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Tutorial 

Sketchup Make 02 – Push/Pull 
No Sketchup Make é muito fácil pegar no programa e começar a modelar. Neste tutorial 
mostraremos como, utilizando a ferramenta Push/Pull. Esta permite criar extrusões em superfícies 
planas, intersecções e aberturas interiores.  

 

O primeiro passo é desenhar uma superfície. Pode ser feita com as ferramentas de traçagem de 
polígonos, círculos, arcos ou segmentos de reta. 

 
No Sketchup três ou mais arestas unidas definem uma superfície se forem coplanares (estão num 
mesmo plano vertical, horizontal ou oblíquo). Ao traçar livremente, a perspectiva pode enganar o olhar 
e fazer parecer superfície um conjunto de arestas não coplanar.  

Traçagem 

Arestas não coplanares 

Arestas coplanares 
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Para transformar a superfície num volume seleciona-se a ferramenta Push/Pull (extrusão), clica-se 
sobre a superfície e puxa-se na direcção desejada.  

 
A ferramenta push/pull pode ser aplicada a qualquer superfície. Pode-se desenhar sobre superfícies e 
assim criar novas formas para extrusão. 

Push/Pull 

“puxar” a superfície 
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Se empurrar-mos uma face até ser coincidente com o lado oposto, esta anula-se, gerando buracos ou 
eliminando superfícies. 

 

A ferramenta push/pull permite esculpir formas tridimensionais com muita facilidade. 
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A ferramenta Push/Pull é muito útil para abrir espaços interiores em formas. Para o fazer, empurra-se 
a superfície para o interior da forma, até surgir a indicação on face  

 

Utilizando o push/pull podemos criar com facilidade extrusões em formas planas.  
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Dica avançada: podemos controlar com exactidão as dimensões da extrusão por push/pull usando este 
processo: traçar a superfície, selecionar push/pull e começar a puxar a superfície, escrever a medida 
desejada na caixa Distance/Measurements (canto inferior direito do ecrã do Sketchup Make) e 
carregar na tecla Enter.  

 
A extrusão resultou numa forma com dimensões exactas. 
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