também permite que você crie textos em suas 

modelagens, para isso, basta ativar a ferramenta Texto no modo 
Spline.  

 

● Após ativar a ferramenta, você pode ajustar a formatação que será 
utilizada (fonte, tamanho, espaçamento etc.) e o prórprio texto no 
grupo Parâmetros. 

 

● Após configurar a formatação e o texto, basta clicar no viewport 
onde deseja inserir o texto. 

● O exemplo de formatação visto anteriormente resultaria no 
seguinte texto: 
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● Visualizando Formas Na Renderizarização 
● A Renderizarização é o processo pelo qual se obtem o resultado 

final da modelagem, com as texturas, iluminações e qualidade 
desejadas. 

● Por padrão, as formas criadas no 3ds Max não são exibidas na 
Renderizarização da sua modelagem.  

● Para que a forma apareça na Renderizarização, selecione a forma 
que desejar. 

● Clique na aba Transformar  

● No grupo Renderizarização, marque a opção Ativar no agente de 
Renderizarização para visualizar a forma na Renderizarização. 

● Se você quiser, marcar a opção Ativar na viewport exibirá a forma 
tridimensional também no viewport. 

 

● Confira a diferença entre um Arco sem a opção Ativar no viewport 
e com a opção marcada. 
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05 - As Ferramentas De Seleção E Seus Gizmos 

● A Ferramenta Selecionar E Mover 
● O 3ds Max possui uma ferramenta própria para a movimentação 

de objetos, chamada de Selecionar e mover. 

● Ative a ferramenta Selecionar e mover. 

 

● Com um clique simples do mouse, selecione o objeto que deseja 
mover 

● Como o 3ds Max trabalha com eixos, fica óbvio que a ferramenta 
de movimento seria ligada a eles também.  

● Ao ativar a ferramenta Selecionar e mover você pode clicar sobre 
o objeto que deseja mover e então visualizará três setas sobre ele, 
uma de cada cor, cada uma responsável pela movimentação em 
um eixo específico.  

● Essas três setas são chamadas de "Gizmo de Movimentação". 
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● Para mover o objeto em uma direção, basta clicar sobre a seta que 
representa a direção desejada e mover o mouse na mesma 
direção. 

● Exemplo de movimentação do eixo X (clica-se no eixo e 
movimenta-se na direção indicada pela seta): 

 

● A Ferramenta Selecionar E Girar 
● Por se tratar de um programa para a criação de objetos em três 

dimensões, o 3ds Max também possui uma ferramenta para a 
rotação de objetos, chamada de "Selecionar e girar". 

 Ative a ferramenta Selecionar e girar 

 

● Assim como no caso da ferramenta Selecionar e mover, a 
ferramenta Selecionar e girar também possui um Gizmo, porém, 
ele é chamado de "Gizmo de Rotação". 

● Para girar o objeto em uma direção, basta clicar sobre a linha que 
representa a direção desejada e mover o mouse na mesma 
direção. 
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● A Ferramenta Selecionar E Dimensionar De Maneira 
Uniforme 

● O 3ds Max permite que você aumente ou diminua de tamanho os 
objetos criados. 

 Ative a ferramenta Selecionar e dimensionar de maneira uniforme 

 

● Assim como nas outras ferramentas de manipulação (Selecionar e 
mover, e Selecionar e girar) a ferramente Selecionar e dimensionar 
de maneira uniforme também possui um Gizmo para o 
redimensionamento. 
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● Para modificar uma única dimensão do objeto, basta clicar sobre a 
seta que representa a direção desejada e mover o mouse na 
mesma direção. 

  

● Para modificar o tamanho de forma uniforme, você deve utilizar o 
centro do gizmo, de forma que os três eixos fiquem selecionados. 

 

● Duplicando Objetos Com A Tecla Shift 
● Qualquer uma das três ferramentas apresentadas anteriormente 

permite a duplicação de um objeto utilizando a tecla Shift. 

● Para isso, basta teclar Shift e, mantendo a tecla pressionada, 
utilizar a ferramenta desejada. 
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● Ao soltar o clique, o 3ds Max exibirá a janela Opções de clone. Ela 
possui três opções: 

o Copiar: Cria um novo objeto idêntico e totalmente 
independente. 

o Instância: Cria um novo objeto idêntico vinculado ao 
original, qualquer alteração feita no original afetará a 
cópia e vice-versa. 

o Referência: Criar um objeto novo, idêntico ao original e 
que não permite modificações, porém, reflete as 
alterações feitas no origial. 

●   O uso da janela não possui segredo, basta selecionar a opção 
desejada e clicar no botão OK. 
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06 - Modelagem De Polígonos Básica 

● Conhecendo Melhor A Modelagem De Polígonos 
● Ao converter um objeto em Polígono editável você poderá fazer 

alterações utilizando 5 opções de seleção: 

o Vértice 
o Aresta 
o Borda 
o Polígono 
o Elemento 

● Para converter um objeto em um Polígono Editável, selecione o 
objeto que deseja converter, clique com o botão direito sobre ele, 
posicione o cursor sobre a opção Converter em: e clique na opção 
Converter em Polígono Editável. 

 

 Para conferir se um objeto está como polígono editável, você pode 
conferir a lista de modificadores na guia Modificar. 

 Clique na guia Modificar:  

● A lista de modificadores passará a exibir o modo Polígono Editável: 

 

 

 

 

● Utilizando Os Modos De Seleção Do Polígono Editável 
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● Para ativar um modo de seleção, você pode clicar sobre o modo 
desejado na lista de modificadores ou clicar sobre o ícone que 
representa a seleção, no grupo Seleção. 

 

 

● Na imagem anterior, o modo de seleção exibido é o Polígono. Ele 
permite que você selecione um polígono específico do objeto 
convertido. 
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● O modo de seleção Aresta permite que você selecione uma aresta 
do objeto convertido. 

 

● O modo de seleção Vértice permite que você selecione uma vértice 
do objeto convertido. Vértice é um ponto. Dois vértices ligados 
formam uma aresta. 

 

● O modo de seleção Borda permite que você selecione uma borda 
do objeto. 

  

● As Ferramentas De Polígono Modeling 
● Para cada modo de seleção ativo existe um conjunto específico de 

ferramentas de modelagem de polígonos. Essas ferramentas são 
exibidas no grupo Modelagem. 
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● A Ferramenta Chamfer 
● A ferramenta Chanfro faz um corte em ângulo na aresta 

selecionada. 

 Maximize o grupo Editar Arestas  

● Clique no botão Configurações da opção Chanfro: 

 

● O menu caddy será exibido no objeto. É nele que você faz os 
ajustes da ferramenta. 

 

● A ferramenta chanfro serve para transformar um "canto vivo" em 
um canto suavizado. 
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● Confira um exemplo do uso da ferramenta a seguir, é importante 
ressaltar que a aplicação da ferramenta irá variar de acordo com 
o resultado desejado, ou seja, não existe uma configuração padrão 
para o uso da mesma. 

● Inicialmente você seleciona a aresta que será afetada 

 

● Você precisa definir o tipo do seu chanfro: 

o Chanfro padrão  

o Chanfro quadrático  

● Depois você define o valor de chanfro da aresta:  

● Então define o valor da opção conectar segmentos de aresta, este 

valor define quantas faces serão criadas  

● Confira o resultado da aplicação anterior: 
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● Para aplicar o chanfro, clique no botão OK, no menu caddy. 

 

● A ferramenta chanfro também pode ser aplicada em uma face, 
para isso... 

● Selecione a face:  

● Clique no botão Configurações da opção Chanfro: 

 

● Defina o tipo de aplicação do chanfro: 

o Em grupo  

o Local  

o Por polígono  

● Definir a altura:  

● E o contorno:  
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● Confira o resultado da aplicação anterior: 

 

● A Ferramenta Extrusão 
● A ferramenta extrusão permite que você alongue ou encurte uma 

face (polígono) da modelagem. 

● O processo básico de todas as ferramentas do grupo Modelagem é 
o mesmo. Primeiro você precisa selecionar o que deseja alterar, 
depois clicar na categoria desejada, exibir o menu caddy da 
ferramenta escolhida e aplicar conforme desejado. 

 Selecione o polígono que desejar:  

● Ative o menu caddy da ferramenta Extrusão 

 

● Lembre-se: Cada ferramenta possui seu próprio menu caddy 
composto com suas devidas propriedades. 
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 Selecione o tipo de aplicação para a extrusão:  

 Defina a altura da extrusão, é importante destacar que ela pode 

ser positiva ou negativa:  

 Confira o resultado da aplicação anterior: 

 

● Utilizando O Inserção 
● A inserção permite que você crie um novo polígono interno com 

base ao polígono selecionado. 

 Selecione o polígono desejado:   
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 Clique no botão Configurações da ferramenta Inserção: 

 

 Ajuste o valor da Quantidade:  

 Confira o resultado da aplicação anterior: 
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07 - A Ferramenta Linha E O Modificador Limpar 

● Criando Linhas Através Da Ferramenta Linha 
● A ferramenta linha, como o nome indica, permite que você crie 

linhas 2D em sua modelagem, ela funciona com base na criação 
de pontos, ou seja, uma linha é criada entre dois pontos... 

 

● Ela também permite que você crie linhas curvas, para isso, basta 
manter o clique do mouse no ponto responsável por finalizar a 
linha e mover o mouse na direção oposta à curva... 

 

● Se você precisar apagar o ponto criado anteriormente, basta 
utilizar a tecla Backspace para apagá-lo 

● Utilizando O Modificador Limpar 
● O modificador Limpar permite que você crie objetos 3D através da 

rotação e repetição de formas em um eixo. 

● Selecione o perfil (objeto 2D) que deseja deixar 3D.  
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● Aplique o modificador Limpar 

 

● A direção serve para indicar em qual eixo a forma 2d deverá ser 
rotacionada/clonada 

 

● O grupo Alinhar define o local do ponto fixo da forma 

 

● Para a criação desta taça desenhada com a vista lateral, devemos 
utilizar o eixo Y e o alinhamento Max. 

 

 

 
A linha pontilhada indica o 
alinhamento Max, a seta 

indica a rotação no eixo Y. 

 
Este é o resultado obtido. 
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● O resultado visto no viewport perspectiva estaria assim: 
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08 - Os Diferentes Tipos De Snaps 

● Alternância de Snaps  
● O Snap faz com que o mouse seja atraído pelo grid que compõe os 

viewport. Dessa forma, você pode fazer desenhos precisos. 

● Ative a Alternância de Snaps  

● Ao ativar o snaps, o ponteiro do mouse fica assim: 

 

 Independente da ferramenta ativa, o mouse será atraído pelo grid 
durante todos os processos, inclusive na criação de objetos. 

 

● Alternância de Ângulo de Snap 
● A Alternância de Ângulo de Snap faz com que a rotação do objeto 

ocorra de 5 em 5 graus, permitindo um maior controle na ação. 

 Ative a Alternância de Ângulo de Snap:  

● A rotação do objeto acontece de 5 em 5 graus. 
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09 - A Ferramenta Matriz 

● A Ferramenta Matriz 
● A ferramenta Matriz permite que você faça várias cópias de objetos 

de forma simples, apenas definindo a quantidade de objetos que 
deverão ser criados e seu posicionamento nos eixos X, Y e Z. 

● Com o objeto que deseja copiar selecionado, clique no menu 
Ferramentas e na opção Matriz... 

 

● A janela com a configuração da ferramenta será exibida 

 

● Clique no botão Visualizar para ativar a visualização, esta é a 
melhor forma de utilizar esta ferramenta, desta forma, todas as 
alterações serão visualizadas em tempo real no viewport, tornando 
o processo mais interativo. 
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● Selecione o tipo de objeto que será criado pela matriz: 

 

 

● O grupo de opções Transformação de matriz, existente na parte 
superior esquerda da janela, permite que você mova, rotacione ou 
escale o objeto na matriz 1D (em uma direção) 

 

● Confira o viewport abaixo: 

 

● O viewport possui um único cone... 
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● Ajustar as opções de matriz conforme a imagem abaixo: 

 

● Resultaria na seguinte matriz one-dimensional: 

 

 

● Habilitar a cota 2D da matriz e configura-la da seguinte maneira: 
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● Resultaria na seguinte matriz bidimensional, com contagem 1D 
igual a 5 e 2D igual a 2. 

 
 

● Habilitar a cota 3D da matriz e configura-la da seguinte maneira: 

 

● Resultaria na seguinte matriz tridimensional, com contagem 1D 
igual a 5 e 2D igual a 2 e 3D igual a 3 
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● Agrupando Objetos 
● Utilizando o mouse e a tecla Ctrl, selecione os objetos que deseja 

agrupar 

● Clique no menu Grupo e na opção Grupo... 

 

● Na janela Agrupar, digite o nome que desejar e clique no botão 
OK. 

 

● Desagrupando Objetos 
Para desagrupar, clique no menu Grupo e na opção Desagrupar 

 

● A Opção Mesclar 
● O 3ds Max permite que você mescle objetos de arquivos prontos 

em sua modelagem atual, isso permite que você, por exemplo, 
componha uma cena utilizando diversos arquivos externos. 

● Para isso, clique no menu Arquivo, posicione o mouse no submenu 
Importar e clique opção Mesclar. 
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● Selecione o arquivo que contém o objeto desejado na janela 
Mesclar arquivo e depois clique no botão Abrir. 

● Após selecionar o arquivo que deseja mesclar, uma lista com todos 
os objetos que compõem o arquivo serão exibidos em uma lista. 

● Selecione os objetos clicando sobre seus nomes, ou utilizando os 
botões existentes abaixo da lista e clique no botão OK 

 

● O arquivo será mesclado à modelagem atual 
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10 - Criando Uma Bola De Futebol Com Modifica-
dores 

● O Modificador Spherify 
● O modificador Spherify serve para transformar uma forma 

composta de divisões de comprimento, altura e largura em algo 
próximo a uma esfera.  

● Ele também permite que você ajuste a porcentagem de 
“esferização” 

● Para utilizá-lo, selecione o objeto que deseja transformar em 
esfera 

 

● Na lista de modificadores, selecione o modificador Spherify 

 

● O objeto será “esferizado” com base nas suas divisões 
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● O Modificador "Suavização de malha" 
● O modificador Suavização de malha suaviza a geometria na cena 

usando vários métodos. 

● Dica: Para compreender melhor a Suavização de malha, crie uma 
esfera e um cubo e aplique o modificador nos dois. Os cantos 
agudos do cubo ficam arredondados, enquanto a geometria da 
esfera se torna mais complexa , sem alterar significativamente a 
forma. 

● No exemplo do curso, você aplicou o modificador Spherify e o 
Suavização de malha em um Poliedro da família Dodec/Icos, para 
deixá-lo parecido à uma bola de futebol. 

● Objeto original: 

 

● Objeto após os modificadores: 
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11 - A Ferramenta ProBoolean ProBoolean 

● Essa opção permite que você crie objetos compostos, unindo 
objetos, criando cortes especiais, entre outras opções. 

● A ferramenta ProBoolean fica localizada na opção Geometria da 
guia Criar, dentro da categoria Objetos compostos. 

 

● Para utilizar a ferramenta ProBoolean, inicialmente você deve 
selecionar o objeto que deseja alterar, o material original... 

 

● Após selecioná-lo, clique no botão da ferramenta 
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● No grupo Selecionar booleano, selecione a opção Mover: 

 

● No grupo Parâmetros, você deve selecionar a alteração que deseja 
fazer. 

o A opção União cria um novo objeto através da união do 
material original e do objeto selecionado, apagando 
formas sobrepostas. 

o A opção Intersecção cria um novo objeto através da 
sobreposição de dois objetos. 

o A opção Subtração subtrai o trecho sobreposto do 
material original. 

o A opção Mesclar funciona de forma semelhante à união, 
porém, com esta opção os objetos não sofrem 
transformações em suas formas. 

● Durante o curso você utilizou a operação União para criar uma 
forma capaz de aparar os pés de uma cômoda, após selecionar a 
primeira caixa (material original), você define a operação. 

 

● No grupo Selecionar booliano, clique no botão Iniciar seleção 
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● Clique no segundo objeto: 

 

● Desta forma, os dois objetos foram unidos, tornaram-se apenas 
um. 

● Durante o curso, você também utilizou a operação Subtração para 
aparar a cômoda. 

 Selecione a cômoda  

 Clique no botão ProBoolean  

● No grupo Selecionar booliano, selecione a opção Mover 

● No grupo Parâmetros, selecione a opção Subtração. 

● No grupo Selecionar booliano, clique no botão Iniciar seleção 

● Clique no objeto criado através da união das duas caixas: 
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 Fica assim:  

● Tecle Esc para desativar o ProBoolean. 
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12 - Praticando A Modelagem E Os Modificadores 

● A Opção Redefinir 
● A opção Novo, para criar arquivos, permite que você mantenha os 

objetos da modelagem atual e as configurações dos viewports.  

● Parar criar um novo arquivo sem nenhum objeto do projeto atual, 
clique no menu Arquivo, posicione o mouse no submenu Novo e 
clique no botão Todos novos. 

 

● Mesmo criando um novo arquivo, as configurações dos viewports 
foram mantidas. 

● Clique no menu Arquivo e clique na opção Redefinir: 

 

 Clique no botão Sim  

 Desta forma, qualquer configuração existente no arquivo é 
redefinida, ou seja, voltam ao padrão do programa. 
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● O Modificador Simetria 
● O modificador Simetria obriga as duas metades de um objeto a 

serem idênticas. 

● Aplique o modificador simetria  

● Ajuste a direção em que a simetria deverá ser aplicada: 

 

● Após aplicar e ajustar a direção do modificado, toda alteração feita 
afetará os dois lados da modelagem 
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13 - Extrusão Em Spline E A Suavização De Malha 

● Extrusão Em Spline 
● A opção Extrusão em Spline, permite que você faça a extrusão de 

um polígono selecionado com base em um spline selecionado. 

● Primeiro você deve desenhar o spline 

 

● O segundo passo é selecionar o polígono que deseja alterar 

 

● Por último basta ativar a opção e efetuar a configuração 
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● O Modificador "Suavização de malha" 
O modificador Suavização de malha é responsável por suavizar sua 
modelagem. 

Selecione o objeto que deseja suavizar  

● Clique na Lista de modificadores e selecione o modificador 
Suavização de malha: 

 

 Fica assim:  

● Como qualquer outro modificador, o Suavização de malha também 
possui configu-rações que podem ser alteradas. 
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14 - O Primeiro Contato Com Os Materiais 

● A Janela Materials 
● Para aplicar um material em sua modelagem você deve abrir a 

janela Editor de materiais. 

 

● Alterando O Nome Do Material 
● Para renomear, basta clicar no campo onde o nome do material é 

exibido e então alterar o nome conforme desejado. 

 

● Criando Um Material Com Uma Cor Única 
● Para criar uma material com uma cor sólida você deve aplicar a 

cor desejada no campo Difuso, que fica dentro do grupo 
Parâmetros Blinn básicos. 

 

● O campo Ambiente é responsável pela cor do material quando ele 
estiver na sombra. 

● O campo Especular é responsável por alterar a cor do reflexo no 
material. 
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● Clique na caixa de cor ao lado da opção Difuso:  

 

● Abriu uma janela chamada "Seletor de cores: Cor difusa". 

 

● Nessa janela você possui três formas de alterar a cor do objeto: 
Através da caixa de cores, através dos campos RGB ou através do 
campo HSV. 

● Criando Um Material Com Uma Imagem 
● Para criar um material através de uma imagem você precisa 

adicionar um map do tipo Bitmap no campo Difuso.  

● Para isso, clique sobre o botão None, ao lado da caixa de cor do 
campo Difuso, e selecione o map do tipo Bitmap. Depois basta 
localizar a imagem e clicar no botão OK. 
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● Pré-visualização De Materiais 
● Você pode pré-visualizar os materiais criados na própria janela 

Editor de materiais. Na parte superior da janela são exibidas 
miniaturas dos mesmos. 

 

● Aplicando Materiais Em Um Objeto 
● Para aplicar um material em um objeto, você precisa apenas 

arrastar a miniatura do material para cima do objeto. 

 

● Para visualizar nO Viewport um material criado através de uma 
imagem, você precisa ativar o modo Show Shaded Material In 
Viewport. 

 



3ds Max 2019 71 

 15 - Outros Ajustes De Materiais 

● Alterando As Miniaturas Dos Materiais 
● Através do menu “Opções” da janela de edição de materiais existe 

a possibilidade de alterar a quantidade de miniaturas de materiais 
exibidos na janela, para isso basta selecionar a opção desejada: 

 

● Existe também a possibilidade de alterar a ilumanação utilizada na 
miniatura (ranhura) 

 

● Todas essas opções podem ser alteradas fora da janela “Opções”, 
diretamente no menu 
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16 - O Primeiro Contato Com Os Materiais 

● Ajustando A Configuração "Realces especulares" 
● Durante a criação de um material, você pode definir os ajustes de 

realces especulares e, através deles, criar uma simulação de 
reflexo para o seu material. 

● Quanto maior a diferença entre os valores a opção “Nível 
especular” e a opção “Brilho”, maios o nível de incidência de luz no 
seu material. 
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17 - Câmeras 

● O 3ds Max permite que você insira câmeras na sua modelagem. 
Elas são utilizadas para a Renderizarização da cena. Utilizando uma 
câmera, você pode obter várias Renderizarizações diferentes do 
mesmo objeto. Para isso, basta posicionar a câmera em um outro 
local. 

● Criando Uma Câmera 
● A ferramenta para a criação de câmeras está localizada na aba 

Create. 

 Clique no botão Cameras  

● Os Tipos De Câmera 
● Existem três tipos de câmera, as câmeras do tipo Destino, do tipo 

Livre e do tipo Físico. 

 

 Durante o curso, você utilizou as câmeras do tipo Destino e do tipo 
Livre. 

● As Câmeras Do Tipo Destino 

● Clique no botão Destino  
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● O clique inicial é responsável pelo posicionamento da câmera. Ao 
mover o mouse, você está posicionando o Destino node da câmera. 

● O Destino node é o ponto para onde a câmera ficará apontada. 

 

● Seguindo a imagem, clique no ponto A e, sem soltar o clique, mova 
o mouse até o ponto B. 

 

● O quadradinho que é criado ao soltar o clique é chamado de 
"Destino node", que é o ponto para onde a câmera sempre ficará 
apontada. 

● As Câmeras Do Tipo Livre 
● No painel de criação, clique no botão Livre. 
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● Clique no local A e, sem soltar, mova até o local B. 

 

● No modo Livre o clique é responsável pelo posicionamento da 
câmera. Porém, ao mover o mouse, você não posiciona um Destino 
node, mas sim a própria câmera.  

● Para você apontar a câmera, você deverá utilizar as ferramentas 
Selecionar e mover e Selecionar e girar. 

● Alterando A Visualização DO Viewport Para A Câmera 
● Você pode alterar uma visualização padrão dO Viewport para a 

câmera. Para isso, clique no nome dO Viewport desejada e 
selecione a câmera. 

 

● Agora o Viewport dá lugar O Viewport Camera001. 
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● É importante atentar-se que qualquer alteração feita na câmera é 
visualizar em tempo real, diretamente no viewport 

 

 

 

 

● A Ferramenta Selecionar Por Nome 
● O 3ds Max permite que você selecione os objetos através do nome. 

Isso facilita a seleção de objetos pequenos ou de objetos que estão 
sobrepostos. 
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● Para selecionar um objeto, ative a ferramenta Selecionar por 
nome, selecione o objeto que você deseja e clique no botão OK. 
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18 - Renderizando Com Câmeras 

● Criando Um Reflexo No Objeto 
● A criação de reflexos ocorre com a utilização de mapas. Abra a 

janela Editor de materiais, visualize o grupo Mapas e clique no 
botão Vazio, do item Reflexão para aplicar um mapa do tipo 
Refletir/retrair. 

 

 

● Separando Partes Do Objeto 
● Para separar um objeto, você deve selecionar o Polígono que você 

deseja selecionar, clicar no menu Geometria (Tudo) e clicar na 
ferramenta Separar. 
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● Usando Hide Object 
● Ocultar objetos facilita a visualização dos outros objetos nOs 

Viewports. 

● Para ocultar um objeto basta clicar com o botão direito sobre o 
item que deseja ocultar e clicar na opção Ocultar seleção. 

 

● Para voltar a exibir os objetos ocultos, basta clicar na opção 
“Mostrar todos” 
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19 - Ajustes Com Câmeras 

● Movendo Uma Câmera Através De Um Spline 
● O 3ds Max permite que você deixe uma câmera fixa em um spline, 

desta forma a movimentação dela ficará travada, podendo 
percorrer apenas o caminho definido pelo spline. 

● Primeiramente você deve selecionar a câmera que deseja alterar 

 

● Depois basta clicar na guia Movimento  

● No grupo “Atribuir controlador” você deve selecionar a opção 
“Position” 

 

● Clicar no botão “Atribuir controlador”  

●  
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● Na janela “Atribuir controlador Posição” selecione a opção 
“Restrição de caminho” e clique no botão “Ok” 

 

● Depois basta selecionar o spline que deseja utilizar clicando no 
botão “Adicionar caminho” do grupo “Parâmetros de caminho” 

 

● Com a opção ativa, basta clicar sobre o splie desejado. 
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20 - Projeto Caixa De Som (Parte 1) 

● Prática 
● Nesta lição você iniciou a construção de uma caixa de som, 

utilizando uma caixa e as opções de modelagem de polígono. 

 

21 - Projeto Caixa De Som (Parte 2) 

● Prática 
● Nesta lição você continuo a criação da caixa de som, inserindo o 

segundo falante. 

  

 



3ds Max 2019 83 

22 - Projeto Caixa De Som (Parte 3) 

● Prática 
● Nesta lição você finalizou a caixa de som, inserindo texturas, e o 

painel criado durante as lições. 
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23 - Iluminação 

● Inserindo Uma Lâmpada Na Cena 
● Por padrão, o 3ds Max possui uma iluminação ambiente. A partir 

do momento em que você cria uma luz, a iluminação padrão é 
desativada. 

● A ferramenta para a criação de lâmpadas está localizada na aba 
Criar. 

 Clique na opção Luzes  

● O 3ds Max possui algumas opções para a criação de lâmpadas, as 
luzes padrão e as luzes Fotométricas. As luzes do tipo padrão 
servem para uma Renderizarização rápida, onde o realismo não é 
muito necessário, já as luzes do tipo fotométricas comportam-se 
como as luzes do mundo real, deixando a Renderizarização mais 
próxima da realidade. 

● Ative a ferramenta de criação de lâmpadas, selecione o tipo Padrão 
e selecione a lâmpada que deseja criar. 

 

● Assim como as câmeras, existem dois tipos principais de 
lâmpadas, as que possuem o Destino Node, para que você possa 
direcioná-la, e as que são do tipo Livre, e devem ser posicionadas 
manualmente. 

● A criação de uma lâmpada do tipo Destino ocorre da mesma 
maneira que a câmera, você deve clicar onde deseja posicionar 
sua lâmpada e sem soltar o clique, mover o mouse até o local onde 
o Destino Node ficará. 
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● O 3ds Max possui várias luzes do tipo Standard. Uma das luzes 
mais utilizadas no 3ds Max é a Destino Spot, pois ele é 
extremamente versátil. Seu funcionamento é parecido com o de 
uma lanterna, emitindo os raios de luz em formato cônico. 

Selecione a luz Ponto de Destino  

 Clique no local indicado pela primeira imagem e, sem soltar, mova 
o cursor até o centro da esfera. 

 

● NO Viewport [Perspective] a iluminação fica assim: 
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● Na lâmpada do tipo “Ponto” os raios da luz estão em crescimento, 
em um formato cônico. 

 

● Alterando O Tipo Da Lâmpada 

 Clique na aba Modificar  

 Localize o grupo Parâmetros Gerais   

 Altere o tipo da luz para Direcional  

● Note que a lâmpada foi modificada. Na forma “Direcional” os raios 
da luz são diretos, indo constantemente na mesma direção. 
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● Ativando A Reprodução De Sombras 

Ative a ferramenta Selecionar por nome  

● Selecione a lâmpada que deseja alterar e clique no botão OK. 

Clique na aba Modificar  

 Localize o grupo Parâmetros Gerais. 

● Marque a caixa Ativado no subgrupo Sombras 

 

● Desta forma a sombra será exibida no viewport. 
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24 - Ajustes De Iluminação 

● Alterando A Intensidade Da Lâmpada 
● Ao alterar a intensidade de uma lâmpada você pode tornar um lado 

da modelagem mais escuro ou mais claro. Quanto menor a 
intensidade da luz, mais escura a área ficará. 

● Para alterar a intensidade de uma lâmpada, basta selecioná-la, ir 
até a aba Modificar, localizar o grupo Intens./cor/aten. e alterar o 
valor da opção Multiplicador. 

 

● Alterando A Cor Da Lâmpada 
● O 3ds Max permite que você altere a cor da luz da lâmpada, 

podendo, por exemplo, simular a iluminação feita com LEDs, que 
atualmente está em alta. 

● Para alterar a intensidade de uma lâmpada, basta selecioná-la, ir 
até a aba Modificar, localizar o grupo Intens./cor/aten. e clique na 
caixa de cor ao lado do campo Multiplicador. 

 

● Exemplo de luz modificada no Viewport [Perspective]: 
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25 - Praticando A Iluminação 

● Prática 
 Nesta lição o aluno praticou a criação de luzes, alterando seus tipos 

e configurações de cor e intensidade. 

 Confira o resultado de três lâmpadas com diferentes configurações 

 Lâmpada 01  

 Lâmpada 02  

 Lâmpada 03:  
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26 - Animação e Renderização 

● Entendendo O Conceito De Animação 
● Abra o arquivo Mola_Animada, que está dentro da pasta Animação. 

● Uma animação é composta de vários frames, que são responsáveis 
por toda alteração que ocorrerá durante a animação. No 3ds Max 
você tem uma linha do tempo composta de 100 frames que é 
localizada na parte inferior do programa. 

 

● Clique uma vez na seta direita do controlador de frames: 

 

 O controlador pula para o frame 1:  

 Clique na seta direita até chegar ao frame 10: 

 

● Veja que a mola sofreu alterações no decorrer dos slides: 
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● Clique na seta direita até chegar ao frame 20. 

● A mola voltou ao seu estado inicial. 

● A animação presente na modelagem faz com que a mola "encolha" 
e "estique" novamente. 

● Os Quadros Chave 
● As alterações responsáveis pela animação são sempre 

representadas com um quadradinho na linha do tempo. Eles 
sempre estão presentes no início da alteração. Como no exemplo 
visto no curso, existe um quadro chave responsável pela mola 
reduzida, um espaço de frames de transição onde a alteração 
ocorrerá, até que o quadro chave responsável pela mola volte ao 
normal. 

 

● Visualizando Uma Animação No Viewport 
● O 3ds Max permite que você visualize sua animação na própria 

viewport. Esse recurso serve para que você veja detalhes 
importantes antes de Renderizarizar o seu projeto, corrigindo 
possíveis problemas. Para isso, basta clicar em Reproduzir. 

 

● Ao clicar no botão Reproduzir, o 3ds Max  começa a reproduzir  a 
animação em em loop contínuo. Ao chegar no último frame (100) 
ele retorna a animação para o frame 1 e recomeça a reprodução 
da animação. 
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● Quando a animação está sendo executada, o botão Play Animation 
passa a ser chamado de Stop Animation. 

 Clique no botão Parar animação 

  

● Clique no botão Ir para o início para voltar ao início da animação. 

 

 Com a ferramenta Select Object ativa, clique sobre a mola. 

 

 Note que ao selecionar a mola, a timeline passou a apresentar 
alguns quadradinhos escuros (os keyframes) de 10 em 10 frames: 
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● Ampliando O Número De Frames Da Animação 
● O 3ds Max trabalha inicialmente com 100 frames de animação, 

porém esse número pode ser alterado conforme sua necessidade. 

 Clique no botão Configuração de tempo  

● Abriu a janela com o nome Configuração de tempo. 

 

 Nela você pode alterar a taxa de quadros, selecionando entre os 
estilos existentes ou personalizando através da opção 
“Personalizado” 

 

● Configurando A Renderizarização De Sua Animação 
● Para alterar as configurações da sua Renderizarização, você 

precisa acessar a janela Configurações da Renderizarização. 

 

● Ajustando O Tempo De Renderizarização 
● Na janela Configurações da Renderizarização você deve localizar o 

subgrupo Time Setup e ajustá-lo para que ele seja o suficiente 
para que toda sua animação seja processada. Geralmente deve-se 
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utilizar a propriedade Active Time Segment, que gera a animação 
de acordo com o tamanho da Linha do Tempo. 

 

● Alterando A Resolução De Sua Renderizarização 
● Para alterar a resolução de sua Renderizarização, você deve 

localizar o sub-grupo Tamanho da saída, dentro da janela 
Configurações da Renderizarização, e selecionar o tamanho 
desejado. 

 

● Salvando Sua Animação 
● Para salvar a sua animação, você deve ir até o subgrupo Saída de 

renderização. 

 

 Clique no botão Arquivos... 
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● Selecione o local e o formato em que você salvará sua animação. 

 

● Na janela Configurações da Renderizarização, clique no botão 
Renderizar. 

 

● Aguarde o processo encerrar e sua Renderizarização está pronta. 
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27 - Animação E Renderização (Parte 2) 

● Modo AutoKey 
● A criação de quadros chave pode ocorrer de forma automática no 

3ds Max. Dessa forma, ele detectará qualquer alteração feita na 
cena e criará um quadros chave responsável por ela. 

 Ative a opção Ch. aut.  

● Ao ativar a opção Ch. aut., uma borda vermelha será exibida na 
viewport. 

● Mova o time slider para o local onde a alteração irá ser feita. 

 Ative a ferramenta Selecionar e mover 

  

● Faça a alteração desejada e desative o Ch. aut. quando tiver 
terminado a animação. 

 

● Os KeyFrames serão criados e animação estará pronta. 
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28 - Animação E Renderização (Parte 3) 

● Renderizarizando Uma Imagem De Forma Rápida 
● Para Renderizarizar a imagem visualizada na seu Viewport de uma 

forma rápida, basta clicar no botão Renderizar Production. 

 

● Esse processo só deve ser utilizado para a Renderizarização de 
projetos que não possuam animação. 

● Salvando Uma Imagem Renderizarizada 
● Após Renderizarizar sua imagem, uma janela com o resultado será 

exibida. Para salvar a imagem exibida nela, basta clicar no botão 
Salvar Imagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM DA APOSTILA 
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