
Vamos dar prosseguimento a nossas edições!
Estamos, agora, com uma animação básica de neve. Vamos torná-la uma verdadeira nevasca!

Para isso, agora, com a janela do editor de partículas aberta (acompanhe como abri-las nas outras 
partes deste tutorial), e a neve já colocada, vamos agora na coluna do meio, na linha rosa, no meio 
da coluna, escrita “Spawn”, ou “Criar”. Clique nela.

E isto abrirá na parte de baixo à esquerda uma caixa de opções. Destas, clique na segunda opção, de
cima para baixo, chamada “Rate”, ou“Taxa”.



Isto vai abrir uma linha nova, chamada “Distribution”, ou “Distribuição”, logo embaixo de onde 
você acabou de clicar. Clique nesta nova linha.

Isto vai abrir duas linhas novas, sendo que a primeira delas, “Constant”, ou “Constante”, tem ao 
lado uma linha branca escrito 20. Clique nesta linha. 



Mude o número escrito lá, apagando o 20, e escrevendo 5000, e depois teclando ENTER, para 
confirmar.

Uma vez que você fez isso, ele vai mudar a tela de cima, e você verá mais bolinhas de neve saindo 
do jato.



Agora, vá na parte de cima à esquerda. Lá tem um disquete azul e branco, com uma legenda 
embaixo, escrita “Save”, ou “Salvar”. Clique no ícone (imagem), ou, no seu teclado, segure a tecla 
“Ctrl” (no canto de baixo à esquerda) e tecle “S”, para salvar sua edição.

Agora, vamos prosseguir com a edição. Vá novamente na coluna do meio, e, no meio dela, clique 
na linha cinza escrita “Lifetime”, ou “Tempo de Vida”, logo embaixo da linha rosa “Spawn” ou 
“Criar”, que você acabou de mexer.



Uma vez que você clicou, esta linha vai ficar laranja, e na parte de baixo à esquerda, vai abrir um 
novo painel. Vá neste painel que abriu, e clique na segunda opção, escrita “Lifetime”, ou “Tempo 
de Vida”, e para você não confundir, é para clicar na linha que tem, antes da palavra, um triângulo 
que aponta para a direita, assim: |>. 

Isto vai abrir uma nova linha embaixo de onde você está. Nesta linha está escrito “Distribution”, ou 
“Distribuição”. Clique nela.



Isto vai abrir, logo embaixo de onde você está, duas linhas novas. Vá na primeira delas, escrita 
“Min”, e clique no botão branco com o texto “1.0” ao lado dela.

E digite “10” e Tecle ENTER.



E ele vai alterar um pouco a neve. Agora, vá na segunda linha, escrita “Max”, e clique no botão 
branco, escrito “1.0”.

E digite “14” e tecle ENTER. Isto vai fazer com que a neve se mexa de outro jeito, mais lento e 
mais parecido com a realidade.



Agora, salve seu projeto de novo. É importante salvar a cada passo que faz. Para isto, caso não se 
lembre, vá novamente na parte de cima à esquerda, e clique no botão com formato de disquete azul 
e branco, com uma legenda embaixo escrita “Save”, ou “Salvar”.

Vamos fazer apenas mais um passo neste tutorial! Ele vai ficar um pouco comprido, mas você vai 
ver mais efeitos na sua neve. É um trabalho que vale a pena! E é super-simples. Acompanhe:

Em primeiro lugar, agora que finalizou as operações anteriores, vá novamente na coluna do meio. 
Desta vez, clique em “Initial Velocity”, ou “Velocidade Inicial”. Ela é, neste momento a segunda 
opção em cinza, debaixo da atual, e que está em laranja, “Lifetime”, ou “Tempo de Vida”.



Isto vai abrir um painel no mesmo lugar que todas as outras vezes, na parte de baixo à esquerda. Vá 
lá e clique na segunda linha, escrita “Start Velocity”, ou “Iniciar Velocidade”. Ela está logo abaixo 
da primeira linha e principal, em cinza mais escuro, escrita “Velocity”, ou “Velocidade”.

Agora, clique na nova linha que abriu logo abaixo de onde você está, escrita “Distribution”, ou 
“Distribuição”.



No novo painel que abriu, vamos mexer em todos esses botões brancos com números. Vamos 
começar, então, pela linha de cima, escrita “Max”.

Na primeira caixa (botão) branca à esquerda, escrita “X 10.0”, clique nela, escreva “50” e tecle 
ENTER.

Note que a neve vai ficar meio torta para a esquerda (você pode vê-la no painel esquerdo na parte 
de cima). Em seguida, ainda na mesma linha, clique no botão do meio, escrito “Y  10.0”, e digite 
“50” e tecle ENTER.



A neve vai ficar um pouco diferente. Agora, nesta mesma linha, clique no último botão branco, mais
para a direita, escrito “Z  100.0”. E mude para “-250” e tecle ENTER.

E como resultado a neve vai começar a jorrar para frente. Agora, vá na linha de baixo, e clique no 
primeiro botão branco, mais à esquerda, escrito “X  -10.0”. Digite “-50” e tecle ENTER. 



Agora, ainda nesta mesma linha, vá mais para a direita e clique no botão do meio, escrito 
“Y    -10.0”, e digite “-50”, e tecle ENTER.

Agora, para terminar esta etapa, fique na mesma linha, e clique no último botão, escrito “Z   50”,  
um pouquinho para a direita. Digite “-400” e tecle ENTER.

Agora, finalizamos este processo, e já é possível ver algumas mudanças nesta chuva de neve.
Ainda falta fazer um passo significativo, mas este será feito no próximo tutorial, para terminarmos 
aqui, com poucas páginas.



Agora, para terminarmos, salve seu arquivo – indo na parte de cima à esquerda total, e clicando no 
botão “Save”, com um ícone (imagem, figura) de um disquete azul e branco em cima. Ou, você 
pode ir no seu teclado, segurar a tecla “Ctrl” e ao mesmo tempo teclar “S” (“Ctrl+S”). Isto vai 
salvar seu arquivo.

Veja como ficou legal nossa neve, até agora!

Agora, chegamos ao final deste tutorial. Um grande abraço e, até a próxima parte!


