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Tutorial 

Sketchup Make 08 – Importação 
 
Podemos utilizar dentro de um projecto em Sketchup Make recursos externos como imagens e 
objectos 3D modelados noutros programas. O programa importa imagens em formatos comuns 
(JPEG, PNG, TIF, BMP), formatos específicos (PSD, TGA), e ficheiros 3D em Sketchup (SKP), 3D 
Studio (3DS), Collada (DAE) e Google Earth (KMZ). Para importar outros formatos de imagem e 3D 
recomendamos a conversão utilizando um editor de imagens, exportando directamente de outra 
aplicação de modelação 3D nos formatos 3DS e DAE, ou utilizando um programa como o Meshlab 
para converter entre formatos 3D. 
 

 
Através do menu Import (File -> Import) acedemos à caixa de diálogo de importação. Na opção 
Formato de Ficheiro podemos escolher o tipo de ficheiro que pretendemos importar (imagem ou 
objecto 3D). 

 
Ao importar uma imagem, podemos assentá-la sobre um plano vertical. 
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Podemos assentar sobre um plano horizontal. 

 
O processo de importação fica concluído depois de se ajustar o tamanho final da imagem importada, 
redimensionando-a com o rato.  
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Para importar um modelo 3D seguimos o mesmo processo, escolhendo no tipo de ficheiro formatos de 
3D. Estando o Sketchup Make limitado a importar ficheiros Sketchup, 3D Studio e Collada (os ficheiros 
KMZ – Google Earth são ficheiros ZIP que coligem modelos Collada com informação de 
georreferenciação), pode ser necessário utilizar um programa para converter entre formatos. 
Recomendamos o programa gratuito Meshlab para este tipo de tarefa 

 
O processo de importação pode ser demorado, consoante o número de faces do objecto a importar. 
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Para terminar a importação, posicionamos o objecto e clicamos com o rato.  

 
Os objectos 3D são importados como componentes pelo Sketchup. Podemos modificar a sua geometria 
através da opção Edit Component, disponível no menu de contexto (botão direito do rato sobre o 
objecto). 
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