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Caracterização e Ficha Técnica do XPivote Animator 
©

 

Nome XPivot Animator 

Tipo de ferramenta Software Gratuito 

Autores e/ou Criadores 
Pyrotic Studios 

©
 

Versão Versão 3.5 

Tipo de versão Software gratuito para sistemas operativos Windows e Linux 

URL’s http://pivotx.co.nr/  

Língua(s) Inglês 

Tipo de funções Programa de Animação a partir de imagens simples similares a 
esqueletos/estruturas 

Recursos necessários Computador com sistema operativo Windows ou Linux 

  

Breve descrição O XPivot Animator é um software gratuito para animação. O seu 
princípio de funcionamento baseia-se na criação de figuras que 
não são mais que esqueletos. Esqueletos esses realizados por 
pequenos segmentos de recta parecidos com fósforos, tal e qual 
alguns desenhos muito infantis. A interacção com a ferramenta é 
extremamente simples e podemos criar os nossos próprios 
“objectos” a animar. Em contexto de EVT é uma ferramenta 
fundamental para a aprendizagem dos princípios de animação e 
dos tipos de movimento e estruturas de objectos/personagens a 
animar. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do XPivote Animator 
©

 

1. Para acedermos à página da Internet onde podemos descarregar este software, 

devemos no browser da Internet digitar o seguinte endereço: http://pivotx.co.nr/ 

Iremos então aceder à página inicial do XPivot Animator Project como se pode 

visualizar na Figura 1.  

 

Figura 1. Página inicial do XPivot Animator Project 

 

2. O site, na sua página inicial, dá acesso a uma breve descrição do software, das suas 

funcionalidades e dos fundamentos do projecto. Temos ainda acesso a uma barra de 

navegação em várias secções que se encontra presente na parte superior das páginas, 

horizontalmente (Figura 2), permitindo o acesso às seguintes secções: Blog, Info and 

Feedback, Download XPivot, PivotXtraz, Forum e Sponsors and Awards. Pela sua 

importância, iremos dedicar-nos neste manual mais à secção para download deste 

software mas as secções de fórum e extras são também importantes, tanto para 

recursos adicionais como para acesso a respostas a dúvidas que surjam. 

 

Figura 2. Barra de navegação no site do XPivot Animator Project 

 

3. Para se realizar o download deste software devemos ir à secção Download XPivot. 

Chegados aí, irá aparecer-nos uma página idêntica à apresentada na Figura 3. 

Devemos obrigatoriamente carregar na parte inferior onde diz “I Accept de EULA…”. 

Só assim, aceitando as regras para descarregar este software se vai abrir uma nova 

página como a representada na Figura 4. Devemos então carregar na ligação a verde 

que dá acesso ao download da última versão, actualmente a 3.5. 

http://pivotx.co.nr/
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Figura 3. Declaração para aceitação das normas para descarregar o XPivot Animator  

 

 

Figura 4. Página para escolha/selecção da versão do XPivot Animator a descarregar 

 

4. Depois de realizado o processo descrito anteriormente, abre-se nova página (Figura 5), 

agora sim, que nos dá acesso, no lado direito do ecrã à descarga do ficheiro chamado 

setup_xpivot3.5final.zip. Para o descarregar basta carregar em Download File. 

 

Figura 5. Página para download do XPivot Animator  
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Ao carregarem em Download File irá aparecer no ecrã uma janela para pedir para 

guardar o ficheiro no nosso computador (Figura 6). Deve ser guardado, escolhendo-se 

a localização do mesmo (Figura 7). 

 

Figura 6. Gravar ficheiro de instalação do XPivot Animator  

 

Podemos então escolher, por exemplo, o Ambiente de trabalho e fazemos OK (Figura 

7). O download é extremamente rápido visto que este software é bastante pequeno. 

 

Figura 7. Localização do ficheiro a guardar para instalação do XPivot Animator  

 

5. Após finalização do download, devemos descompactar o ficheiro zip (Figura 8). 

Lembramos que o ficheiro descarregado é um ficheiro compactado – zip, que deve ser 

descomprimido com um programa como o Winzip, WinRar, 7-Zip ou outro similar. 

Depois de descompactado, iremos ter apenas um ficheiro de instalação como a 

representação da Figura 9. 

 

Figura 8. Ficheiro zip do XPivot Animator  
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Figura 9. Ficheiro de instalação do XPivot Animator depois de descompactado 

 

6. Depois do ficheiro descompactado, e tendo como exemplo a versão para Windows com 

um ficheiro executável, devemos fazer um duplo clique no ficheiro setup do XPivot 

para que o mesmo seja instalado (Figura 9). Quando o fizermos, abre-se uma janela de 

instalação pedindo ao utilizador para seleccionar o destino onde quer guardar o 

software (Figura 10). NOTA IMPORTANTE: Este programa, depois de instalado, não 

fica armazenado em “Programas”. Se por exemplo optarmos por instalar o XPivot no 

Ambiente de Trabalho, será criada uma pasta nesse local e dentro da mesma 

encontra-se o ficheiro que devem correr para abrir o programa (Figura 11). 

 

Figura 10. Janela a solicitar selecção do destino para instalação do XPivot Animator  

 

Figura 11. Pasta que contém o programa XPivot Animator na localização escolhida para instalação 

 

7. Concluída a instalação do programa, abrimos a pasta onde o mesmo está guardado 

(Figura 11) – não esquecer do destino de instalação que seleccionaram, e aparecerá 

uma nova janela (Figura 12) com o ficheiro a executar (fazendo duplo clique) para que 

o XPivot corra no nosso computador. 
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Figura 12. Ficheiro a executar para correr o XPivot Animator no nosso computador 

 

8. Aberto o programa XPivot Animator, a Interface do software é extremamente simples, 

tal como se pode verificar na Figura 13. As suas ferramentas principais e funções serão 

explicadas sinteticamente nos próximos pontos. 

 

Figura 13. Interface do XPivot Animator  

 

9. Sempre que se inicia um novo projecto no XPivot Animator, é solicitado ao utilizador 

que defina as dimensões da tela que quer utilizar na animação. Por defeito, as 

dimensões são 505 de largura e 425 de altura. Mas, como se pode ver na figura 14, as 

mesmas podem ser alteradas. 
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Figura 14. Janela para escolha das dimensões da animação no XPivot Animator  

 

10. A barra de menus deste software tem apenas os menus Root, Option e Help. O menu 

Root (Figura 15) tem funções essenciais como iniciar uma nova animação, abrir uma 

animação já iniciada e guardada anteriormente ou guardar uma animação. Temos 

ainda a hipótese de carregar um fundo para a nossa animação e, também carregar ou 

criar um tipo de figura a usar na animação. 

 

Figura 15. Menu Root do XPivot Animator  

 

11. Uma das funções interessantes no XPivot Animator é criarmos as nossas próprias 

figuras para animar sem que tenhamos que usar sempre a figura modelo. Se no menu 

Root fizermos Create Figure Type irá abrir-se uma nova janela na interface (Figura 16). 

Nessa janela podemos, com as ferramentas que são disponibilizadas, criar um novo 

personagem segundo os mesmos princípios do software. Pode ser um animal ou 

qualquer outra forma/esqueleto/estrutura que queiramos animar. 

 

Figura 16. Função Create Figure Type no XPivot Animator  
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12. A caixa de ferramentas do XPivot Animator (Figura 17) encontra-se no lado esquerdo 

da aplicação e está dividida em várias zonas que iremos explicar de seguida. 

 

Figura 17. Caixa de ferramentas do XPivot Animator  

 

13. Na caixa de ferramentas do XPivot Animator, começando de cima para baixo, temos 

em primeiro lugar a indicação do Frame em que estamos e quantas vezes queremos 

que esse frame se repita na animação (Figura 18). Por exemplo, fazemos a captura de 

1 ou 2 frames por cada posição mas, suponhamos que queremos fazer uma pausa de 

um segundo. Nesse caso, devemos capturar uma determinada posição indicando na 

caixa Repeat 24. 

 

Figura 18. Caixa de ferramentas do XPivot Animator – função Frame e Repeat 
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Abaixo da secção anterior, temos as ferramentas de reprodução do filme (Figura 19). 

Os botões Play e Stop fazem reproduzir e parar a animação. Se a caixa Repeat estiver 

activa, o filme reproduz e, chegando ao fim, volta ao início, reproduzindo novamente. A 

barra de deslocamento vertical serve para seleccionarmos a velocidade com que é 

reproduzida a animação. No caso, por defeito, aparece a 12 imagens por segundo mas 

pode ser alterada para mais ou menos. 

 

Figura 19. Caixa de ferramentas do XPivot Animator – função Reprodução 

 

Na secção Current Figure desta caixa de ferramentas encontramos as ferramentas de edição 

de cada uma das imagens que compõe a animação e está a ser editada (Figura 20). Delete 

para apagar a imagem ou Edit para editá-la. Center e Flip para centrar a imagem e a inverter. 

Podemos ainda seleccionar ou alterar a cor em Colour e mudar a imagem para visualização de 

frente ou costas nas opções Front e Back. Sempre que a edição de um fotograma (imagem da 

animação) estiver concluída e pronta a ser capturada para se passar à seguinte, deve-se 

carregar em Next Frame. 

 

Figura 20. Caixa de ferramentas do XPivot Animator – função Current Figure 

 

14. Finalmente, mesmo por cima da zona central da interface onde animamos a 

personagem, existe uma linha temporal (timeline) que nos vai mostrando todos os 

fotogramas (Figura 21). Sempre que se queira editar um deles, basta carregar no que 

se pretende editar e fazer as modificações necessárias na zona central onde aparece a 

imagem. 

Resta-nos ainda dizer e enfatizar que este é um programa muito simples de animação. 

Serve essencialmente para perceber as estruturas de pessoas, animais ou objectos 

para, em projectos de animação de outra envergadura, sabermos como animar, com 
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movimentos realísticos sem cometer exageros e incorrecções de posições dos 

membros das personagens. Aliás, para se animarem as personagens, vejam a figura 

21: é arrastando e movendo os membros e as suas articulações marcadas com 

círculos vermelhos que se conseguem as mudanças de posição necessárias. 

 

Figura 21. Timeline do XPivot Animator e personagem: membros e articulações 

 

 

 

 

 


