
Vamos, agora, ao último passo para criar a nossa neve! Depois, é só inseri-la na paisagem e 
aproveitar! E isto também vai ser ensinado. Mas vamos a esta conclusão, agora!

A janela está aberta. Veja como está nosso trabalho até agora.

É hora de finalizar isto! Para tanto, vamos criar um novo item, que vai trazer uma mudança radical 
em nossa neve! Para isto, vá na coluna do meio, embaixo dos botões, na área cinza-escura e vazia, e
clique com o botão direito.

Vai abrir um menu. Então, vá na opção “Location”, ou “Localização”, que está no menu, na parte do
meio, um pouco mais para baixo.



Agora, neste novo menu que abriu, clique na primeira opção, “Initial Location”, 
ou “Localização Inicial”.

Agora, clique neste novo botão que surgiu, na coluna do meio, com o nome “Initial Location”, ou 
“Localização Inicial”. Ao clicar nele, ele fica alaranjado (cor de laranja).

Isto abre um painel na parte de baixo do editor, à esquerda. Então, vá lá e clique na opção “Starter 
Location”, ou “Localização Inicial”. 



Para saber onde é, exatamente, você deve ir na esquerda total da janela, e descer um pouco para 
baixo, no painel que está em cinza. Então, você verá uma linha cinza mais escura com letras brancas
escritas “Location”, ou “Localização”. Logo abaixo dele, há a opção “Starter Location”, ou 
“Localização Inicial”, com uma flecha branca que aponta para direita |> escrita antes da palavra, e é 
onde você deve clicar!

Uma vez clicado nesta opção, você deve, agora, clicar na opção que abriu logo embaixo desta, 
chamada “Distribution”, ou “Distribuição”.



E isto vai abrir uma caixa de opções novas, um conjunto de botões brancos super-simples de alterar!

Esses botões vão, finalmente, lançar sua neve no ambiente. Eles definem onde ela começa – e, por 
isso, o nome “Localização Inicial”.

Vamos começar, então? O primeiro deles a alterar está na primeira linha que abriu, escrita “Max”, e 
tem escrito nele as palavras “X  0.0”. Ele é o primeiro botão, da esquerda para a direita, numa 
sequência de três botões. Clique nele, e digite “10000”, e tecle ENTER.



Agora, fique na mesma linha, e clique no segundo botão, escrito “Y  0.0”. E digite “10000” e tecle 
ENTER.

Agora, continue na mesma linha, e vá para o último botão, escrito “Z  0.0”, à direita. Escreva “50” e
tecle ENTER. 



Notou que o ambiente da neve parece ter aumentado muito? Pois bem, é exatamente o que 
aconteceu! 

Agora, prosseguimos e fazemos o mesmo na linha de baixo, escrita “Min”.

Alteramos o primeiro botão, escrito “X  0.0”, clicando no texto e escrevendo no lugar “-10000” e 
teclando ENTER.



Agora, fique na mesma linha e clique no segundo botão, escrito “Y   0.0”. Escreva “-10000”. E tecle
ENTER.

E, por fim, na mesma linha, clique no último botão, mais à direita, escrito “Z  0.0”. E digite “-50” e 
tecle ENTER.



E a sua neve vai cair de forma totalmente distribuída! Veja como fica!

Agora, antes de finalizar, é necessário um último passo. Esse passo é mais para uma segurança 
maior, caso tenha algum defeito no meio desta programação que não podemos controlar, esta opção 
previne isto. Para usá-la, cá na parte de cima no meio, na opção chamada “Bounds”, com um ícone 
que lembra um globo sendo segurado por uma vareta fixa em pé. Algo parecido com essa figura: Φ ,
e clique nesta opção.



Agora, vá um pouquinho à direita desta opção, e clique na flechinha (triângulo) que aponta para 
baixo. Isto vai abrir um botão, escrito “Set Fixed Bounds”. Clique nele.

E isso abrirá uma caixinha que vai cercar toda a nossa neve, de forma a ela ficar mais estável e, 
quando formos colocá-la no nosso ambiente, ela vai funcionar melhor.



Agora, já dá para finalizar este passo. Para isso, salvamos o nosso projeto, clicando na opção 
“Save”, com o ícone do disquete azul e branco, na parte de cima à esquerda. Ou, teclamos “Ctrl + 
S” - segurando a tecla “Ctrl”, no canto esquerdo inferior do teclado, e teclando “S”.

Agora, vá mais para cima, na aba em cinza-claro com o nome deste projeto, “Chuva-de-Neve”, ou 
outro que você tenha colocado, e feche esta janela, clicando no “X” pequeno no canto direito da 
aba. Quando você pousa o mouse em cima deste “X”, aparece escrito “Close Major Tab”, que 
apenas confirma para você fechar esta janela. Clique. Ou, tecle “Ctrl+F4” - segurando a tecla “Ctrl”
e teclando “F4”, tecla pequenininha que fica na parte de cima do teclado, em cima da tecla “4”. 

E pronto! Agora, por fim, só falta colocar a neve no cenário. Farei isso no próximo tutorial. Abraço!


