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Sketchup Make 15: Criar uma Asa 
O Sketchup Make facilita muito a modelação 3D, mas não tem nas suas versões gratuitas 
ferramentas que permitam modelar com superfícies curvas. Combinando outras ferramentas, é 
possível criar formas mais orgânicas, sem recorrer à versão profissional do Sketchup ou a plugins 
para modelação em curvas. Neste tutorial, iremos mostrar como criar a asa de um avião, 
recorrendo ao desenho de um perfil com arcos, e a um processo incremental de extrusão e 
deformação com a ferramenta de escala. 

 
Criar o perfil da asa: desenhar um retângulo, utilizar a ferramenta Linha (lápis) para marcar pontos 
sobre os quais iremos traçar arcos. Com as ferramentas Arco de Dois Pontos e Arco de Três Pontos, 
desenhar os perfis curvos da asa. O arco de dois pontos cria facilmente arcos, o de três pontos permite 
linhas curvas mais suaves. 

 

Eliminar as linhas em excesso com a ferramenta Borracha (ou selecionando e apagando com a tecla 
delete). 

Lápis 

Arco (3 pontos) 

Retângulo 

Arco (2 pontos) 

Borracha 
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Modelar a asa: Com a ferramenta Push/Pull, criar uma extrusão do perfil. 

 
A extrusão apenas nos permite criar volumetrias perpendiculares à sua base. Em seguida, teremos de 
deformar o lado superior do volume com a ferramenta Scale. Utilizando os pontos de controle desta 
ferramenta, alteramos a forma do lado superior, e a geometria da extrusão irá acompanhar a 
deformação, esculpindo assim a forma da asa. 

 

Repetir a extrusão. 

Push/Pull 

Escala 
Deformar esta superfície 

Arrastar os diferentes pontos de controle 

da ferramenta controla a deformação. 

Push/Pull 
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Repetir a deformação com a ferramenta Scale. 

 
Repetir, de forma incremental, o processo de extrusão -> deformação com escala, até obter a forma 
desejada. 

      
Com esta técnica, conseguimos obter formas tridimensionais complexas e orgânicas, combinando 
ferramentas de modelação do Sketchup Make. 
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