
Disciplina: Desenho Assistido por Computador 

Curso: Profissional Técnico de Design 

 

 “Actividade 4” 

Desenhar em 3D através do Sketchup (Google) 

O que vais aprender? 

Esta actividade pretende ajudar-te a interagir com um softawre para desenho 

3D o Sketchup, que permite a realização de modelos em perspectiva. 

Os exercícios que se seguem, têm como objectivo dar a conhecer os 

comandos base do programa, para que ganhes autonomia no desenho 3D. 

Nota: De modo a recriares virtualmente um objecto, deves ter em conta a 

terceira dimensão (o eixo do z - altura). 

Nota: Para saberes mais acerca das potencialidades do programa, consulta a 

página: http://projectotracadosuniversais.weebly.com > Software > Desenho 3D 

 

1. – Inicia no teu computador o programa Sketchup e clica sobre  “choose 

template” > “Arquitectural/Design - Milimeters” 

Antes de interagires com as ferramentas deves ter em atenção os seguintes 

ícones , que te indicam a vista onde estás a desenhar . 

 

1.1 – Acede à barra de ferramentas e começa por desenhar um rectângulo. 

Utiliza ainda a ferramenta push/pull  e confere-lhe altura. 

1.2 – Através das ferramentas move  e rotate , move e roda o 

paralelepípedo. 

1.3 – Aumenta e diminui as suas dimensões através da ferramenta scale . 



1.4 – Utiliza agora, a ferramenta tape measure  para obteres as dimensões 

do objecto.  

Nota: As dimensões dos objectos desenhados vão sendo registadas no campo 

inferior da interface do programa. 

1.5 – Desenha agora outro rectângulo circunscrito no anterior e utiliza 

novamente a ferramenta push/pull . 

1.6 – Utiliza por fim, a ferramenta orbit , para obteres uma visão total do 
objecto. 

 

 

 

2. - Desenha agora desenhar formas livres através das ferramentas line  

, arc  e freehand . 

2.1 – Volta a utilizar todas as ferramentas propostas no exercício anterior. 

 

 

3 – Desenha um rectângulo em vista isométrica .  

Atribui-lhe a altura de 5000 mm, com a ferramenta push/pull . 
 

3.1  – Na vista de frente , desenha arcos nos cantos do rectângulo. 
 

3.2 – Voltando à vista isométrica, acede ao comando follow me , e 

arredonda as arestas superiores do paralelepípedo. Utiliza o zoom manual 

para te auxiliar a realizar o exercício. 

3.3 – Acede por fim à ferramenta paint buquet , e atribui um material ou 

cor a todas as faces do objecto. Utiliza como auxilio a ferramenta orbit . 
 
 

 


