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Caracterização e Ficha Técnica do CreaToon © 

Nome CreaToon 

Tipo de ferramenta Software Gratuito 

Autores e/ou Criadores Androme N.V. 
©

 

Versão 3.0 

Tipo de versão Freeware (após ter sido descontinuado a versão passou a free) 
apenas para sistema operativo Windows 

URL’s http://www.creatoon.com/index.php  

Língua(s) Inglês 

Tipo de funções Animação de imagens em 2D 

Recursos necessários Computador com sistema operativo Windows. O software apenas 
corre em Windows e até à versão XP. Não há versão para Vista. 
Com Windows 7 deve-se emular XP. 

  

Breve descrição O CreaToon é um software de animação de imagens em desenho 
animado tradicional 2D que actualmente é gratuito após ter sido 
descontinuada a sua comercialização pela empresa criadora. 
Apenas funciona em Windows e até à versão XP. Este software 
tem imenso potencial em contexto educativo de EVT permitindo 
criar várias cenas, sequências e cenários de forma muito simples 
rápida, sendo a sua interface em Inglês mas com uma usabilidade 
muito interessante, mesmo para os mais pequenos visto a 
iconografia ser muito fácil de perceber e assimilar as suas 
funções. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do CreaToon © 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet digitar o seguinte 
endereço: http://www.creatoon.com/index.php 

Iremos então visualizar uma página como a da Figura 1. O site do CreaToon dá 
acesso às secções Home, Features, Samples, Tip & Tricks, Download, FAQ e 
Links.  

 

Figura 1. Página inicial do Creatoon 

 

2. Para iniciarmos o download deste software devemos ir à secção Download e carregar 
na ligação que diz full version of CreaToon 3.0. (Figura 2).  

 

Figura 2. Secção download do site do CreaToon 

 

3. Depois de carregarmos em download the full version, irá abrir-se uma janela como a 
da figura 3 para seleccionarmos o destino do ficheiro executável de instalação do 
programa. O ficheiro de instalação tem apenas 5,5 Mb. 
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Figura 3. Janela para selecção do destino do ficheiro de instalação do CreaToon 

 

4. Na mesma página de download, devemos também carregar na ligação que diz 
unlock.zip para que descarreguemos a pasta zip, para posteriormente à instalação do 
programa, façamos correr estes ficheiros e desbloquear o programa (Figura 4). Esta 
fucnionalidade ficou activa desde a descontinuidade do software e disponibilização 
gratuita do mesmo.  

 

Figura 4. Janela para selecção do destino do ficheiro zip para desbloquear o CreaToon 

 

5. Para iniciarmos a instalação do CreaToon, devemos abrir a pasta de destino que 
escolhemos para gravar o ficheiro de instalação e fazer um duplo clique em cima do 
ficheiro CreaToonInstall.exe (Figura 5). 

 

Figura 5. Ficheiro de instalação do CreaToon 

 

6. Vai então iniciar-se o processo de instalação deste software. Devemos carregar em 
Continue na primeira janela que nos aparecer (Figura 6). Das várias janelas que 
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poderão aparecer devemos fazer Next e, finalmente, Finish para concluir a instalação 
(Figuras 7, 8 e 9). 

 

Figura 6. Primeira janela a aparecer durante a instalação do CreaToon 

 

 

 

Figuras 7, 8 e 9. Várias janelas que aparecerão aquando da instalação do CreaToon 

 

7. Concluída a fase de instalação, temos que desbloquar o software (e não se esqueçam, 
não estamos a cometer qualquer ilegalidade). Para o desbloquear, devemos então 
correr o programa e, depois de aberto, ele vai dizer que o mesmo não está 
desbloqueado. Vamos de seguida à pasta onde guardámos o ficheiro .zip com o nome 
unlock.zip (Figura 10). Temos então que descompactar esse ficheiro. O seu conteúdo 
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é o que se apresenta na figura 11, contendo 2 ficheiros. Finalmente, devemos fazer um 
duplo clique no ficheiro unlock.exe e, quase de imediato, aparecerá uma janela a 
informar que o software está desbloqueado e devemos reiniciá-lo (Figura 12). 

 

Figura 10. Ficheiro zip contendo o programa de desloqueio do CreaToon 

 

 

Figura 11. Conteúdo do ficheiro descompactado e ficheiro Unlock.exe para desbloquear o CreaToon 

 

 

Figura 12. Janela que aparece a confirmar o correcto desbloqueio do CreaToon 

 

 

 

Aconselha-se os utilizadores desta ferramenta a passar pela secção Tips & Tricks do site do 
CreaToon pois nessa secção têm imensos tutoriais sobre como trabalhar com esta ferramenta. 
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8. Iniciamos aqui a exploração do software CreaToon, sendo a interface do programa a 
que se apresenta na figura 13, e é composta por 4 áreas: a zona central da 
visualização da animação, à esquerda a zona das pastas e layers (camadas), à direita 
a zona de visualização dos ficheiros em utilização e na parte inferior a zona da edição 
das imagens, imagens-chave e som. Quanto à barra de menus e ferramentas e suas 
funcionalidades exploraremos nos pontos seguintes. 

 

Figura 13. Interface do CreaToon 

 

9. A barra de ferramentas do CreaToon é constituida pelas seguintes ferramentas com as 
respectivas funcionalidades: 

-  New Scene: cria uma nova cena no CreaToon. Apenas pode estar uma aberta. 

-  Open Scene: abrir uma cena já existente e que tenha sido gravada. Os ficheiros 
a abrir devem ter a extensão CT2. 

-  Save Scene: guardar a cena actual. Outras opções no menu de Arquivo são 
Close (para fechar uma cena) e Save As (para guardar a cena com outro nome). 

-  Load Image: serve para carregar imagens para adicionar ao painel e integrar no 
filme. 

-  Load Sound: serve para carregar sons (ficheiros audio). Note-se que é 
necessário adicionar as pistas de áudio de um filme às designadas shaders para que a 
exportação em AVI funcione e grava também o áudio. 

-  Undo: Desfaz a operação anterior. 

-  Redo: Volta a refazer a operação anterior. 
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-  Render: ao carregar inicia-se o processo de renderização do filme (necessário 
para a visualização final). 

-  About: Ao carregar obtém-se informação sobre a versão do CreaToon que 
estamos a usar e remete, também, para o site da CreaToon para informações e ajudas 
adicionais. 

-  Copy frames tool: É constituída por 3 elementos – o 
primeiro para indicar quantas vezes o keyframe é copiado, o segundo para designar 
quantas imagens em branco devem ficar entre cada keyframe e o terceiro elemento 
serve para colar os keyframes copiados. 

-  Copy nodes tool: esta ferramenta 
também têm 3 elemntos que servem para – no primeiro determinar o número de cópias 
a efectuar do objecto seleccionado na árvore de elementos, no segundo escolher em 
que “pasta” ou zona da árvore é escolhida para colar a selecção e, finalmente, o 
terceiro elemnto para efectuar a operação. 

 

10. Do lado esquerdo da interface,tal como já referimos, existe uma área designada de 
Shelves. Numa tradução literal, podemos dizer que esta designação quer dizer 
“prateleiras”, o que é uma forma interessante de referenciar esta função pois o 
CreaToon trabalha com muitos recursos e esta é a forma de os organizar, em 
prateleiras. As suas funções são as seguintes: 

-  Shaders shelf: para imagens retiradas do nosso computador ou digitalizadas. Ao 
adicionar-se um shader para uma cena, é criada uma nova animação contendo as 
imagens que lá inserir. Num conceito muito próprio da animação, essas imagens 
podem ser reutilizadas na mesma cena ou noutras (por exemplo, um ciclo de passo). 

-  Nodes shelf: Os nodes (ou nós) são elementosque podem ser adicionados à 
cena e podem ser de vários tipos: 

 - Os dummies para criar pivots animados, sendo que os pivots são pontos 
chave da animação. 

 - Os text objects para animar textos, por exemplo para a ficha técnica e/ou 
legendas. 

 - O blend node que permite realizar mudanças de estilo e aplicá-las a todas as 
derivadas dessa shelf. 

 - O color node permite alterar a cor e/ou opacidade da mesma em todas as 
camadas derivadas de uma shelf, agindo como um filtro. 

 - O sketch objects permite incluir recortes ou desenhos simples dentro da 
nossa animação. 

 - A função cameras permite-nos escolher em cada cena qual o ponto de 
tomada de vista e ângulo da câmara. 
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-  Sounds Shelf: Permite sincronizar a animação incluindo ficheiros audio do tipo 
WAV. Sempre que um arquivo áudio é carregado, aparece um icone na shelf 
respectiva. Depois, basta arrastar e largar o icone de som para a cena ou árvore da 
shelf e visualiza, então, a animação com áudio. Note-se que a inclusão dosom é 
sempre a partir do ponto zero, do primeiro frame. É muito importante referir que se 
quisermos silêncio no início do filme,não podemos editar o som, devemos gravá-lo com 
silêncio no início. 

-  Resources Shelf: função que permite que um cenário ou conjunto de desenhos 
chave (key-frames) possam ser usados em cenas posteriores. 

-  Clipboard Shelf: De cada vez que algo é copiado, é nesta secção que fica (área 
de transferência) até ser colado noutro local. 

 

11. Do lado direito da interface, aparece a zona designada por Tree View. Esta árvore 
mostra uma estrutura hierárquica de todos os itens quetenho activos no meu 
projecto/animação. É constituída por dois pontos de vista: o da árvore hierárquica e o 
da árvore de classificação. A vista de árvore de classificação dá-nos uma visão simples 
e clara dos objectos utilizados numa animação, permitindo que se altere a ordem de 
classificação hierárquica de um objecto ou posição do mesmo, bastando para tal 
arrastar e largar esse objecto onde quisermos. 

 

12. Em cada cena podemos editar várias configurações disponíveis para o formato de 
saída final do filme/animação como o Aspect Ratio, Antialiasing, Depth of field e 
Background color (Figura 14).  

 

Figura 14. Janela de configuração de uma cena no CreaToon 

13. Em Cameras, o CreaToon permite escolher vários tipos de câmaras (tomadas de 
posição/câmra). São elas: as normais ou de perspectiva e as ortográficas, podendo-se 
sempre editar as câmaras e fazer render das mesmas para pré-visualização, com 
diversas funcionalidades de focagem, translação, rotação, etc… quase como num 
estúdio real. 
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14. Pela sua particularidade, quando queremos incluir texto na animação (legenda ou ficha 
técnica) devemos fazer, como já referimos, o Text node. Nesse caso aparecerá uma 
caixa de diálogo onde devemos introduzir o texto a aparecer na animação, os tempos e 
configuração final do texto (Figura 15). 

 

Figura 15. Configuração do Text Node do CreaToon 

 

15. Nas ferramentas de edição, temos a transformation tool que nos permite, através de 
uma guia, fazer os movimentos de câmara virtuais para captura de imagens (Figura 16) 
ou ainda o Sketch tool que nos permite desenhar directamente na interface, usando 

este ícone  e depois editando todas as ferramentas disponíveis nos menus 
pendentes correspondentes. 

 

Figura 16. Transformation tool do CreaToon 

 

16. Para os controlos do filme temos os Playback controls, com iconografia muito familiar 
para maior parte dos utilizadores e que nos permite controlar o visionamento da 

animação através dos botões:  Stop,  Play,  Replay,  ferramenta 
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para visualização de um determinado frame (indicar o número) e, finalmente, o slide 

bar com todo o timeline  

 

17. A zona do Keyframe Editor é onde podemos editar o nosso filme e animação, 
podendo fazer os ajustes necessários ao sincronismos do mesmo e edição de algum 
desenho-chave (Figura 17). 

 

Figura 17. Keyframe Editor do CreaToon 

 

18. O Spline Editor permite ver num gráfico simples os keyframes (desenhos chave) da 
nossa animação e os desenhos feitos automaticamente por interpolação, podendo-se 
fazer os ajustes necessários. Esta ferramenta é uma grande ajuda para detectar falhas 
de sincronismo (Figura 18). 

 

Figura 18. Spline Editor do CreaToon 

 

19. Finalmente, quando pretendemos fazer a exportação final de uma animação, quando 
realizamos o Render, devemos ter atenção às rendering settings, configurando 
correctamente o nosso filme animado (Figura 19). 
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Figura 19. Render Settings do CreaToon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informamos que no site do CreaToon, em http://www.creatoon.com/index.php existe uma 
manual muito completo deste software, em língua Inglesa, e que pode ser descarregado e 
utilizado como referência pois será seguramente muito útil. 

Existem ainda no site referido imensas ferramentas tutoriais indispensáveis para quem quer 
utilizar esta ferramenta. 


