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Tutorial 

Sketchup Make 07 – Visualização 
O Sketchup Make define-se com uma aplicação de modelação 3D não-fotorealista (NPR- non-
photorealistic render). Tem alguns recursos que permitem melhorar o aspecto estético dos 
projectos criados: texturas, sombras, cor de fundo e estilos. Não produz imagens renderizadas, 
mas permite guardar pontos de vista como imagem. A exportação em formatos comuns 3D está 
limitada ao colada (dae) e google Earth (kmz) na versão gratuita do programa.  

 
Texturas: para aplicar texturas e cores a um objecto utilizamos a ferramenta Balde de Tinta (Textura). 
Selecciona-se a cor ou textura desejada e clica-se na superfície para a aplicar. 

 
Nas Categorias podemos escolher texturas de imagem pré-definidas que simulam texturas. 
Na opção Criar Material podemos utilizar outras imagens para definir texturas para os objectos. 

Balde de tinta 

Categorias de materiais 

Criar/Aplicar textura 
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Linhas de Contorno: podemos alterar a visualização das linhas de contorno das superfícies que formam 
o objecto no menu View->Edge Style. Podemos ocultar linhas de contorno, ver contornos interiores ou 
ter indicadores visuais de profundidade, entre outras opções. 

 
Faces: no menu View->Face Style podemos modificar o aspecto das faces do objecto, tornando-as 
opacas ou transparentes, sombreadas, com e sem texturas. Quando a complexidade do modelo e das 
texturas torna o computador lento uma boa opção é optar pela visualização shaded (sem texturas). 

Linhas de Contorno 

Faces das superfícies 
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Sombras: no menu Window->Shadows podemos aplicar sombras ao objecto. Na caixa de configuração 
Shadow Settings podemos configurar a intensidade das sombras, de onde são projectadas, e a hora, 
dia e mês (controla a posição do sol em relação ao espaço). Aplicar sombras exige muito dos recursos 
do computador. Estas podem ser configuradas, desligadas no botão de ligar/desligar sombreado, e 
activadas no final do projecto. 

 
Nevoeiro: a opção Fog modifica o aspecto do fundo de trabalho do Sketchup. Podemos configurar a 
intensidade e distância da visão difusa, e atribuir uma cor de fundo personalizada. 

Sombras 

Liga/Desliga sombras 

Intensidade 
Data 

Projecção da sombra 

Nevoeiro 
Liga/Desliga Campo visual 

Cor de fundo original 

Cor personalizada 
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Estilos: os estilos conjugam texturas, iluminação, cor de fundo e sombras para alterar o aspecto gráfico 
final de um projecto em Sketchup. Estão disponíveis no menu Window->Styles. 

 
Para aplicar um estilo basta escolher o estilo desejado por entre os disponíveis nas categorias  

Estilos 

Clicar sobre o 

estilo desejado 

Biblioteca de Estilos 

Categorias 
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Rendering: o Sketchup não executa renders por si (necessita de plugins extra). Permite gravar imagens 
a partir dos pontos de vista apresentados na janela de trabalho. 

 
Modelos 3D: O Sketchup Make permite exportar modelos para incorporar noutras aplicações de 
modelação e animação 3D. Na versão gratuita desabilita os conversores de formato e restringe a 
exportação aos formatos Collada (DAE) e Google Earth (KMZ). A maior parte dos programas de 
modelação 3D lê estes formatos, e é possível converter para outros formados de ficheiros 3D com 
aplicações dedicadas. 

Exportar Imagem 

Exportar Modelo 



 Tutoriais 

6 
 

 
Um programa como o Meshlab permite visualizar e fazer conversão entre formatos de ficheiros 3D. 
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