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O que é projetar no SketchUp 

SketchUp é um Software de modelagem em 3D que nos permite a elevação 

de projetos em 3 dimensões. Nele é possível modelar com precisão projetos, modelos, 

terrenos entre outros componentes utilizados por profissionais e estudantes das áreas 

de Engenharias e Arquitetura. O programa oferece várias ferramentas que nos 

auxiliam, de maneira simples, para chegarmos em um resultado totalmente 

satisfatório.  

 

O que são os Plugins 

O SketchUp já nos oferece uma grande variedade de ferramentas e afim 

de otimizar e potencializar ainda mais os projetos, alguns criadores independentes e 

empresas de criação de softwares criaram os plugins. Os plugins são extensões 

adicionais que baixamos da internet e importamos para dentro do SketchUP. São 

inúmeros plugins que podemos estar utilizando, sendo pessoal a utilização da escolha 

dos mesmos.  

Encontramos plugins pagos e gratuitos na extensão do SketchUP no site: 

https://extensions.sketchup.com/pt-BR e alguns também são disponibilizados no site: 

https://sketchucation.com. Com isso, iremos descrever abaixo 5 plugins que são uns 

dos mais utilizados para a modelagem. 
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1. MAKE FACE 

Make Face é um plugin que analisa uma seleção de arestas e cria 

planos/faces conforme essas selecionadas. Um detalhe é que os planos só serão 

criados a partir de arestas que se encontram fechadas. Esse plugin, além de otimizar 

o tempo de criação nos permite o fechamento de formas curvas, assimétricas e áreas 

de grandes dimensões que poderão ser, talvez, um empecilho na hora de criar os 

planos/faces manualmente.  

Alguns erros que pode acontecer são: 

- As arestas não serem coplanares (no mesmo plano). Para resolvermos 

esse problema basta mudarmos a câmera projeção paralela e para vista frontal. 

- As arestas serem sobrepostas e não se intersectarem entre si. 

- Os seguimentos não formarem um plano fechado, havendo a necessidade 

de complementação das linhas para que sejam fechados. 

- O modelo ser muito pequeno, possuindo dimensões menores que 1mm². 

 

2. CLEAN UP 

Clean Up é um plugin que nos auxilia na remoção de traços, objetos, layers 

entre outros elementos que não estão sendo utilizados no nosso arquivo o que leva o 

peso do mesmo no computador e dificulta na modelagem. Esse plugin vem nos ajudar 

e funciona como um “Purge”. 
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3. ROUND CORNER 

O Round Corner é um plugin que nos possibilita modificar os cantos dos 

nossos modelos, haja vista que grande parte de todos os modelos, objetos, estruturas 

que vemos nunca é totalmente quadrada, possuindo leve arredondamento ou ser 

chanfrado. Essa simples modificação nos possibilita criação de modelos mais realistas 

que impactam diretamente na renderização dos mesmos. 

 

Figura 1 Round Corner em um cubo. 

 

 

4. SOLAR NORTH 

O SketchUp nos disponibiliza a ferramenta sombras, porém ao habilitarmos 

as sombras acaba pesando muito nosso desenho até definirmos a posição do Sol 

sobre o projeto. O Plugin Solar North, vem nos auxiliar a colocar a direção do Sol 

levando em consideração a posição do Norte, permitindo um trabalho mais preciso de 

sombras e insolação na volumetria. 

 

 

Figura 2 Solar North em um cubo 
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5. FLOOR GENERATOR 

O Plugin Floor Generator cria revestimentos a partir de um plano nos 

possibilitando de criar diversos tipos de pisos com as especificações que damos a 

eles como comprimento, largura, profundidade do rejunte, distanciamento do rejunte 

entre outros. O fato de colocarmos pisos realistas auxilia na produção de cenas 

também mais realistas. 

 

Figura 3 Resultado do Plugin 

 

Conclusão 

Como dito anteriormente, existe inúmeros plugins para inúmeras ações, 

basta você pesquisar pela ferramenta que você precisa para alcançar um devido 

resultado que o site te encaminhará para o plugin desejado.  

Com o tempo acumulamos diversos plugins na nossa janela de 

modelagem, limitando a nossa visualização do projeto, com isso, é sempre bom 

desativarmos alguns Plugins que não iremos utilizar e deixarmos apenas aqueles nos 

qual irá nos favorecer.  


