
Agora, vamos transformar essa bola em neve!
Clique, na parte de baixo à esquerda, no botão “Opaco”, que é o segundo de cima para baixo.

Vai abrir um menu, do qual você deve escolher, de cima para baixo, a terceira opção, “Translúcido”.



A bolinha ficou sólida. Agora, clique no último botão de baixo, chamado “Iluminado Padrão”.

E, agora, no menu que abriu, vá na primeira opção de cima, “Apagado”, antes de Iluminado Padrão,
e clique nela.



Notou que a bolinha ficou preta? Está correto. Ela deve ser como uma bola escura, porque será 
preenchida com materiais do editor, para virar uma bola de neve.
(Obs.: se a bola sumiu, refaça os quatro passos acima, e certifique-se de que não esqueceu 
nenhum…!)

Agora, vá na parte de cima à direita, na linha branca em cima da lista cinza, embaixo do botão. Ela 
é uma ferramenta de busca.



E digita nesta busca: “Radial”

E seleciona a opção “Radial Gradient Exponential”



Clica nesta opção e arraste ela para a janela central, à esquerda do menu que já está lá.

Agora, você terá esta opção como um novo painel nesta janela central.



Você pode aumentar seu zoom também, para enxergar melhor a tela, posicionando o cursor do 
mouse entre os dois menus, mais ou menos no meio, e no meio do menu grande
(caso esteja com a imagem, coloque o cursor na posição que é mostrada pelo quadrado pontilhado)

E rodando a rodinha do mouse para cima, o quanto preferir.



E, se precisar, reposicione os menus, clicando em cima deles, em qualquer lugar deles, e arrastando 
até um local em que eles fiquem visíveis.

E depois soltando o mouse quando achar que está bom…



Depois, você pode fazer o mesmo no outro menu.

E deixá-lo bem posicionado.



Agora, neste novo painel à esquerda, vá no botão redondo ao lado de “Radial Gradient Exponential”
e seu cursor se transformará numa cruz. E aparecerá uma legenda explicando o que este efeito faz.

Agora, clique e arraste esse botão para a direita.



E solte ele em cima da opção “Cor emissiva” do menu vizinho à direita, e principal da textura.

O seu resultado será este. A bola vai ficar parecendo uma bola de meia, branca nas laterais e preta 
no meio.



Agora, clique de novo no mesmo botão;

E arraste ele;



Soltando em cima da opção “Opacidade”;

E sua bolinha, ao final, ficará parecendo um globo de neve meio invisível.



Agora, vá à esquerda debaixo do globo de neve, e clique no ícone que parece uma folha de papel 
deitada, o ícone do meio. Ele vai te mostrar como ficou o material.

Se você seguiu direitinho esse passo-a-passo, o material fica bastante bom, parecendo neve mesmo!



Agora, para finalizar é só clicar no botão Save, com um ícone de disquete azul, no canto de cima 
esquerdo, logo em cima desta bola de neve.

Agora, basta clicar no botão da parte de cima chamado “Close Major Tab”, ou no teclado segurar a 
tecla “Ctrl” e teclar “F4”, para fechar esta janela do editor, e partir para o próximo passo.


