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Apresentação do SketchUp 2020 - Avançado 

O objetivo do curso é reforçar ainda mais o aprendizado em relação 
ao SketchUp, apresentando novos projetos e extensões como o 
Twilight Render V2, para melhorar o processo de renderização dos 
seus trabalhos. 

Neste curso utilizaremos a versão do SketchUp que pode ser usada 
gratuitamente, é um produto extremamente versátil e muito fácil de 
usar. Devido a sua facilidade de modelagem de estudos de formas e 
volumes tridimensionais, ele é muito utilizado nas áreas de 
Arquitetura, Design de Móveis, Desenho Técnico, Engenharia Civil, 
Engenharia Mecânica, Design de Produtos, Escultura, Game Design e 
diversas outras profissões relacionadas aos trabalhos que necessitem 
visualizações em 3D. 
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Aula 1 – Modelagem de Terreno 

● Acessando O SketchUp 

 Pressione a tecla “Windows” 

 

● Digite "sketchup" e clique no programa: 

 

● Criando Um Arquivo 

● É necessário selecionar um modelo antes de utilizar o SketchUp, pois ele 
que define os padrões e a unidade de medida que serão utilizadas no 
projeto. 

● Para escolher um modelo, clique diretamente sobre uma das opções:  

 

● Ao escolher um dos modelos o programa já será aberto, tendo acesso a 
todas as ferramentas disponíveis. 
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● Conhecendo a Ferramenta Sandbox 

● A modelagem de terrenos é possível dentro do próprio SketchUp, sem a 
necessidade inicial de plug-ins externos 

● Através dela é possível gerar terrenos a partir de contornos ou modelar 
com a própria ferramenta, além de podermos demarcar exatamente a 
posição da edificação no terreno 

● Por padrão em seu primeiro acesso, a barra de ferramentas “Sandbox” 
pode não estar sendo exibida, neste caso, você deve ativar sua exibição 
através do menu “Visualizar”: 

 

● Clique sobre a opção “Barra de ferramentas” 

 

● Ative a opção “Sandbox” entre as opções da lista: 
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● A barra apresenta um total de 7 ferramentas: 

 

● A ferramenta “A partir do zero” por exemplo, tem a função de criar 
terrenos com uma superfície plana, divida em pequenos quadrados que 
serão utilizados para moldar o relevo do terreno. 

 

● A primeira informação solicitada pela ferramenta é o espaçamento, que 
vai definir o tamanho de cada quadrado na superfície, para inserir essa 
informação, apenas digite o valor desejado por exemplo “1” e tecle enter, 
o valor é apresentado no canto inferior direito da tela. 

 

● Em seguida, clique no projeto para criar a primeira linha, use o eixo 
vermelho como guia para a criação e digite o valor desejado. 

 

● Para finalizar, mova o cursor para cima no eixo azul e digite também um 
novo valor, assim o terreno será criado. 
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● Confira como funcionam os eixos do SketchUp: 

● O SketchUp trabalha com três eixos: X, Y e Z. 
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Aula 2 – Animações 

● Configurando a Animação 

● O primeiro passo para criar uma animação é configurar a transição entre 
as cenas, isso vai passar a sensação de continuidade em seu vídeo 

● Para configurar essa transição, utilize o menu “Visualizar” 

 

● Clique sobre a opção “Animação” 

 

● Clique em “Configurações” 

 

● Nessa janela, mantenha selecionada a opção “Animação” a sua esquerda 
e através das opções transições de cena e tempo entre as cenas ajuste: 

 

● Este é um ajuste de exemplo, para cada projeto você deve configurar 
conforme sua necessidade, caso você queira que seu projeto seja contínuo 
por exemplo, sem pausas, é importante deixar o tempo entre as cenas em 
0, assim uma cena será exibida logo após a outra. 
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● Criando Cenas 

● As cenas é que vão definir o percurso e os locais por onde o vídeo vai 
percorrrer, é importante criá-las em pontos específicos que apresentem 
uma boa vista do cômodo ou ambiente desejado. 

● Para criar uma cena, utilize o menu “Janela” 

 

● Clique na opção “Bandeja padrão” 

 

● Marque a opção “Cenas” 

 

● A direita do programa será exibido a aba “Cenas”, nela, é possível utilizar 
o botão com sinal de positivo que servirá para criar sua primeira cena, 
antes de clicar no botão certifique-se de que a tela está exibindo o trecho 
desejado. 

● Depois, basta clicar no sinal “+” e a cena já será adicionada. 

● Se o ambiente desejado para a apresentação das cenas seja o interior de 
uma casa por exemplo, você pode também utilizar o grupo de ferramentas 
“Câmera” que lhe trará ótimas ferramentas como a “Percorrer”, “Orbitar” 
e “Girar” por exemplo, que permitem que você possa “navegar” com mais 
facilidade dentro dos cômodos, como se estivesse de fato caminhando 
sobre eles. 

● Por padrão o grupo de ferramentas “Câmera” fica oculto no programa, 
mas, pode ser ativado também através do menu “Visualizar” 



SketchUp 2020 - Avançado 11 

 

● Clicando na opção “Barra de ferramentas” 

  

● E ativando a opção “Câmera” 

  

● Sempre após ajustar uma nova posição dentro do seu projeto, use o botão 
“Adicionar cena” para capturar a cena desejada: 

 

● Quanto mais cenas sua animação tiver, mais longo será seu vídeo, 
portanto na hora de criar a animação é importante ter cautela e mostrar 
somente aquilo que você acha mais importante 

● Testando a Animação 

● Antes de realizar a exportação da sua animação é possível conferir o 
resultado dela no próprio programa 
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● Quando você define novas cenas, o programa cria novas abas no topo do 
projeto, onde cada uma delas possuí o nome da cena que você criou. 
Exemplo: 

 

● Para testar sua animação, basta que você clique com o botão direito em 
qualquer uma destas abas e clique na opção “Reproduzir animação” 

 
● Ao reproduzir a animação o programa apresenta as cenas capturadas de 

maneira contínua e não pausa sozinho, você precisa interromper o 
processo se desejar parar a reprodução. 

● Para isso, use os botões “Pausar” ou “Interromper” que são apresentados 
logo após você iniciar a reprodução da animação. 

● Gerando o Vídeo (Animação) 

● Clique no menu “Arquivo” 
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● Clique na opção “Exportar” 

 

● Clique na opção “Animação” 

 

● Escolha o local onde deseja exportar sua animação, defina o nome dela e 
clique sobre o botão “Exportar”. 

● O botão “Opções”, permite que você ajuste a qualidade do vídeo, tenha 
em mente que enquanto maior a qualidade mais pesado será o arquivo, 
além da exportação levar mais tempo para terminar 

 

Aula 3 - Photomatching 

● Combinando Uma Foto a Um Modelo 

● Existe duas formas de se utilizar a ferramenta PhotoMatch: 
1. Aplicar uma foto a um modelo existente: Digamos que você tenha 

um modelo de uma estrutura existente e deseja apresentar uma 
prévia sem perder temo com detalhes ou com aplicação de materiais 

2. Criar um modelo a partir de uma foto: Quando você deseja 
modelar uma estrutura que já foi construída, e não possui nenhuma 
outra referência que não uma foto, pois bem, aqui você vai poder usar 
ela como ponto de partida 

● Para adaptar à uma nova foto, clique sobre o menu “Câmera” 
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● Clique na opção “Adaptar à nova foto” 

 

● Escolha uma imagem em seu computador e clique em “Abrir” 
● A imagem será exibida na tela com algumas linhas guias, entre elas, se 

tem as barras de ponto de fuga, representada pelas barras verdes e 
vermelhas com linhas tracejadas e uma alça quadrada em cada 
extremidade. 

 

● Outro fator é a linha amarela no centro, chamada também de linha do 
horizonte. 

 

● E as barras de eixo, a azul e a vermelha que são linhas sólidas 
representadas pelos eixos principais. 

● Conforme você ajusta as barras do ponto de fuga, as barras do eixo 
também se movem, portanto, geralmente não é necessário ajustá-las 
manualmente 

● A origem do eixo é onde os três eixos se encontram (azul, vermelho e 
verde) 
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● Se você começar com uma imagem compatível com Match Photo, ele fará 
um bom trabalho em localizar a origem para você, mas, pode ser 
necessário ajustá-la um pouco 

● É importante ajustar a posição do eixo de origem num ponto estratégico, 
geralmente em um canto da construção. Exemplo: 

 

● Com o ponto de origem ajustado, clique nas alças de cada extremidade 
nos pontos de fuga e os posicione nas linhas retas da construção, como 
janelas ou aberturas. Exemplo: 

 

● A ideia da utilização da ferramenta é alinhar ao máximo as guias, veja o 
exemplo: 
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● Após definir as guias e eixos é possível já dar início aos contornos, clique 
num trecho fora da seleção das guias, ative a ferramenta “Linhas” e inicie 
o desenho através do ponto de origem. Exemplo: 

1.  

2.  



SketchUp 2020 - Avançado 17 

3.  
4. Repita o processo com o outro lado da construção de houver em sua 

imagem 
5. Por fim, clique com o botão direito sobre a imagem de fundo e clique 

na opção “Projetar foto” 
6. Clique em “Sim” na mensagem de substituição de materiais existentes 
7. Clique em “Sim” na mensagem de recortes de faces parcilamente 

visíveis 
● Assim todo o cenário ao redor da sua seleção será eliminado, permitindo 

visualizar apenas a seleção 
● Outra maneira de se trabalhar com o PhotoMatch é abrindo um modelo 

pronto sobre uma foto existente 
● Exemplo de modelo pronto: 
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● Após abrir o modelo, siga as orientações anteriores, clicando em 
“Câmera”, e “Adaptar à nova foto”: 

 
● Posicione o ponto de origem sobre o local desejado. Exemplo: 

 

● Ajuste a posição dos pontos de fuga, sobre as linhas retas da imagem. 
Exemplo: 
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● Por fim, clique com o botão direito sobre a imagem de fundo e clique na 
opção “Projetar foto” 

● Neste exemplo, as infomações além da seleção são eliminadas, exibindo 
apenas o conteúdo dentro da seleção: 

 
● Confira algumas dicas para a escolha de uma boa imagem para usar no 

PhotoMatch: 
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1. A foto funciona melhor com estruturas feitas principalmente de 
ângulos retos. Você definitivamente precisa de pelo menos um ângulo 
reto para que tudo corra bem 

2. Use fotos tiradas em um ângulo de aproximadamente 45 graus de um 
canto 

3. Não corte fotos. Embora possa parecer possível usar uma imagem 
cortada, normalmente as linhas verticais não se alinham bem em uma 
imagem cortada 

4. Evite fotos deformadas ou distorcidas 

5. Evite imagens costuradas (panoramas). Imagens costuradas 
normalmente são excessivamente distorcidas e têm vários pontos de 
fuga para cada eixo 

6. Escolha fotos sem recursos de primeiro plano. Quando árvores e 
outros objetos de primeiro plano bloqueiam a vista de um edifício, 
esses elementos de primeiro plano atrapalham o desenho de um 
modelo baseado em sua foto 

7. Certifique-se de que sua imagem tenha dois pontos de fuga. Você terá 
dificuldade em ajustar as barras do ponto de fuga se sua imagem tiver 
apenas um ponto de fuga infinito, como um corredor ou uma longa 
linha de trem 

Aula 4 – SketchUp LayOut e Documentação 

● O SketchUp Layout talvez seja a ferramenta mais subestimada do 
mercado atual para sua função e isso se deve à falta de conhecimento dos 
usuários sobre a ferramenta 

● Ele é um poderoso aliado que dispensa totalmente a realização de 
documentação via outros softwares como por exemplo o AutoCAD 

● Além disto, garante qualidade gráfica aos profissionais e agilidade aos 
estudantes na hora de montarem suas pranchas 

● Abrindo o Programa LayOut 

● Pressione a tecla “Windows” 
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● Digite “LayOut” e clique no programa para abrir: 

 

● Assim como no SketchUp, o LayOut também oferece modelos com 
diferentes medições para se trabalhar, escolha um modelo de sua 
preferência para iniciar o projeto. 

● Exemplo: 

 

● O LayOut carrega a folha na tela para que possa iniciar as edições. 
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● Diferente do SketchUp, o LayOut possuí uma folha para edição, nessa 
folha por padrão não existe alças de alinhamento ou extremidades, então, 
é preciso criar um retângulo com as mesmas dimensões da folha criada 
para que possa exibir as alças de alinhamento e facilitar a edição. 

● As medidas de cada folha é encontrada facilmente na internet, neste 
exemplo foi usado o modelo A3 que tem as seguintes dimensões 
“420;297mm” 

● No modelo A4 por exemplo são usadas as medidas “297x210mm” 

● Ative a ferramenta “Retângulos” 

 

● Clique num local vazio da folha, arraste e digite os valores da folha 
“420;297” em seguida, pressione a tecla “Enter”. 

● O retângulo será criado numa posição aleatória, com base onde você 
clicou, para que ele seja alinhado a sua folha é importante selecioná-lo 
antes, use a ferramentação “Selecionar”: 

 

● Clique no retângulo e com o botão direito do mouse clique no retângulo e 
clique nas opções “Ao centro” e “Verticalmente na página”, com isto fará 
o alinhamento do retângulo no eixo vertical. 

● Repita o processo e alinhe retângulo também na horizontal, usando a 
opção “Horizontalmente na página”. 

● Com o retângulo criado e alinhado a sua página, você ganha as alças de 
alinhamento para a criação de novas edições. 

● Com a ferramenta “Linhas”, posicione o cursor do mouse sobre o local 
indicado para conferir a alça de ajuste do “Ponto mediano” 
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● A criação das linhas é feita como no SketchUp, basta que você clique num 
ponto inicial, neste caso no ponto mediano e arraste para uma direção, 
por exemplo para baixo, assim você pode clicar novamente para fixar a 
linha na posição desejada, ou digitar o valor em milimetros que deseja 
que a linha possua, por exemplo “7mm” 

● Deixando assim: 

 

● Após criar o segundo ponto a ferramenta continua ainda ativa, assim, 
basta teclar “Esc” que sua edição é encerrada, você ainda pode selecionar 
a ferramenta e clicar em outros pontos. 

● Para criar a base de uma prancha de acordo com as normas ABNT. Deixe 
as medidas das linhas assim: 

 

  



24 SketchUp 2020 - Avançado 

● Como existe um retângulo de fundo, usado como base para a criação das 
linhas, este possuí bordas ao redor da folha, essas bordas devem ser 
removidas, permanecendo apenas as linhas de 7 e 27mm. 

● Para remover as bordas, ative a ferramenta “Selecionar”: 

 

● Clique sobre o retângulo criado: 

 

● Utilizando a bandeja padrão a direita do programa, clique na aba “Estilo 
da forma” e desative o traço do retângulo: 

 

● Utilizando as linhas guias de 7 e 27mm como referência, crie um 
retângulo, assim: 
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● Clique no local: 

 

● Posicione na próxima linha de referência: 

] 
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● Clique no local oposto ao inicial para criar o retângulo: 

 

● Gerenciando Camadas 

● Dentro do programa LayOut, existe a aba “Camadas”, presente na 
bandeja padrão localizada a direita do programa. 

● Clique sobre a aba “Camadas”:  

 

● Por padrão a aba apresenta duas camadas padrões, a própria “padrão” e 
outra com a descrição “Em cada página”. 

● Para criar uma nova camada, clique sobre o botão “Adicionar nova 
camada” 
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● A camada já recebe o nome “Camada 3”, por padrão do programa 

● Caso deseja renomear essa camada, clique com o botão direito sobre ela 
e clique na opção “Renomear”, depois digite o nome da camada desejada. 

● Com uma camada criada você pode iniciar novas edições diretamente 
nela, ou pode também, mover formas já criadas para a nova camada. 

● Se você optar por mover, clique com o botão direito do mouse na forma 
ou item existente na folha, clique na opção “Mover para a a camada” e em 
seguida, clique em na camada com o nome que você adicionou. 

● Semelhante a outros programas gráficos, as camadas do LayOut contam 
com botões de visualizações e bloqueio, o botão de visualização por 
exemplo, permite que você oculte ou exiba uma camada específica, ao 
ocultar uma camada, a camada debaixo dela automaticamente é exibida 
na tela. 

● Exemplo de camada ativa: 

  

● Exemplo de camada oculta: 
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● Já para as camadas bloqueadas é só se atentar ao cadeado ao lado do 
botão de visualização, enquanto o cadeado estiver aberto a camada está 
desbloqueada e se o cadeado estiver fechado a camada está bloqueada. 

● Exemplo: 

 

● As camadas também são exibidas em ordem de organização, por exemplo 
se você cria dois retângulos em seu projeto, onde um deles está na 
camada “Padrão” e o outro na camada “Margens” o retângulo da camada 
“Padrão” é priorizado e exibido a frente do outro retângulo que está na 
camada abaixo: 

 

● Porém, a organização das camadas pode ser ajustada e camadas que 
estão abaixo podem ser movidas para cima de outras e vise e versa. 

● Adicionando Textos na Prancha 

● Dentro do programa LayOut, ative a ferramenta “Texto” 

 

● Além da possibilidade de clicar sobre a ferramenta, você pode também 
teclar “T” que a mesma é ativada 
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● Clique duplo sobre um retângulo existente ou diretamente sobre a folha 
de modelo e digite: 

 

● Para formatar seu texto, clique sobre ele usando a ferramenta 
“Selecionar” e a sua direita na bandeja padrão, clique na guia “Estilo de 
texto”: 

 

● Ajuste o texto conforme desejado, neste painel você pode ajustar 
tamanho, estilo, alinhamentos entre outras opções. 

 

● Com o texto criado, você poderá copiá-lo clicando na ferramenta 
“Selecionar”, pressionando a tecla “Ctrl”, clique sobre o texto e mantendo 
o clique arraste para outra posição, assim o texto será duplicado. 
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● Importando Cenas 

● Clique sobre o menu “Arquivo”: 

 

● Clique sobre a opção “Inserir”: 

 

● Escolha o arquivo criado no SketchUp que possuí as cenas 

● O projeto será aberto no programa 

● A sua direita, ainda na bandeja padrão, localize e expanda a aba “Modelo 
do SketchUp”  
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● Uma opção importante ao trabalhar com as cenas é lembrar de ajustar a 
opção “Preservar escala ao redimensionar”, assim suas imagens não 
ficaram distorcidas ao ajustar os tamanhos para encaixar melhor no 
LayOut. 

 

● Outro detalhe interessante é a troca das cenas, após inserir a primeira 
cena em sua folha, altere a cena e então adicione a próxima em sua folha, 
até que todas estejam organizadas. 

 

Aula 5 – Modelagem de Móveis 

● Ao projetar móveis especificamente, afim de agilizar o processo, é 
aconselhável que você utilize milímetros como unidade de medida 

● Assim você pode evitar ter que fazer cálculos ou utilizar números decimais 
em demasia 

● A maior parte dos móveis são criados a partir de um quadrado ou 
retângulo, sendo assim, vamos utilizar a ferramenta “Retângulos” para 
criar um criado como exemplo. 

● Use o modelo “Arquitetura – Milimetros” 

● Clique na ferramenta “Retângulos”:  
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● Clique no projeto e digite 300;300 para criar um projeto com 300mm 

quadrados 

● Pressione a barra de espaço e clique duplo no quadrado, depois clique com 
o botão direito nele e escolha a opção “Criar grupo”. 

● Criar grupos é um fator importante pois ele permite que você isole cada 
parte do seu móvel, assim na hora de editar algum trecho ou até mesmo 
aplicar algum preenchimento ele é aplicado de maneira individual 
aumentando a flexbilidade.  

● Para entrar no grupo, basta dar um clique duplo sobre ele: 

●  
● Para puxar a base em 25mm, basta ativar a ferramenta “Empurrar/Puxar” 

● Clicar na forma e mantendo o clique arrastar para uma posição desejada, 
neste exemplo, será arrastado para cima e então, será digitado 25. 

●  
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● Para sair do modo grupo, pressione a barra de espaço e clique fora da 
seleção da sua forma. 

 
● Use a ferramenta “Retângulo” e clique no local indicado para iniciar uma 

forma: 

 
● Em seguida, mova o cursor para a esquerda na parte inferior da base e 

digite os valores: 300;25, lembrando que os valores usados nesta apostila 
são valores de exemplo, é importante que você meça sua forma, e use 
medidas com base na sua peça. 

● Pressione a barra de espaço e clique duplo no retângulo recém criado, 
depois clique com o botão direito nele e escolha a opção “Criar grupo”. 
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● Para entrar no grupo, basta dar um clique duplo sobre a forma. 

●  
● Lembre-se é importante que cada nova forma faça parte de um novo 

grupo individual 

● Para puxar o retângulo para cima, clique na ferramenta “Empurrar/Puxar” 

●  
● Clique no retângulo e arraste o cursor para cima, em seguida, digite 275 

e tecle Enter 

● Saia do modo grupo e ative a ferramenta “Mover”. 

●  
● A copia das formas é feita com a própria ferramenta “Mover”, basta teclar 

uma vez a tecla “Ctrl”, e clicar nos locais indicados: 
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●  
● Utilizando a ferramenta “Retângulo” clique nas extremidades: 

 
● Crie o grupo, entre nele e puxe a forma para cima em 25mm. 

● Com isto, você terá desenhado de acordo com o exemplo um nicho que é 
basicamente um móvel usado para decoração, geralmente pindurado a 
parede e suporta outros objetos como porta retratos, objetos decorativos, 
brinquedos, plantas, etc. 

● Veja exemplos de nichos: 
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Aula 6 – Preparação de Render  

● Introdução ao Render 

● No curso é utilizado o software de renderização chamado Twilight, ele é 
gratuito e funciona como um plugin dentro do próprio SketchUp, 
permitindo seu uso sem sair do projeto. 

● Por padrão este software pode não estar instalado em seu programa, caso 
isto acontece, você deve acessar o site: 

 

https://www.twilightrender.com/ 

● Clique no menu “Downloads” e clique na opção “The Latest Version” 

 

● Será aberta uma janela que apresentará downloads desde versões pagas 
do software como a “professional” à versões básicas gratuítas como a 
“hobby” que em português significa “passatempo”. 
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● Além de versões do sistema operacional Windows, o site também oferece 
opções de download para o MacOS, sistema operacional da Apple. 

 

● Escolha uma das opções de download entre professional e hobby (de 
preferência o hobby se o objetivo for utitlizar o software para fins de 
aprendizado em sua própria casa). 

● Clicando na opção, você já deverá escolher o local de salvamento em seu 
computador 

● Instale o programa seguindo as orientações do próprio instalador 
(Exemplo de instalação para Windows): 

 

 

 

 

 

● Feita a instalação, abra o seu programa SketchUp 
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● Clique sobre o menu “Visualizar” 

 

● Clique sobre a opção “Barra de ferramentas” 

 

● Marque a opção “Twilight Render V2” 

 

● Feche a janela de barra de ferramentas 

● A barra de ferramentas será exibida diretamente na tela do programa 
“SketchUp”: 

 

● Aplicando Texturas 

● Clique duplo sobre o objeto desenhado, exemplo: 

 

Confira o exemplo na págna a seguir... 
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● Clique sobre a ferramenta “Pintura” ou pressione a letra “B”: 

 

● Na aba “Materias” você consegue escolher entre cores sólidas e texturas 
padrões, além disto é possível também adicionar uma textura pronta que 
você tenha salvo da internet por exemplo. 

● Clicando sobre a seta indicada, é possível ter acesso a todas opções de 
pintura: 

 

Confira o exemplo na págna a seguir... 
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● Clicando sobre o botão “Criar material” é possível escolher um textura 
entre os arquivos do seu computador, além de poder dar um nome a 
textura na caixa de diálogo “Criar material...” 

 

● Ative a caixa “Usar imagem de textura” 



42 SketchUp 2020 - Avançado 

 

● Selecione a textura em seu computador e clique em “Abrir” 

● Clique no botão OK para confirar as configurações 

● Ao aplicarmos a textura o SketchUp faz o ajuste automático dos veios da 
textura (Caso seja uma textura de madeira por exemplo, o ajuste é feito 
sobre a direção das listras, marcas, etc.). 

● Você pode alterar a posição destes detalhes na textura simplesmente 
clicando com o botão direito nela dentro de um grupo, clicando na opção 
“Textura” e escolhendo a opção “Posição”: 

 

● Caso a opção textura não esteja sendo exibida, basta que você reaplique 
a textura na face que ela vai aparecer 

 

● Clicando na opção “Posição”, é apresentado os 4 pinos (tachinhas) em sua 
texturas, cada uma delas é responsável por editar uma característica da 
textura: 

 

● O Pino Azul é responsável por ajustar a inclinação da sua textura, 
permitindo que você crie padrões diferentes ou alinhe uma imagem 
distorcida 
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● O Pino Amarelo irá distorcer a imagem dentro do ambiente 3D criando 
efeitos de perspectiva completamente diferentes 

● O Pino Verde é responsável por rotacionar sua textura, permitindo que 
você ajuste veios e faça texturas em 45º por exemplo 

● O Pino Verde também afeta o tamanho da textura, por isso é necessário 
prestar atenção no ponto de referência do tamanho original da textura, 
do contrário você pode ter tamanhos diferentes de textura no mesmo 
objeto 

● O Pino Vermelho é responsável por mover a textura permitindo que você 
reposicione a mesma na superfície 

● Ao se ajustar a posição usando o pino vermelho é sempre interessante 
usar os cantos do desenho assim você tem uma noção maior de ajuste de 
sua textura 

● Uma vez que textura estiver alinhada, clique com botão direto do mouse, 
em seguida clique em concluído para finalizar a edição: 

 

● O processo de aplicação de uma textura padrão do programa é um pouco 
diferente, é preciso apeanas escolher o grupo da textura e clicar sobre ela, 
depois ir até o desenho e clicar nele. 
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● Lembre-se, desenhos que foram separados em diferentes grupos podem 
ter texturas diferentes em cada peça do desenho, se o desenho foi criado 
num único grupo a aplicação da textura será em toda a peça, de maneira 
geral. 

● O botão “Escolher amostra” permite também que você colete uma cor 
específica já existente em uma parte do seu desenho e a selecione, assim 
não é necessário procurá-la novamente entre os grupos de texturas. 

 

● Se errar a aplicação de alguma textura, utilize a combinação de teclas 
“Ctrl+Z” para desfazer a ação. 

 

 

 

● Renderizando o Projeto 

● Clique sobre o botão “Render” 
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● Na janela de configurações, ajuste todos os detalhes antes de renderizar 
seu projeto. 

● Lembre-se: O Twilight vem com vários níveis de qualidade pré-definidos, 
quanto melhor a qualidade mais tempo de render será necessário 

● A opção “Size” por exemplo ajusta o tamanho em pixel da imagem final 

● Exemplo: 

 

● O tamanho ideal de imagens HD é de 1920x1080 ou superior, devido a 
alta definição dos dispositivos existentes hoje 

● Após definir as configurações, clique em “Start” para iniciar a renderização 

 

● Aguarde até que a janela exiba a imagem já renderizada, exemplo: 
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● O Scene View vai permitir que enquadremos a cena dentro do espaço que 
definimos no campo size 

 

● Será exibida uma malha dividida em 9 partes para que você possa fazer 
o alinhamento da sua cena 

● A seta do seu mouse agora terá a função de orbitar, permitindo o ajuste 

● Ajuste o modelo exatamente no centro da tela, use a tecla “Shift” se 
necessário para mover a posição do desenho dentro da cena. 

● Salve a cena utilizando as opções: 
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● Pressione a barra de espaço para desativar o Scene View 

● Entre as ferramentas do Twilight Render, existe a ferramenta “Template 
Materials” também, ela possibilita o ajuste de efeitos em suas texturas 
aplicadas ao projeto. 

 

● Clicando sobre o “Conta Gortas” é preciso selecionar a textura em seu 
projeto 

 

● Assim você terá acesso a vários efeitos prontos dentro da ferramenta 

● Clique no menu “Templates” 
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● Selecione a opção “Wood” 

● Clique em “Satin” 

● O Template Satin (Cetim), vai aplicar em uma textura de madeira uma 
camada de brilho e um pouco de reflexo, tornando-a mais realista 

 

● Após aplicar, basta fechar a janela 

● Lembre-se após a aplicação de um novo efeito é necessário realizar o 
processo de renderização novamente. 
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