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Rhinoceros 3D - Criando estruturas em Y 

 
Neste tutorial eu irei ensinar como podemos criar uma estrutura em Y, 
usaremos os comandos Sweep Along 2 Rail, Blend, Project Curve to 
Surface e Split. 

Para começar crie as linhas que formam uma 
perna, em seguida você pode usar o mirror para 
espelhar a outra perna, por fim crie as elipses que 
delimitam o Y como é mostrado na imagem ao 
lado. 
 

 
 
As linhas internas foram criadas apenas como guia, 
agora então pela vista Top crie uma nova linha por 
cima desta, mas não pare na junção, crie-a até que 
encontre a elipse maior, ficando sobre o mesmo 
ponto da linha externa da perna oposta, assim 
como mostra a imagem ao lado, isto para 

podermos criar uma perna de cada vez. 
 
 

 

 Sweep Along 2 Rail 
Usando então o comando Sweep Along 2 Rail, 
selecione as linhas laterais de uma das pernas para 
serem os Rails e selecione as elipses dessa perna 
como secções transversais, faça o mesmo com a 

outra perna, criando assim duas Surfaces como é mostrado na imagem ao 
lado.  
 
 
 
Repare na imagem em Shade ao lado, que uma Surface passando por 
dentro da outra já fica em formato de Y, mas oque queremos fazer é um 

objeto suavisado como são os objetos modelados 
em Nurbs, portanto nào queremos este vinco que 
se forma na intersecção das Surfaces, queremos 
sim uma união suave entre as Surfaces. 
 



Apostila - Rhinoceros 3D 
 

André Luiz Buttignoli Vieira 
 

 
 

 
 
Para isso crie primeiramente duas linhas pela vista 
Top de forma que passem para baixo e para cima 
da linha das Surfaces como e mostrado na imagem 
ao lado na vista Top. 
 
 
  
Depois mova estas linhas acima das Surfaces, 
assim como você pode ver na imagem ao lado na 
vista Perspective. 
 
 

 
 
 

 

 Project Curve to Surface 
Agora use o comando Project Curve to Surface 
para projetar a linha da direita sobre a Surface da 
perna direita, e a linha esquerda na Surface da 
perna esquerda, assim como é mostrado na 
imagem ao lado. 
 

 
 
Com as linhas projetadas use o comando Split para 
cortar a parte indesejável de cada perna para 
podermos unir depois. Para isto é so clicar no 
botão Split na barra de ferramentas, selecionar 
Surface que iremos cortar, e em seguida selecionar 
a linha de corte que acabamos de projetar sobre a 
Surface, com as duas pernas cortadas as suas 

Surfaces devem estar como as mostradas na imagem ao lado. 
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Agora vamos unir os dois pedaços com uma 
Surface criada pelo comando Blend Surface para 
isto basta clicar em Blend Surface, e selecionar as 
linhas (Edges) da borda cortada de uma das 
pernas, e em seguida selecionar as linhas da borda 

cortada da outra perna, com isto será gerada a Surface unindo as duas 
pernas. Veja que as vezes as Edges de uma borda de Surface pode estar 
quebrada, ou seja dividida em partes, nesse caso vá selecionando uma após 
a outra no mesmo sentido, ou seja se começou pelo lado direito vai dando a 
volta selecionando as partes até completar a volta toda, e depois faça o 
mesmo, no mesmo sentido com a outra Edge.  
 
 

 
Veja na imagem ao lado a cima que a 

Surface criada não ficou acompanhado as pernas 
na parte superior, para ajustar selecione a Surface 
e use o comando Control Points On e mova os 
CVs para que se alinhem com a parte superior das 

pernas, assim como na imagem ao lado a baixo. Nào mova os Cvs da borda 
que unem a nova Surface as Pernas, mova apenas os Cvs necessários da 
parte superior para que estes se alinhem. 
 
 

 
Desta forma você já tem as pernas unidas por uma 
Surface suavisada, agora você pode unir num 
unico objeto as duas pernas e a surface de união 
usando o comando Join da barra de ferramentas, 
basta clicar sobre ele e selecionar as Surfaces, 
tendo o cuidado de selecionar as Surfaces sempre 

adjacentes. 
 
 

 
Veja na imagem em Shade ao lado como fica 
perfeita e suavizada a Surface criada entre as duas 
pernas.  
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Rhinoceros 3D – Curves 

 
  

Continuando os tutoriais do Rhino 3D básicos, 
vamos ver como trabalhar com Curves. Este tipo 
de linha criada pela tecnologia NURBS de 

modelagem tem propriedades muito peculiares. A mais visivel é o 
fato de nunca ser possível criar um angulo reto em uma curva 

NURBS. Normalmente usamos este tipo de linha para criar as surfaces que 
irão formar o objeto, pois obtemos uma surface suave, mais "orgânica", 
mas caso queira criar um objeto com cantos vivos usamos Lines.  
 
Vamos começar clicando no botão Interpolate Points, irá abrir a caixa 
Curves, arraste-a para o centro da tela, pois iremos usá-la durante todo o 
tutorial.  
 
 
 

 Clique então no primeiro botão da caixa Curves 
Interpolate Points, este botão cria uma curva em que os 
pontos usados para criá-la estão na curva, ou seja, irão 
fazer parte dela depois de criada. assim como você pode 
ver na imagem ao lado acima.  

Clique novamente no botão Interpolate Points e veja 
na linha de comando que o Rhino mostra uma opção 
para este comando, sempre que o comando tiver 
opções, estas são mostradas entre parênteses ( ) em 
frente ao comando. Normalmente se acessa a opção 
pela primeira letra maiúscula das opções. Na linha de 
comandos você vê entre parênteses a opção Tangent 

Knots, o defalt para esta opção é Sqrt Chord, digitando a letra K e dando 
Enter o Rhino te mostra as outras opções possíveis para Tangent Knots, 
Uniform e Chord, você pode escolher por qualquer uma delas digitando a 
primeira letra maiúscula de cada opção, cada uma delas se referem sobre 
como o Rhino vai tratar a criação da curva pelos pontos que você atribuir, 
veja na imagem ao lado a baixo as 3 opções possíveis, todas foram criadas 
pelos mesmos pontos, mas perceba que os traçados ficaram diferentes 
dependendo da opção usada, em vermelho foi usada a opção Uniform, em 
azul foi usada a opção Chord, e em verde foi usada a opção Sqrt Chord, a 
opção defalt.  
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Passe o mouse sobre o botão Interpolate Points e perceba que você tem 
outra opção no mesmo botão, ou seja, clicando com o botão direito você 
acessa o comando Interpolate on Surface, este comando dá uma boa idéia 
de quanto poderoso é esse programa, este comando cria uma linha sobre 
uma Surface, os pontos são inseridos diretamente sobre a Surface.  
 

Ainda não vimos Surfaces, mas para testar este 
poderoso comando, vamos rapidamente criar uma 
simples superficie ondulada. Para isto clique no botão 
Interpolate Points com o botão esquerdo mesmo, e na 
viewport Right desenhe uma linha ondulada, em 
seguida digite Extrude e dê Enter, clique na curva da 

vista Right, agora arraste o mouse sobre a 
viewport Top para definir o comprimento da 
extrusão, com a surface criada clique com o 
botão direito do mouse sobre o botão 
Interpolate Points e clique na Surface. Agora 
pela vista Top, você pode ir adicionando 
pontos sobre a superficie, e estes vão gerando 

uma linha que acompanha todas as curvaturas da Surface, assim como 
você pode ver nas imagens ao lado.  
 

 

 O botão Control Point Curve cria um outro tipo de 
curva NURBS em que os pontos usados para sua criaçào 
não fazem parte da curva, apenas servem para definir o 
seu traçado, assim como mostra a imagem ao lado.  
Este tipo de pontos de controle é o mesmo utilizado para 

editar Surfaces.  
 
 

 O botão Sketch cria uma linha do tipo desenho a mão livre, onde você 
não define alguns pontos apenas, e sim clica e arrasta o mouse formando a 
linha, identicamente ao comando Sketch do Auto Cad. Perceba que este 
botão tem duas opções, clicando sobre ele com o botão direito do mouse 
você acessa o comando Sketch on Surface, podendo assim desenhar o 
traçado diretamente sobre a Surface.  
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O botão Conic cria um arco que é definido por 3 
pontos, o primeiro define o inicio, o segundo define o 
vértice, e particularmente define tambem o plano que 
o arco será criado. O último define o final do angulo 

de referência. Por fim você pode inserir o quarto ponto, chamado de 
Curvature Point, que define a curva do arco ou atribuir um valor para 
Rho. Usando valores entre 0 e 0.5 você obtém um arco elíptico assim como 
no arco vermelho. Com o valor 0.5 você obtém um arco parabólico assim 
como no arco azul, e com valores entre 0.5 e 1 você obtém arcos 
hiperbólicos como o arco verde. Os pontos amarelos na imagem mostram 
os 3 pontos usados para criar os arcos.  
 
 

 

 O botão Helix cria curvas helicoidais como a da 
imagem ao lado. Clique no referido botão e clique na 
viewport Top, em seguida na viewport Front ou Right 
defina a altura, depois dê Enter ou clique com o botão 
direito do mouse. Uma caixa de diálogo aparece para 

você definir quantas voltas deve ter a curva helicoidal.  
 

Este comando tem uma opção muito útil e interessante. 
Digitando a letra A logo após clicar no botão Helix você 
acessa a opção Around Curve, que permite a criação da 
curva helicoidal ao redor de uma outra curva, como na 
imagem ao lado. Para isso crie uma curva antes, e 
depois de digitar a letra A selecione a curva de base, na 
caixa de diálogo que aparece apenas defina a quantidade 

de voltas. Muito útil para fazer um fio de telefone ou uma serpentina, por 
exemplo.  
 

 

O botão Spiral é muito parecido com o Helix. Ele 
cria uma curva em espiral, e sua criação é identica ao da 
curva helicoidal. Clicando no botão Spiral você aciona 
o comando, depois apenas clique na vista Top para 

definir o centro, depois na vista Front ou Right para definir altura, depois 
você define numericamente ou com o mouse na própria vista Top o 
primeiro raio da curva espiral. Ao contrário da curva helicoidal você pode 



Apostila - Rhinoceros 3D 
 

André Luiz Buttignoli Vieira 
 

definir o segundo raio para poder formar uma curva em espiral assim como 
da imagem ao lado acima.  

Este comando tem uma outra opção chamada Flat que 
pode ser acessada digitando a letra F logo após clicar 
nno botào Spiral, com essa opção você define apenas o 
primeiro e o segundo raio para poder criar uma curva 
em espiral plana como a da imagem ao lado.  
 

 
 
 
 

 O botão Interpolate Polyline 
converte uma Polyline em uma 
Curve. Sua aplicação é bem simples, 
bastando clicar no botão e em seguida 
selecionar em qualquer uma das 

viewports a Polyline desejada. Veja na imagem numero 1 ao lado a Curve 
criada a partir da Polyline mostrada na imagem numero 2 ao lado.  
 
 
 

 

 O ultimo botão da caixa Curves é Sketch on 
Polygon Mesh. Este comando cria uma curva, 
desenhada a mão livre sobre uma Surface qualquer, 
assim como o comando Sketch on Surface, mas com a 
diferença de que as viewports ficam em Mode Shaded 
na hora da criação da curva. Muito útil quando 
queremos traçar uma curva sobre uma superfície 
complexa, onde apenas o aramado tornaria difícil a 
visualização de onde estamos desenhando.  
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Rhinoceros 3D - Curve Tools 
 

 
Continuando os tutoriais do Rhino 3D básicos, vamos ver como 
editar as curvas Nurbs, e veremos as ferramentas da caixa 
Curve Tools, estas ferramentas são muito importantes, tendo em 
vista que para modelar em Nurbs é preciso criar curvas dos 
objetos. Vamos começar clicando e segurando no botão Fillet, 

irá abrir a caixa Curve Tools, arraste-a para o centro da tela, pois iremos 
usá-la durante todo o tutorial.  
 

 

 Extend  - Curves, Extend Curve to Boundary  
Clique e segure no primeiro botão da caixa se abrirá a 
caixa Extend, onde estão todas as ferramentas para se 
entender um curva. O primeiro botão, Extend Curve to 
Boundary, cria uma extensão de uma curva até outra 
que a limita, como você pode ver nas imagens da vista 
Top ao lado. Basta ter uma curva qualquer, e outra que 
atravesse seu caminho, para poder estender a primeira 
curva até a segunda. Primeiramente o comando vai te 

pedir na linha de comandos para selecionar a curva limite, 
em seguida sim você deve clicar na curva que será 
estendida, clique próximo a ponta que será estendida.  
 
O segundo botão Extend Curve cria uma extensão sem a 
necessidade de se ter uma curva como limite, o terceiro 
botão Extend by Arc to Point, cria uma extensão da 

curva inicial com dois pontos, um na ponta onde se deseja estender, e outro 
para você indicar a localização, podendo assim estender em arco. Basta 
clicar na ponta que se deseja estender e em seguida indicar o segundo 
ponto.  
 
 

O quarto botão Extend by Arc cria uma extensão da 
curva tendo como critério o raio e o ângulo do arco 
que deve ser criado na extensão da curva. Basta 
clicar na ponta que se deseja estender e definir o raio 
do arco, logo depois a linha de comandos pede que 
você entre com o ângulo, e o arco que se estende da 
curva é formado.  
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O próximo botão estende uma ponta da curva em linha 
reta, respeitando a tangência da curva inicial, basta 
clicar na ponta que se deseja entender e arrastar para 
indicar até onde deve ser estendida, ou ainda pode entrar 
com valores pelo teclado, da mesma forma que faria no 
Auto Cad. 

 
 

 
 
O último botão desta palheta de ferramentas 
mostra um pouco do poder de modelagem que tem 
este programa, o botão Extend Curve on Surface 
estende uma curva que tenha sido desenhada sobre 
uma superfície, geralmente usando o comando 

Interpolate on Surface. Assim como você pode 
ver nas imagens da vista Perspective ao lado, a 
curva é entendida respeitando todas as nuances da 
superficie.  
 

 
 
 

 Curve Tools - Fillet 
Terminado os botões da caixa Extend vamos voltar a 
ver os botões da caixa Curve Tools, depois do botão 
Extend Curve to Boundary temos o botão Fillet, 
comando muito conhecido dos usuários de Cad, ele 
serve para criar um arco suave entre duas retas, 
formando um canto arredondado respeitando a tangência 
das linhas que foram usadas para gerar o arco. Assim 
como você pode ver na primeira imagem da vista Top 
ao lado as linhas que desejamos filetar, na segunda 

imagem da vista Top ao lado você pode ver o arco formado pelo comando 
Fillet nas duas linhas.  
 

 

 Curve Tools - Offset 
O botão seguinte é o Offset, comando muito conhecido 
também entre usuários do Auto Cad, ele cria uma outra 
curva a uma distância pré-determinada da curva inicial. 



Apostila - Rhinoceros 3D 
 

André Luiz Buttignoli Vieira 
 

Não é a mesma coisa que escalonar a curva, pois com o comando Offset a 
distância determinada pelo usuário é respeitada durante toda a trajetória 
entre as duas curvas. Assim como pode ser visto na imagem ao lado, onde a 
curva em amarelo é a original, e a curva em preto foi gerada pelo comando 
Offset.  
 
 

 Curve Tools - Blend 
O botão seguinte, Blend, cria uma curva suave entre 
duas outras curvas, esta curva que é criada para unir as 
duas outras tem sua curvatura gerada de forma que a 
tangência seja respeitada, muito usado para unir duas 
curvas distantes, em que devemos preservar os formatos 
das curvas iniciais.  
Nas imagens ao lado você pode ver o funcionamento 
deste comando. Na primeira imagem da vista Top ao 
lado você tem as curvas ainda separadas, e na imagem 

seguinte você pode ver como foi criado uma curva unindo as duas 
anteriores, mas de forma que as curvas originais ficassem com a mesma 
forma.  
 
 
 

 Curve Tools - Curve from 2 Views 
O botão Curve from 2 Views é um pouco mais difícil 
de se entender o seu funcionamento, mas ele é muito útil 
quando desejamos criar curvas que sejam interpoladas 
por duas outras, ou seja, se estamos criando algo, e 
precisamos de uma curva que tenha sua forma entre a 
primeira curva e a segunda curva, usamos este comando.  
 

As curvas iniciais devem ser planas, ou seja, as duas curvas originais 
devem estar cada uma em um plano. É necessário que a extrusão 
perpendicular destas curvas se interseccionem, sendo então possível criar a 
terceira curva, como pode ser visto nas imagens da vista Perspective ao 
lado, onde na primeira você pode ver as duas curvas iniciais, cada uma em 
seu plano, e na imagem seguinte você pode ver a terceira curva criada em 
amarelo. 
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 CSec Profile 
O botão CSec Profile é outro comando maravilhoso 
deste super poderoso modelador que é o Rhinoceros 
3D, ele cria automaticamente para você as secções 
transversais tendo como base apenas curvas usadas 
como profile.  
Mesmo sendo tão poderoso, seu uso é bem simples, 
basta que você crie 4 curvas, que devem definir os 
contornos superior, inferior, e laterais do objeto, estando 
as curvas criadas como na primeira imagem da vista 
Perspective ao lado, clique no botão CSec Profile e 

selecione as curvas no mesmo sentido, ou seja horário ou anti-horário, sem 
pular, depois dê Enter e a linha de comando pede que você defina o plano 
onde será criada a secção transversal, clique então pela vista Top no canto 
esquerdo da tela e arraste até o outro lado da tela cruzando as linhas que 
você criou, neste ponto será criado uma secção transversal respeitando as 
curvas de profile que você criou inicialmente, você pode gerar quantas 
secções transversais desejar, e é indicado que se crie várias ao longo das 
curvas de profile para que a surface criada tenha um bom aspecto. Na 
segunda imagem da vista Perspective ao lado você pode ver as secções 
transversais criadas em amarelo. Por fim para criar a superfície basta usar o 
comando Loft selecionando todas as secções transversais geradas pelo 
CSes Profile.  
 
 

 

 Match 
O botão Match une duas curvas pelos seus pontos 
finais. Neste comando a segunda curva selecionada para 
a união é modificada na sua forma conforme a opção 
selecionada na janela de diálogo que se abre, podendo 
ser Position, onde as curvas não são modificadas e as 
opções Curvature e Tangency que modificam a forma 
da segunda curva para poder fazer com que a tangência 
das curvas seja respeitada.  

Neste comando a união da curva é verdadeira, unindo seus Cvs, enquanto 
que usando-se o comando Join as curvas apenas são tratadas como um 
único objeto, mas com suas Edges separadas.  
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 Rebuild 
O botão Rebuild permite que você reconstrua a curva 
novamente, podendo entào na caixa de diálogo que é 

mostrada, definir a quantidade de Points e o Degree. Entre parênteses é 
informado para você os atuais valores de Points e Degree para a curva que 
esta sendo reconstruída Os Points são justamente os Cvs, e o Degree é a 
angulação atribuída ao segmento de curva. No próximo botão o Degree, 
você pode definir este valor isoladamente.  
 
 
 

 Refit 
No botão Refit você pode também reconstruir a curva 
de forma que esta seja regida por Points e não por 
Control Points. Como você pode ver nas imagens ao 
lado, geralmente curvas regidas por Points tem maior 

número de Points do que se fosse controlada por Control Points. Na curva 
da esquerda você pode ver os Points criados depois do comando Refit, e na 
curva da direita você pode ver os Control Points que formam a curva 
original.  
 
 

 

 Fair 
O botão Fair é usado para suavizar uma curva. Ele é 
muito simples de ser usado, basta clicar no botão e em 
seguida clicar na curva. Será mostrado para você na 
linha de comando o valor atual para a tolerância de Fair, 
quanto maior o valor mais suave a curva ficará, mas veja 

que este comando é muito sensível. Na imagem da vista Top ao lado você 
pode ver a curva original em preto e ao lado, em amarelo a curva que foi 
suavizada pelo Fair apenas com o valor 1.  
 
 

 

 Adjust Closed Curve Seam 
O botão Adjust Closed Curve Seam serve para que 
você possa mudar a orientação da curva. Isto é muito 
útil para que possamos gerar uma boa surface sobre 
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secções transversais criadas por linhas fechadas, pois no caso de linhas 
fechadas a orientação pode ser na direção horária ou anti-horária, e quando 
vamos criar a superfície sobre estas secções transversais todas elas devem 
ter sua orientação no mesmo sentido, caso contrário a superfície ficara 
torcida. Para mudar a orientação é bem simples. Clique sobre o botão 
Adjust Closed Curve Seam, em seguida sobre a curva fechada. Será 
mostrado o local e orientação do Seam Point. Clique sobre ele para move-
lo para outra posição, ou digite F e dê Enter para inverter a direção.  
 
 

 Simplify Lines and Arcs 
O próximo botão, Simplify Lines and Arcs é muito 
simples e útil, ele pode reconhecer uma linha reta ou um 

arco e excluir os Cvs que estão a mais e não são necessários para que a 
curva se mantenha no mesmo formato. Veja na imagem ao lado da vista 
Top que a linha superior contém vários Points e na linha inferior você 
pode ver a linha depois de aplicado o comando Simplify.  
 

 

 Adjust End Bulge 
O penúltimo botão Adjust End Bulge permite que você 
ajuste a curvatura de uma determinada curva sem que os 

pontos iniciais e a tangência da curva sejam modificados, para usá-lo basta 
clicar no botão Adjust End Bulge e em seguida clicar sobre a curva, irá 
aparecer os pontos de controle nas extremidades da curva, clicando sobre 
os pontos você pode movimentá-los para atingir a curvatura desejada.  
 

 

 Make Periodic 
Por fim temos o botão Make Periodic, que faz com que 
formas pré-determinadas como círculos e elipses sejam 
transformados em formas periódicas, como as demais 

curvas criadas normalmente. Você pode ver na imagem ao lado no circulo 
da esquerda os 8 pontos de controle que regem do circulo, e no circulo à 
direita apenas 4 pontos regendo o circulo depois de ser transformado em 
periódico com o botão Make Periodic.  
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Rhinoceros 3D - Curves From Object 
 
Continuando os tutoriais do Rhino 3D básicos, vamos ver 
como usar os importantes comandos da paleta Curves from 
Object, muito úteis na modelagem NURBS. 
 

 Project Curve to Surface, 
 Para começar vejamos o primeiro comando Project Curve to 
Surface, que permite que você projete uma curva sobre uma 
surface tendo como base uma das viewports.  
Para isso crie uma surface qualquer e uma curva qualquer 
como mostrado na primeira imagem ao lado.  
Em seguida clique no botão e depois clique na curva na 
viewport que deseja projetar, por exemplo, clique na viewport 
em que esteja de frente com a surface e a curva, confirme com 
o botão direito do mouse e escolha a surface. Com isso a curva 
será projetada sobre a surface pela viewport escolhida.  
 

 
É muito usado para podermos fazer cortes complexos 
em surfaces, assim como mostra a imagem ao lado. 
Pois em Nurbs usamos curvas para cortar superfícies 
usando comandos como Split e Trim, mas esta curva 
deve estar perfeitamente inserida na curvatura da 
surface. 
 

 
 
 

 Pull Curve to Surface by Closed Points 
Ao lado temos o botão Pull Curve to Surface by Closed 
Points, que permite a projeção de uma curva sobre uma 
surface sem precisar ter como base uma única viewport, muito 
útil em casos que a curva irá ser projetada num angulo maior 
que 90 graus, e que não seja simétrica. 
 
Para isso crie uma surface como a mostrada na imagem ao 
lado, em seguida crie uma curva qualquer, iremos projetá-la 
como no comando anterior, mas queremos que ela seja 

projetada ao redor da surface, coisa que seria impossível 
usando um viewport, pois a curvatura da surface não permite.  
 
Depois que criar a curva você deve editar seus CVs para que 
esta fique arredondada como a surface, e próxima a mesma, 
como mostra a primeira imagem ao lado.  

 
Por fim clique no botão e em seguida na curva, confirme e clique na surface, pela vista 
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perspective mesmo, desta forma a curva será projetada na surface e poderá ser cortada 
como é mostrado na imagem ao lado. 
 
 

  Duplicate Edge 
O botão seguinte é do comando Duplicate Edge, que cria uma 
cópia da Edge (borda) de uma surface. Muito útil pois com ele 
podemos retirar cópias de curvas para podermos continuar a 
modelagam, lembrando que tudo em NURBS é modelado com 
base em curvas. Para usá-lo basta clicar no botão e em seguida 

na Edge que pretende copiar. Como mostra a imagem ao lado. 
 
 

 

 Duplicate Border 
O botão seguinte é do comando Duplicate Border, que tem 
funcionamento igual ao anterior, mas este copia todas as 
bordas da surface, como mostra a imagem ao lado. Para usá-lo 
basta clicar no botão e em seguida na surface que deseja copiar 
as bordas. 

 
 

 Intersection 
O comando seguinte é o Intersection, que cria uma curva 
exatamente na intersecçào de duas surfaces. Muito útil para 
podermos saber onde a surface esta passando, para podermos 
cortar no local exato. 
 
Para usá-lo crie duas surfaces qualquer, claro que uma 
interseccionando a outra, como na primeira imagem ao lado, 
em seguida clique no botão e depois nas surfaces, dessa forma 
será criada uma curva justamente no local de intersecção das 
surfaces, como mostra a segunda imagem ao lado. 
 

 
 

 Contour 
O comando seguinte é o Contour que cria várias linhas 
paralelas sobre uma surface.  
Para usá-lo crie uma surface qualquer, em seguida clique no 
botão e depois na surface. A linha de comando vai pedir que 

indique o plano onde o Contour será aplicado, então você deve escolher a viewport que 
deseja, e a direção do plano pelo teclado ou com a inserção de pontos, depois a linha de 
comando pede a distância entre as linhas. Entre com o valor pelo teclado, desta forma 
serão criadas sobre a surface linhas paralelas na distância indicada. 
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 Section 
O botão Section é um comando que cria secções de um objeto, 
muito útil para cortá-lo ou para extrair curvas para continuar a 
modelagem. 
Para usá-lo crie um objeto qualquer, em seguida clique no 
botão e depois no objeto, confirme e em seguida a linha de 
comando pede o plano onde será criada a secção, então 
escolha a viewport que desejar e criando dois pontos atravesse 
surface onde deseja criar a secção e esta será criada, como 
mostram as imagens ao lado. 
 
 
 
 
 

 
 

 Extract Isoplan 
 O comando seguinte, Extract Isoplan extrai curvas U e V de 
uma surface.  
Para usá-lo crie um objeto qualquer como na primeira imagem 
ao lado, em seguida clique no botão e depois na surface, você 
pode então mover o mouse para posicionar onde deseja extrair 
as curvas U e V como é mostrado na segunda imagem ao lado. 
 
 
 

 
 

 

 Extract Wireframe 
 O próximo comando, Extract Wireframe também extrai 
curvas U e V do objeto, mas nesse caso ele extrai todas as 
curvas U e V existentes como mostra a imagem ao lado. Para 

usá-lo clique no botão e em seguida na surface do objeto que as curvas serão extraidas. 
 
 
 

 Silhouette, 
O comando seguinte é o Silhouette, que cria as curvas da 
silhueta de um objeto. Para usá-lo clique no botão e em 
seguida clique no objeto e as curvas da silhueta serão criadas, 
como mostra a imagem ao lado. 
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 Blend Perpendicular to Edge 
O próximo comando é o Blend Perpendicular to Edge, muito 
útil para podermos criar curvas entre duas surfaces para 
continuar a modelagem, este comando permite que você crie 
curvas suaves entre duas surface, o que possibilita que a 
continuação da modelagem fique perfeita. 
Para usá-lo crie duas surfaces, levemente curvas para ver bem 
o funcionamento dele. 
Em seguida clique no botão e depois na borda da primeira 
surface, e indique o ponto inicial da curva, depois clique na 
borda da segunda surface, e indique o ponto final da curva, 
esta será criada respeitando a curvatura das surfaces. Desta 
forma se criarmos uma surface a partir desta linha ela vai ficar 
perfeita em relação às surfaces iniciais, como mostra a imagem 
ao lado. 

 
 

 

 Creat UV Curves 
O botão seguinte se refere a dois comandos, clicando com o 
botão esquerdo você acessa Creat UV Curves, e com o botão 
direito acessa Apply Planar Curves to Surface. Estes comando 
se referem ao Parameter Space que é uma propriedade 
bidimensional das surfaces Nurbs. Ele é referente ao 
mapeamento das surfaces. Para testá-lo crie uma surface 

qualquer, clique com o botão esquerdo no botão e em seguida na surface. Será criado 
um retângulo que se refere ao Parameter Space do mapeamento da surface, agora 
selecione esse retângulo, clique com o botão direito sobre o mesmo botão e depois na 
surface, o retângulo será aplicado certinho nas bordas da surface, crie um outro 
retângulo qualquer e faça o mesmo procedimento. Não ficará certinho nas bordas, é 
como uma imagem será mapeada na surface. 
 
 

 

 Flatten Developable Surface 
O próximo comando é o Flatten Developable Surface, que 
cria uma curva plana com o desenho da surface, como se esta 
estivesse aberta, como mostra a imagem ao lado. Para usá-lo 
clique no botão e em seguida em uma das edges da surface, 

em seguida clique na edge do lado oposto, confirme com o botão direito e a curva será 
criada no plano de desenho. 
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 Make 2-D Drawing 
O último botão também tem dois comandos, 
clicando com o botão esquerdo você acessa o 
Make 2-D Drawing, que cria um desenho 2D a 
partir da vista que você selecionar, já clicando com 
o botão direito você pode criar desenhos 2D das 
vistas front, left e top do seu modelo.  
Para usá-lo crie um objeto qualquer eu estou 
usando no exemplo o objeto que esta na primeira 
imagem ao lado, clique com o botão esquerdo do 
mouse no botão e em seguida no seu objeto pela 
vista que deseja criar o desenho 2D, e este será 
criado no plano de desenho, como mostra a 
segunda imagem ao lado, onde extrai o desenho 
2D da vista perspective. Depois clique novamente 
no mesmo botão, mas com o botão direito do 
mouse e em seguida no seu modelo, com isso será 
criado no plano de desenho 3 desenhos em 2D do 
objeto selecionado, como mostra a terceira 
imagem ao lado.  
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Rhinoceros 3D – Lines 

 
 
Aqui começamos os tutoriais básicos do super poderoso Rhinoceos 
3D. Em todos esses anos trabalhando com computação gráfica em 
3D, nunca tive a oportunidade de trabalhar com um programa de 

modelagem mais poderoso que este. Não tem o que não dê para modelar 
com o Rhino. 
Quem trabalha com o Auto Cad terá mais facilidade em aprender o Rhino, 
pois ele é muito parecido nos atalhos de teclado, na linha de comando, no 
tratamento de coordenadas, no uso do botão direito do mouse, entre outros, 
e se você usa o Auto Cad para projetar em 3d, depois que conhecer o Rhino 
nunca mais você vai voltar para modelar no Cad.  
 
O Rhino é um modelador 3D que trabalha em NURBS (Non-Uniform 
Rational B-Splines) esta tecnologia de modelagem é a mais nova e 
poderosa existente, e começaremos aprende-la agora.  

 
Abra seu Rhino e clique no botão Poliline da palheta lateral, 
assim como mostra a primeira imagem ao lado acima, irá 
aparecer a caixa de botões Lines, arraste ela para o centro da 
tela, pois a usaremos durante todo o tutorial. 

 
 

 Clique no botão Line, o primeiro da caixa de botões. Agora clique na 
viewport Top. Você vai adicionar um ponto e uma linha elástica vai 

ficar presa no mouse esperando que vc defina o segundo ponto. Este pode 
ser com o mouse ou com entrada numérica pelo teclado, se deseja que 
sejam pontos precisos, identicamente como faria no Auto Cad Caso não 
conheça como o Cad trata coordenadas, leia o tutorial coordenadas dos 
tutoriais do Auto Cad básico, no Rhino é idêntico. Este tipo de Line cria 
linhas de apenas 1 segmento. 
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Apague a linha que vc criou e clique no segundo botão 
Polyline. Agora clique novamente no viewport Top da 

mesma forma que no exemplo do botão line vc tem uma 

linha elástica presa ao mouse esperando que vc 
defina o segundo ponto, numéricamente ou com 
o mouse mesmo, a diferença é que depois do 
segundo ponto vc ainda tem a linha elástica 
presa ao mouse esperando o terceiro ponto, e 
assim por diante. Da mesma forma que o Auto 
Cad cria Polylines o Rhino também vai criar 
uma linha com vários segmentos que são 
tratados como um único objeto.  

 
Mas perceba que quando vc passa o mouse sobre o botão polyline 
aparecem duas opções. Alguns comandos do Rhino tem duas opções. Nesse 
caso clicando com o botão direito do mouse sobre o botào Polyline vc 
acessa o comando Line Segments, com este vc tambem cria um linha com 
vários segmentos como na opção Polyline, mas depois de pronta os 
segmentos são tratados como independentes um dos outros, e não como um 
único objeto.  
 

 
O próximo botão é o Line from Midpoint, ele cria uma linha que tem 
o seu ponto médio como ponto inicial da criaçào, definindo o 

segundo ponto a linha é criada com o dobro da distância entre o primeiro 
ponto e o segundo.  

 
Este comando, Surface Normal, cria uma linha que 
se inicia a partir da Normal de uma das faces de 

um objeto e segue perpendicular a esta. Para testar crie 
uma esfera qualquer, depois clique no referido botào, na 
linha de comando o Rhino pede que vc defina qual o 
objeto que vc quer, clique na esfera que vc criou, um 
ponto é preso ao cursor do mouse apenas quando está 
sobre o objeto, clique para definir o lugar deste primeiro 
ponto, agora vc tem uma linha elástica que parte 
perpendicular a normal da face escolhida, clique 
novamente para definir o comprimento da linha. Veja 
nas imagens ao lado um exemplo.  

 
Para quem não sabe, Normal é o nome dado para definir o lado da surface 
que será visualizado, geralmente a normal é apontada para fora, pois se 
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estiver apontada para dentro o objeto parece estar do avesso. como uma 
caixa sem a tampa no MAX, as faces do fundo da caixa não aparecem a 
não ser que vc aplique um material 2-side, ou inverta a normal da referida 
face.  
 
 

O botão Vertical Line cria uma linha vertical apartir do grid da 
viwport que for criada, ou seja, cria uma linha perpendicular ao 

plano que esta sendo criada.  
Algumas Lines aparecem com a opção Both Sides em frente ao comando 
na linha de comandos, digitando a letra B antes de iniciar o comando a Line 
é criada pelo seu ponto médio.  
 

 
O botão Line Perpendicular from Curve cria 
uma linha perpendicular a uma parte de uma 

curva NURBS. Veja bem, Line é um traço reto, 
caso tenha mais segmentos, os vértices destes 
segmentos são sempre agulares e não curvas 
suaves, e numa Curve que é um traço NURBS, 
nunca se obtém um angulo reto, pois curvas 

NURBS são sempre suaves, assim como vc pode ver na imagem ao lado a 
Curve em amarelo e a Line em preto, iremos ver Curves no próximo 
tutorial. Mas para testar crie uma Curve qualquer, clicando no botão Curves 
na palheta lateral, logo ao lado do botão line, e depois dela criada, apenas 
selecione o referido botão e escolha um ponto na Curve que vc deseja e em 
seguida escolher o comprimento desta line. Sempre ela será criada 
perpendicular ao ponto que vc escolheu na Curve. 
 
 

 
O próximo botão, Line Perpendicular to Two 
Curves, cria uma linha que seja perpendicular a 

duas curvas NURBS, assim como mostra a imagem ao 
lado. Basta criar duas Curves e clicar no referido botão, 
e depois clicar nos pontos das linhas que vc deseja que 
seja criada a linha, esta será criada o mais próximo 

possível dos pontos que vc clicou, mas de forma que fique perpendicular as 
duas Curves.  
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O botão Line Tangent from Curve cria uma linha que 
tangencie um ponto da Curve, para isso basta criar uma 
Curve, em seguida clicar no referido botào e depois 
escolher o ponto na Curve de onde deve iniciar a Line, 

esta fica presa ao mouse esperando que vc defina o comprimento da 
mesma. Veja o exemplo na imagem ao lado.  
 
 
 
O próximo botão, Line Tangent to Two Curves, cria uma linha que 
tangencie duas Curves distintas. Para isso crie duas Curves a uma certa 
distância uma da outra, depois clique no referido botão e escolha um ponto 
na primeira Curve e outro na segunda, será criada uma linha o mais 
próximo possível dos pontos que vc clicou, mas que tangencie as duas 

curvas, veja que dependendo da curva que vc criar, 
não será possível que uma linha tangencie as duas 
ao mesmo tempo, nesse caso o Rhino informa na 

linha de comando a impossibilidade de executar o 
comando. 
  
 

 
Em seguida vc encontra o botão Bisector Line, 
este cria uma linha que parte de um ponto e 

passa justamente pelo ponto médio entre dois outros 
pontos, para quem trabalha com o Cad vai adorar, 
pois no Cad teriamos que criar linhas de auxilio no 
desenho para fazer isso, e o Rhino cria num unico 

comando. Para ver como funciona crie uma Polyline ou uma Curve 
qualquer em forma de C, agora clique no botão Bisector Line, defina um 
ponto qualquer como sendo o primeiro, veja na imagem que o meu 
primeiro ponto foi o numero 1, agora clique no ponto numero 2 e depois no 
ponto 3, por fim defina o comprimento desta Line, foi criada uma linha que 
se inicia no ponto 1 e passa pelo ponto médio entre o ponto 2 e 3.  
 
 
 
 
 
 
 



Apostila - Rhinoceros 3D 
 

André Luiz Buttignoli Vieira 
 

 
O botão Line by 4 Points é outro comando que 
os usuários do Cad vão adorar, pois para se 

obter o mesmo efeito no Cad seria preciso o uso do 
comando Extend por duas vezes depois de ter criado 
a linha, enquanto que o Rhino o faz em um único 
comando como veremos. Crie 4 Curves ou Lines 

assim como mostra a imagem ao lado com os traços amarelos, depois 
clique no botão Line by 4 Points e como primeiro ponto clique no ponto 
numero 1, depois no ponto numero 2 e assim por diante, será criada uma 
linha que passa pelo ponto 1 e 2, se extendendo até o ponto 3 por um lado e 
até o ponto 4 por outro lado.  
 
 

 
O botào Angled Line cria uma linha a um ângulo 
determinado apartir de outra. Crie uma linha 

qualquer, assim como mostra o traço em amarelo na 
imagem ao lado, depois clique no botão Angled Line e 
defina o pnto de vértice, o vermelho na imagem, em 
seguida clique num ponto qualquer sobre a linha, no 
caso usei o endpoint que está marcado em azul, o Rhino 

vai pedir na linha de comando que vc entre com o valor do angulo, basta 
digitá-lo e vc terá uma linha branca criada no angulo que vc digitou, basta 
agora definir o comprimento dela.  
 
 

 
O botão Polyline Through Points cria uma linha 
sobre os pontos que foram préviamente criados.  

 
Clique com o botão direito do mouse sobre o botão 
Point na palheta lateral do Rhino, agora clique várias 
vezes na viewport Top criando alguns pontos, assim 
como mostra a imagem ao lado acima.  
 
Depois clique no botão Polyline Through Points e 
clicando e arrastando o mouse na viewport Top para 
criar uma janela de seleção englobando todos os pontos 

existentes, agora dê Enter ou clique com o botão direito do mouse, que 
significa a mesma coisa, assim como no Auto Cad, e vc terá uma linha que 
passa sobre todos os pontos que vc criou anteriormente.  
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Por fim o botão Convert Curve to Polyline cria 
uma nova linha sobre uma curva NURBS já 

existente. Para testar crie uma Curve qualquer como 
mostra a imagem 1 ao lado.  
 

 
 

Em seguida clique no botão Convert Curve to Polyline e 
selecione a Curve, o Rhino vai pedir na linha de 
comandos que vc entre com o valor de tolerância dos 
ângulos dos segmentos da Line que será criada, o valor 
defalt é 20, quanto menor o valor mais próximo da 
Curve será a Line, mas também maior será o numero de 

segmentos criados para formá-la, com valores mais altos 
os angulos serão mais abertos criando uma linha com 
menos segmentos e menos próxima a Curve inicial. 
Veja na imagem 2 a conversão da Curve com o valor 
defalt de 20, e abaixo na imagem 3 a conversão da 
mesma Curve, mas com valor de tolerância de ângulos 
em 60. 
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Rhinoceros 3D - Point Editing 

 
 
 
Continuando os tutoriais do Rhino 3D básicos, vamos ver como editar os 
Edit Points e os Control Points das curvas e surfaces. 

É muito importante dominar bem essa paleta de 
edição de pontos, pois é com eles que realmente 

modelamos uma surface. Para iniciar crie uma surface planar qualquer e 
uma curva qualquer e abra a paleta Point Editing que fica abaixo do botão 
Split. 
 
 

 
O primeiro botão desta paleta liga os Control 
Points de uma curva ou surface, para isso 

selecione a curva ou surface e em seguida clique 
sobre o botão Control Points e os pontos de controle 
aparecem no objeto para poderem ser editados.  
 
Veja que os Control Points não fazem parte da curva 
ou surface, apenas atuam sobre a curva ou surface.  
Para desligar os Control Points basta clicar com o 
botão direito do mouse sobre o mesmo botão. 

 
 

 
O segundo botão da paleta é o Edit Points, que 
liga os pontos de edição sobre uma curva, veja 

que os Edit Points só existem em curvas, e não 
existem em surfaces.  
 

Os Edit Points fazem parte da curva, movendo um deles essa curva se 
moverá para que passe pelo ponto em questão. Para desligar é igual ao 
anterior, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o botão Edit 
Points. 
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Em seguida temos o Edit Control Point 
Weight.  

Este comando permite a alteração da intensidade de 
um Control Point, veja bem, apenas em Control 
Points, em Edit Points não funciona.  
 
Tanto em curvas como surface basta selecionar um 
Control Point e clicar no botão Edit Control Point 

Weight, assim aparece uma janela onde você pode 
definir essa intensidade.  
Alterando essa intensidade do ponto ele fica menos 
suave, mais drástico a mudanças, por exemplo, 
permite que você obtenha um canto com angulo mais 

fechado numa curva.  
 

Veja que numa surface o ponto onde 
aumentamos a intensidade de um 
ponto com o Edit Control Point 
Weight as linhas próximas são 
distorcidas em direção ao ponto em 
questão. Isso porque agora esse 
ponto tem mais força, ou seja, se for 
movido ele irá alterar mais a surface 
que outro ponto que não tenha sido 
editado. 

 
 
 
Veja na imagem ao lado onde movi igualmente em Z 
dois pontos da surface, um normal, outro que editei o 
Weight dele, e perceba que o editado deformou mais 
a surface do que o ponto normal. 
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Em seguida temos o botão Insert Knot, com 
ele nós podemos inserir novas curvas U e V 

numa surface, para assim poder aumentar a resolução 
numa determinada área para poder refinar a 
modelagem. 
 
 
 
 
 
Da mesma forma você pode inserir mais pontos numa 
curva para poder aumentar a resolução e refinar o 
formato da curva, podendo assim obter o formato 
desejado.  
 
Sendo uma curva você pode também inserir um Edit 
Point, clicando com o botão direito sobre este mesmo 
botão. Como Edit Point só é aceito em curvas não é 
possivel adicionar Edit Points numa surface.  
 

 
 

 
Logo em seguida temos o Remove Knot, que 
faz a operação inversa do anterior, ou seja, 

exclui linhas U ou V de uma surface, diminuindo a 
resolução de uma determinada parte da surface. 
Assim que você clica neste botão e na surface por 
defalt o Rhino define que será removidas as curvas 
U, e estas ficam brancas, clicando sobre qualquer 
uma delas esta desaparece assim como mostra as 
imagens ao lado.  
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Mas você pode definir que deseja excluir curvas V, 
para isso apenas digite na linha de comando a letra V, 
assim as curvas V ficam brancas, e clicando sobre 
qualquer uma delas, ela desaparece.  
Para voltar a excluir curvas U basta digitar a letra U 
na linha de comando.  
 

 
 

 
Temos em seguida o botão Insert Kink.  
Kinks só são aceitos em curvas, pois é um tipo 

de Edit Point, só que este Edit Point tem uma 
propriedade em especial. Ele não é regido pela 
suavidade normal de uma curva NURBS, quando 
você mover este ponto será formado um angulo 
agudo neste local da curva, o que não ocorre 
normalmente com os Edit Points normais da curva, 
assim como você pode ver na imagem ao lado.  
 

Por fim temos o botão Handlebar Editor, 
muito importante para ajustarmos uma curva ou 

surface no formato desejado. 
Seu funcionamento é muito parecido com os pontos 
de controle de um Patch no 3D Studio Max, mas 

muito mais poderoso, pois você pode colocar esse ponto de controle em 
qualquer lugar da surface.  
 
Para testar crie uma surface qualquer, depois no botão Handlebar Editor 
e automaticamente aparece no canto 1 da surface o Handlebar. Arraste 
suas pontas e veja que a surface se deforma de acordo com a 
movimentação desse controle.  
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Agora veja o poder deste programa maravilhoso que é 
o Rhinoceros 3D.  
Com o Handlebar Editor ligado sobre uma surface, 
clique em qualquer outro ponto da surface e este 
controle será movido para a posição indicada, desta 
forma fica fácil deformar a surface como desejar e 
obter total controle de modelagem sobre o modelo.  
Note que ao passar o mouse pela surface aparece 
uma setinha preta informando a direção da normal 
sobre a surface, essa setinha é muito importante para 
você saber a curvatura de uma surface complexa, a 
normal de uma surface é sempre perpendicular a 

mesma.  
 

 
Por fim ainda podemos aplicar o Handlebar Editor 
nos Control Points ou Edit Points de uma curva, 
permitindo assim que você ajuste a forma da curva 
como é comum em programas de desenho vetorial 
onde usamos vértices Bezier, e mesmo no Max onde 

podemos editar os vértices das linhas com vértices Bezier. Veja que os 
Control Points e Edit Points comuns são ajustados uniformemente dos 
dois lados, já os Edit Points tipo Kink podem ser editados pelo 
Handlebar independentemente de cada lado.  
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Rhinoceros 3D – Follow 
 

Neste tutorial eu irei ensinar como podemos usar o 
comando Folow para distribuir as diversas secções 
transversais por um caminho. Isto é muito útil, pois em 
modelagem Nurbs sempre usamos curvas como secções 
transversais disposta por um caminho onde depois as 

secções transversais serão recobertas por uma superfície. 
 
Para começar crie a primeira secção transversal, 
usando o Curve Interpolate Points como foi 
explicado no tutorial básico sobre Curves. Caso 
queira editar a curva vc pode clicar em Control 
Points On, para poder ligar os pontos de controle. 
Crie uma secção elíptica que representa o punho do 
braço que iremos modelar. 

 
Depois copie a primeira secção pela vista Top a uma certa distância da 
primeira, edite essa secção para a forma desejada, ou seja, o meio do 
antebraço, fazemos isso até obter todas as secções transversais.  
 
Usamos criar a primeira secção e depois copiar para editá-la, pois para que 
a superfície gerada tenha um melhor aspecto as secções devem ter o mesmo 
numero de CVs. 
 

 
Depois das secções estarem feitas e devidamente 
distanciada uma da outra, use a ferramenta Curve 
novamente para criar o caminho onde estas secções 
serão dispostas, ou seja, deve ser uma linha que 
represente o braço visto de lado, faça esta linha na 

vista lateral de forma que fique do mesmo comprimento que as secções, 
assim como mostra a imagem ao lado. 
 
 
 

 
 
Mova a linha do caminho que vc acabou de criar para 
mais ou menos o meio das secções transversais assim 
como mostra a imagem ao lado. 
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Agora clique no botão Folow, que vc encontra dentro 
da caixa Transform, que se abra clicando no botão 
Move.  
 
Com isto o Rhino vai pedir pra vc, na linha de 
comando, que selecione os objetos para o Folow. 
Selecione então as secções transversais, depois dê 

Enter ou então clique com o botão direito do mouse, que é a mesma coisa. 
 
 
 

Com isto a linha de comando muda e te mostra duas 
opções Line e Copy. Digite L para acessar a opção 
Line, dessa forma a linha de comando pede para vc 
indicar o ponto de inicio da linha, clique próximo a 
primeira secção transversal pela vista lateral, assim 
a linha de comando pede que indique o ponto final 
da linha. Clique então próxima a última secção 

transversal, assim como mostra a imagem da vista Right ao lado. 
 
 

 
Agora a linha de comando exibe a mensagem New 
Backbone Curve, clique então na linha que vc 
desenhou como caminho, mas veja, vc deve clicar 
próximo ao começo da curva, no sentido de onde vc 
começou a traçar a linha que o Folow pediu 
anteriormente, caso contrário as secções serão 

distribuídas de maneira inversa. Veja na imagem ao lado como as secções 
são perfeitamente distribuídas pelo caminho. 
 

 

Agora fica fácil criar a superficie, clique no botão 
Sweep Along 1 Rail, dentro da caixa Surface, como 
mostra a imagem do botão ao lado. A linha de 
comando vai mostrar a mensagem Select Rail Curve, 
então clique na curva que vc desenho para o caminho, 

assim como mostra a imagem ao lado. 
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Assim a linha de comando vai mostrar a mensagem 
Select Cross-Sections Curves, ai sim selecione todas 
as curvas usadas como secções transversais, e dê 
Enter, com isso irá aparecer os Seam Points que 
mostram a direção que será criada a superfície, veja 
se todos estão na direção correta, se não coloque-os 
assim como ensinado no tutorial anterior. 

 
 

 
Estando os Seam Points na direção correta basta 
clicar com o botão direito. Vai aparecer a caixa de 
configuração para geração da malha. Não é preciso 
fazer ajustes, apenas de OK e a malha será criada 
como na imagem ao lado. 

 
 
 

 
Veja na imagem ao lado o objeto renderizado. 
Note que seguindo estes passos a superfície é 
gerada perfeitamente sem dobras indesejáveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhinoceros 3D – Surface 
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Continuando os tutoriais do Rhino 3D 
básicos, vamos ver como criar, Clicando e 

segurando o botão Surface from 3 or 4 Corner 
Points, aparece a paleta Surface. Nesta paleta 
estão as ferramentas necessárias para você criar 
qualquer tipo de superfícies no Rhino. 
Para começar clique então novamente no botão 
Surface from 3 or 4 Corner Points e na vista 
Top clique em três lugares diferentes para criar 3 
pontos. Depois clique com o botão direito do 
mouse para confirmar, isto irá gerar uma 

superfície de 3 Corner Points, ou poderia clicar mais uma vez e criar o 
quarto ponto para gerar uma superfície de 4 Corner Points, como é 
mostrado na imagem ao lado.  
 
 

 
No segundo botão, Surface from 2, 3 ou 4 Edge 
Curve você pode criar superfícies entre duas, três 

ou até quatro curvas diferentes. Portanto, construa uma 
curva na viewport Top, depois com o Snap Endpoint, 
ou com o grid ligado (F9) para os pontos ficarem 
congruentes, e desenhe as outras curvas, podendo ser em 
qualquer plano, contanto que os Endpoints fiquem 

congruentes, depois selecione o botão Surface from 2, 3 ou 4 Edge Curve 
selecione as no mesmo sentido, ou seja, se começou pela direita selecione 
todas pelo lado direito até dar a volta, sem pular e depois voltar pra 
selecionar, pois a surface sairá com defeito, fazendo no mesmo sentido 
você obtém uma superfície que interpola as 4 curvas como é mostrado na 
imagem ao lado.  
 
 
 
 
 
 
 

 
No próximo botão, Surface from Planar 
Curves, você pode gerar uma superfície 
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furada facilmente, crie uma curva fechada e outras em seu interior, como é 
mostrado na imagem ao lado a cima.  

 
Em seguida clique no botão Surface from Planar Curves e selecione 
todas as curvas, confirme com o botão direito do mouse e será criada a 
superfície furada.  
 

 
 

O próximo botão contém a paleta Plane, que pode ser acessada 
segurando um pouco sobre o botão Retangular Plane. Dentro desta 
paleta você encontra diversas maneiras de se criar um plano, como 
por dois pontos diagonais, por 2 pontos definindo a largura e um 
terceiro definindo o comprimento, por 2 pontos na base e um terceiro 
de altura, e por fim um plano para servir de plano de corte para 
ferramentas como o Trim e o Split.  
 

 
 

O próximo botão, Extrude Straight contém a 
paleta Extrude, dentro estão as ferramentas de 

extrusão de curvas, o primeiro botão Extrude Straight 
cria superfícies a partir de uma curva, para isto crie uma 
curva qualquer na vista Top, depois clique no botào 
Extrude Straight você seleciona a curva pela vista que 
fique perpendicular a extrusão, ou seja, se que seja 

extrudada para cima, selecione na vista Top, depois na vista Left ou Front 
você define a altura, ou mesmo pelo teclado, como no Auto Cad, com 
@distância > ângulo, ou @x,y,z.  
 
 
 
 
 

 
 
 

No segundo botão da paleta Extrude, Extrude Along 
Curve, cria uma surface entre 2 curvas. 
Usando a mesma curva do exemplo anterior, crie na 

vista Left ou Front uma curva partindo do ponto final de uma das 
extremidades da curva antiga, depois clicando no botão Extrude Along 
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Curve, e selecionando as duas curvas é criado a superfície como é mostrado 
na imagem ao lado.  
 
 

 
O próximo botão da paleta Extrude cria uma curva 
que é extrudada a partir de uma linha até um 

determinado ponto, para isto crie uma curva qualquer na 
vista Top, em seguida crie um ponto qualquer acima da 
curva, depois selecione o botão ExtrudeTo Point e 

selecione a curva, depois com o Snap Point ligado selecione o ponto e a 
superfície será criada. 
 
 

 
Por fim na paleta Extrude você encontra o botão 
Ribbon, que cria uma extrusão lateral em uma 

curva. Como fazer um Offset e um Loft na curva?  
Para isso crie uma curva qualquer na vista Top, em 
seguida escolha o botão Ribbon e selecione a curva, 

será criada uma linha temporária com um ponto para indicar a distância e o 
lado da extrusão, para alterar este valor digite a letra D e Enter, assim 
pode-se digitar a nova distância. 
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 O botão seguinte na paleta Surface é o Loft, com ele 
podemos criar uma superfície aberta ou fechada baseada na 
forma de várias curvas como secções transversais.  Para 
isso crie algumas curvas na vista Top. Cuidado nesse 
ponto, pois a criação destas curvas é importante para o 
aspecto final da superfície. É comum se fazer a primeira 
curva e copiá-la e depois editá-la para que se mantenha o 
mesmo numero de Points na curva, para que a surface 
tenha um melhor aspecto.  

Com as curvas criadas clique no botão Loft e em seguida clique nas curvas 
na mesma ordem, sem pular, em seguida confirme com o botão direito, 
neste ponto será mostrados os Seam Points que informam a direção da 
Surface na curva, eles devem estar na mesma direção e no mesmo lado de 
todas as curvas, se não a surface ficará torcida, caso queira editá-los, clique 
sobre um deles e mova para o local correto, se quiser inverte-lo, digite a 
letra F confirme com o botão direito e clique para colocá-lo no ponto 
desejado da curva, feito isso confirme por fim com o botão direito.  

 
Será mostrada uma janela onde você pode escolher o tipo 
de Loft na lista. Por exemplo, em Loose, as formas são 
suavizadas disfarçando erros na criação das curvas, e 
Maintain Height você faz com que as secções transversais 
criadas pelo Rhino entre as que você criou, sejam sempre 

iguais em altura com relação a inicial, pode ainda habilitar o Shade 
Preview e quantidade de Wire na superfície.  
 
 

 
O botão Sweep Along 1 Rail cria uma superfície 
que tem como caminho uma curva criada por você, 

e secções transversais por este caminho para indicar o 
formato da superfície neste ponto do caminho. Crie 
então uma curva qualquer na vista Top, em seguida crie 
na vista Front ou Left secções transversais, posicione 
as com o Endpoint no inicio da curva, no fim, e nos 
demais locais onde você desejar, modifique as secções 
transversais ao longo do caminho para mudar a forma da 
surface nestes locais, por fim clique no botão Sweep 

Along 1 Rail, clique na curva que será o caminho, em seguida clique nas 
curvas que serão as secções transversais.  



Apostila - Rhinoceros 3D 
 

André Luiz Buttignoli Vieira 
 

 
O botão Sweep Along 2 Rail faz o mesmo que o 
anterior, mas possibilita o uso de dois Rail para guiar a 
construção da superfície. Crie duas curvas na vista 

Top, depois com o Snap Endpoint ligado crie uma curva na 
vista Left ou Front. As duas curvas anteriores na sua 
extremidade, como na imagem ao lado acima, onde as 
curvas em amarelo são os Rails e a curva em preto a secção 
transversal. Pode ser quantas secções transversais você 
quiser. 

Depois das curvas criadas clique no botão Sweep Along 2 Rail e selecione 
o primeiro Rail, depois o segundo e por fim a secção transversal. Confirme 
com o botão direito e se abrirá uma caixa de diálogo onde você pode 
escolher opções para surface como no Loft. Neste caso a habilitação do 
Maintain Height muda muito o aspecto da superfície, pois sem ele a 
secção transversal será aumentada de acordo com a distância entre as 
curvas, e com Maintain Height habilitado será preservada sempre a 
mesma altura. 
 
 

Por fim o botão Revolve possui duas opções. 
Clicando sobre ele com o botão esquerdo você aciona 

o comando Revolve, onde basta criar uma curva do perfil 
de algo como um copo ou uma garrafa, em seguida clicar 
no Revolve e depois na curva do perfil. A linha de 
comando pede que indique o eixo de revolução. Esta deve 
ser uma linha no centro do objeto que será formado, assim 
a curva inicial é revolucionada em torno deste eixo para 
poder gerar qualquer objeto de revolução como copos 

garrafas, vasos, lâmpadas, abajur, etc.  
 
Mas se clicar no Revolve com o botão direito você aciona o comando Rail 
Revolve, onde você pode criar uma revolução com base em uma curva 
fechada, esta pode ser qualquer forma, contando que fechada, com isso 
você pode criar os mais diversos objetos, vasilhas elípticas, chapéu, boné, 
entre outros, pois não fica limitado a uma revolução circular. Para isso crie 
a curva de perfil do objeto, e a curva que será o caminho da revolução, 
clique no botão Revolve com o botão direito do mouse, selecione a curva 
de perfil (profile), em seguida a curva de caminho (path) por fim defina 
mais ou menos o centro do eixo de revolução, e o objeto será criado, como 
mostra a imagem ao lado  
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Rhinoceros 3D - Surface Tools 
 
 

Continuando os tutoriais do Rhino 3D básicos, vamos 
ver a paleta Surface Tools, que tem todos os 

comandos para edição de Surfaces. Com estes 
comandos nós podemos fazer as devidas edições em 
uma surface para se atingir o resultado desejado.  
Para começar vamos ver o comando Extend 
Untrimmed Surface Edge. Para isso crie uma 
surface qualquer no seu Rhino. Em seguida clique no 
botão que se encontra dentro da paleta Surface 
Tools. Clique em seguida na Edge (borda) que 
deseja estender, depois defina o ponto de base, que 
pode ser qualquer um, e entre com o valor da 
extensão, ou arraste o mouse para criar a extensão 

aleatoriamente. No caso de entrar com valor você não irá precisar do @, 
apenas digite o valor desejado, pois nesse caso o Rhino sempre vai 
estender na direção da Edge, portanto não é preciso especificar o valor em 
coordenadas.  

 

Vejamos o segundo botão da paleta, o Fillet 
Surface, ele cria um canto arredondado (filetado) 
entre duas surfaces, então crie duas surfaces planas 
como mostra a primeira imagem ao lado. Podem estar 
distantes como na figura, ou podem estar com as 
bordas juntas, tanto faz. 
 
Clique então no botão Fillet e veja na linha de 
comandos que o Rhino te dá a opção de definir o 
Raio para o Filet, veja que o defalt é 1, se este raio 
for muito grande ou muito pequeno em relação a 
surface o Fillet não irá funcionar, digite R, e em 

seguida entre com o valor do raio, veja que tem a 
opção Extend e Trim também, elas funcionam 
identicamente as do Auto Cad, se Trim não estiver 
ligado, o Fillet será feito mas não será cortado as 
surfaces que o criaram, se Extend não estiver ligado 
não será aceito o Fillet pela projeçào das Surfaces. 
Após ter definido o raio do Fillet, clique na Edge 
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(borda) da primeira surface, em seguida na Edge da outra surface onde 
deverá se formar o Fillet, confirme com o botão direito e será formado o 
canto arredondado.  

Veja nas imagens ao lado como muda o Fillet entre 
as duas Surfaces dependendo do Raio que atribuir, na 
primeira imagem renderizada ao lado foi usado um 
Raio de 5 para Fillet, já na segunda imagem foi 

usado um Raio de 10 para Fillet, veja que se o raio for muito maior que 10, 
valor 20 por exemplo já não daria mais, pois estaria fora das Surfaces.  
 
 
 

O terceiro botão é o Chamfer Surface, ele 
cria um canto chanfrado entre duas surfaces. 

Para testarmos, dê alguns Undos para desfazer o 
Fillet e voltar as duas Surfaces iniciais. 
 
Clique então no botão Chanfer e veja na linha de 
comandos que o Rhino te dá a opção de definir a 
distância do chanfro. Perceba que neste caso sào 2 
distâncias, uma em relação a primeira surface e 
outra em relação a segunda surface, essa distância é 
o valor a partir da borda para o interior da surface 
onde irá definir o começo do chanfro, se essas 
dist6ancias forem iguais o chanfro sempre estará a 
45 graus, e se essas distâncias forem maiores que as 
surfaces o Chamfer não irá funcionar. A opção 

Trim e Extend funciona como em Fillet.  
Então digite D e entre com as distâncias desejadas, em seguida clique na 
Edge da primeira surface, e depois na Edge da segunda surface, confirme 
com o botào direito e o Chanfro será criado. Veja nas imagens ao lado onde 
na primeira foi usado o valor 5 para as duas distâncias, e na segunda onde 
foi usado o valor 5 para a primeira e 10 para a segunda distância, criando 
um chanfro desigual. 
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 Em seguida temos o comando Offset Surface, que cria uma cópia mais 
interna, ou mais externa da surface, dependendo do valor colocado, e a 
distância definida por este valor será respeitado por toda a surface.  
 
No caso eu criei uma colher, que é super simples, mas você pode fazer 
apenas uma surface plana se desejar. Depois clique no boão Offset e em 

seguida selecione a Surface, a linha de comando vai 
estar te pedindo o valor do Offset, se entrar com 
valores positivos a Surface será criada a cima da 
original, se o valor for negativo essa Surface será 

gerada abaixo da original. Veja na imagem ao lado onde na primeira apenas 
esta a primeira Surface, na segunda imagem em wire frame esta a surface 
original e a criada pelo Offset para dar a espessura da colher 
 
 

 
Continuando com a colher vamos ver o comando 
Blend, importantíssimo e muito usado, ele cria 

uma surface entre duas outras de forma que respeite a 
curvatura delas para que fique suave a junção. No caso 
da nossa colher, já temos a parte de cima e de baixo, 

mas precisamos criar a borda. 
 

Para isso clique no botão Blend e em seguida clique 
na Edge da primeira surface. Veja bem, se a Edge 
estiver dividida em mais de um pedaço, vá clicando 
sempre pelo mesmo lado até completar a volta e 
selecionar toda a Edge, só então começe a selecionar 
a Edge da segunda Surface, que estando dividida 
deve ser selecionada na mesma ordem e pelo mesmo 
lado da primeira, caso contrário o Blend resultante 
será torcido. Depois de selecionada todas as Edges 
você poderá ver duas setinhas brancas chamadas 
Searm, que indicam a direção que será gerado o 
Blend, os Seam devem estar na mesma direção e no 
mesmo lugar como mostra a imagem deles a cima ao 
lado. Para modificar a posição deles, basta clicar 
sobre ele e mover, para modificar a direção digite F e 
clique sobre o Seam que deseja, depois confirme com 
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o botão direito. Com isso o Blend será gerado como na imagem da colher 
finalizada ao lado. Para saber mais das técnicas de uso do comando Blend 
Leia o tutorial sobre ele no menu Rhino 3D Avançados.  
Para exemplificar melhor o uso do Blend e entender melhor a diferença 
entre o Match, vamos fazer duas surfaces planas, mover uma dela um 
pouco para cima e distanciar da primeira, como na imagem ao lado. Depois 
clique em Blend e selecione as Edges das Surfaces, confirme com o botão 
direito e veja que foi criada uma Surface unindo as duas originais de forma 
que a união fique suave, mas sem modificar as surfaces originais.  
 
 

Vejamos agora o comando Match Surface, este 
cria também uma Surface para unir suavemente 

outras duas, mas este comando pode modificar as 
surfaces originais para poder chegar a esse resultado. 
Para testarmos, dê alguns Undos para voltar atrás e 

ter as duas surfaces que acabamos de usar para o Blend, depois clique no 
botão e em seguida nas Edges das surfaces onde deve se criar o Match. 
Confirme com o botão direito, e será exibida uma janela de opções para 
definir como o Match irá agir nas surfaces. 
 

Veja nas imagem ao lado como o Match pode agir.  
Se a opção Position for habilitada a Surface ficará 
reta, com um canto vivo, como na última imagem, 
com a opção Tangency a tangência com relação a 
primeira Surface será respeitada modificando apenas 
a segunda Surface como na segunda imagem ao lado, 
já no caso de Curvature estar habilitado, será criado 
uma Surface que respeite a curvatura da primeira 
Surface criando uma imagem como igual a penúltima 
ao lado.  
Mas veja que tudo isso depende das opções 
habilitadas do lado direito da janela.  
Por exemplo, a opção Preserve Opposite End faz 
com que a Edge do lado oposto das Surfaces se 
mantenham na mesma posição, Refine Match faz 
com que a surface criada tenha sua superfície 
refinada para atingir um melhor resultado, no caso de 
Match Edges by Closed Points faz com que o 
Match seja criado com base nos CVs das Edges, útil 
quando estiver tendo problemas em gerar a Surface, 
quando ela fica torcida sem motivo aparente. E por 
fim em Average Surface as duas Surfaces iniciais 
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serão modificadas na criação do Match, como você pode ver na primeira 
imagem ao lado. 

  
 
Em seguida encontramos o comando Merge 2 

Untrimmed Surface, que une a malha de duas 
Surfaces que não tenham sido cortadas 
transformando em uma única Surface, muito útil pois 
assim pode ser editada pelos CVs, no caso de usar 

Join não pode ser editada pelos Cvs, deve ser explodida antes e editada por 
partes, o que nem sempre é possível. Para isso volte a trás com alguns 
Undos, crie um Blend entre as duas surfaces originais, como mostrado ao 
lado, por fim clique no botão Merge e em seguida clique nas Edges da 
primeira surface, e depois na Edge da surface criada pelo Blens encostada 
a Edge da primeira Surface, você verá que estas duas foram unidas e 
transformadas em uma só, faça o mesmo com o lado oposto, na outra Edge 
entre a surface criada pelo Blend e a Edge da segunda surface plana, esta 
será unida as outras também e tranformada em uma só, depois de unidas 
dessa forma elas não podem ser explodidas para serem separadas.  
 

 
Em seguida temos o comando Rebuild 
Surface, com ele podemos refazer malha que 

gera a surface. Tanto para arrumá-la como para 
aumentar ou diminuir a quantidade de pontos nela 
contida.  
Selecione a Surface que acabamos de unir com o 
Merge e clique no botão Rebuild, em seguida, será 
mostrada uma caixa de diálogo para você definir a 
quantidade de pontos em U e V, clicando em Preview 
você pode ver o resultado, os parâmetros sobre 

Degree estão descritos abaixo.  
 
 
 

O próximo comando, o Degree, o mesmo que 
aparece na janela de Rebuil Surface e pode ser 

acessado separadamente aqui serve para mudar o grau 
de curvatura que criam as surfaces, para isso clique 
no respectivo botão e entre com os novos valores na 
linha de comando.  
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O botão Untrim tem duas opções, clicando com o botão esquerdo acessa o 
comando Untrim, com o botão direito acessa o comando Detach Trim.  
Para testarmos crie uma surface qualquer e com outra surface ou com uma 
linha corte a Surface em qualquer ponto usando ou o Trim ou o Split, 
assim como mostra a primeira imagem ao lado, em seguida clique com o 
botão esquerdo sobre o botão Untrim e em seguida na Edge (borda) 
cortada. O Rhino irá fechar novamente essa Surface como antes de ter sido 
cortada, volte atrás com um Undo e agora clique no botão Untrim com o 
botão direito do mouse e em seguida clique na Edge onde foi cortada, o 
Rhino refaz a surface cortada e cria uma linha do contorno dessa surface 
quando estava cortada, assim como mostra a segunda imagem ao lado. 
 
 
 

Temos o comando Shrink Trimmed Surface que 
não será explicado, pois apenas se trata de como a 

será criado o mapeamento para texturização em Surfaces 
cortadas, mas isso geralmente corrigimos no Max pois 
não usaremos o Rhino para texturizar, mas as vezes 

usamos o mapeamento gerado no Rhino para texturizar 
no Max, se for esse caso, clique na Surface cortada e em 
seguida em Shrink Trimmed Surface, apenas no caso de 
surfaces onde usou-se o Trim ou Split.  
Por fim o último comando é Make Surface Periodic, 
clicando com o botão esquerdo, pois clicando com o 

botão direito você acessa a segunda opção do comando Make Surface 
Non-Periodic, esses comando transformam uma surface em periódica ou 
não, o que vai afetar na distribuição dos pontos, e portanto na maneira de 
modificar a surface, seu resultado é visível no caso de uma esfera, que ao 
mudar para Periodic seus Cvs mudam de formação, uma surface 
periódica só pode ser fechada, portanto para testar crie uma esfera, corte 
parte dela, clique no botão Periodic e em seguida na Edge onde foi 
cortada, com isso a esfera é fechada, como faltava uma parte esta fica meio 
elíptica e seus Cvs mudam de posição, agora clique novamente sobre o 
botão Periodic mas com o botão direito do mouse, e clique na parte unida 
da esfera, veja que seus CVs mudam novamente de lugar, a utilidade é na 
modelagem, convém transformar a Surface de esfera e similares em 
Periodic para modelar, isso vai influir na edição dos Cvs, na inserção ou 
exclusão de linhas U V, portanto em toda a modelagem. 
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Rhinoceros 3D - Técncas de Bland Surface 

 
Aqui começamos os tutoriais avançados do super 
poderoso Rhinoceros 3D.  
Pretendo mostras um pouco do que esse programa 
maravilhoso pode fazer.  
 

Para começarmos vou descrever o processo para fazer 
um blend surface entre duas Edges fechadas.  
O exemplo mais simples e comum é a união de tubos 
em T. Para que a surface criada pelo Blend seja 
correta, o tubo que será unido tem que ser menor, 
pois o sistema NURBS de modelagem vai tentar 
sempre mantê-las juntas, suavizadas.  
Se os tubos forem do mesmo tamanho, irá ficar com 
uma reentrância na malha criada pelo Blend. Se 
obrigatoriamente tivessem que ser do mesmo 
tamanho, então usaríamos 2-Rail, mas teríamos que 

construir todas as secções transversais para o 2-Rail.  
Portanto no caso do tubo ser ligeiramente menor que o outro, assim como 
nas imagens ao lado podemos usar o Blend. 
Crie 2 tubos no Rhino  sendo que o  tubo da direita é um pouco menor que 
o outro. Depois use o Explode nos dois para podermos usar o Split mais 
tarde. 
 
 

Crie agora um circulo um pouco maior que o tubo 
menor. Veja na imagem ao lado que o circulo não 
pode ser maior que o diâmetro do tubo maior. Na 
verdade não pode ser nem igual. Tem que ser 
ligeiramente menor. Faça-o o maior possível. 
Justamente a diferença entre o diâmetro deste tubo e a 
do tubo menor é que irá enrugar ou não a malha 
criada pelo Blend. 
Veja na imagem ao lado, e posicione o seu círculo 
também próximo à lateral do tubo maior, mas não 
encoste o círculo no tubo. 
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 Project Curve to Surface 

Agora use o Project Curve to Surface selecione o 
circulo pela vista Right, caso tenha colocado os tubos 
na mesma posição que a minha, e em seguida 
selecione o tubo maior, isto irá criar duas curvas 
sobre o tubo maior, assim como mostram as imagens 
ao lado. Agora Delete a curva que foi criada do lado 
que não tem o tubo menor, para ficar apenas com a 
curva onde iremos recortar o tubo. Pode até apagar o 
círculo que usamos para projetar no tubo, também 
não será mais usado. 

 
 
Agora clique em Split, selecione o tubo maior e em 
seguida selecione a curva que foi projetada no tubo, e 
dê Enter (botão direito). Apague a curva e os 
pedaços da surface recortados, e você deve ter ficado 
com uma imagem semelhante as que estão ao lado. 
 

 
 

 
 
Agora sim vamos clicar em Blend Surface na caixa 
Surface Tools e selecionar a Edge da borda do corte, 
Provavelmente ela vai estar quebrada em pedaços, ou 
seja, não será apenas uma curva, e sim 2 ou mais 
segmentos. Clique no primeiro e depois vá clicando 
nos próximos, mas veja que você deve clicar sempre 
no próximo segmento adjacente, escolha um lado 
para seguir e vá clicando em todos por esse lado até 
que tenha dado a volta e clicado no último que fecha 
finalmente a Edge, assim como mostram as imagens 
ao lado.  
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Quando terminar clique na Edge da borda do tubo 
menor, imediatamente o Rhino irá mostrar os Seam 
Points que indicam a direção e o inicio da criação da 
Surface, isto é muito importante. 
 
Nem sempre os Seam Points aparecem no lugar 
correto, portanto devemos posicioná-los. A primeira 
coisa que devemos observar é se estão alinhados. Veja 
na imagem ao lado que um Seam Point está a 45 graus 
do outro, devemos clicar em um deles e move-lo pela 
Edge até alinhá-lo com o outro, assim como mostra a 
imagem ao lado abaixo. Estes pontos definem onde irá 
começar cada ponta da Surface e caso não estejam 

alinhados a Surface ficará retorcida.  
 
 

Outro problema que pode acontecer ao Seam Point é 
de ele não estar apontando para mesma direção, para 
corrigir isto você deve clicar sobre ele, e em seguida 
digitar a letra F, dando Enter (botão direito), isto 
inverterá a direção do Seam Point, se não for 
colocado os dois na mesma direção, parte da malha 
sai com a Normal invertida, ou seja do lado avesso.  
Com os Seam Points no lugar certo apenas dê Enter 
que a Surface será criada. 
 
 
A Surface será criada com uma curvatura que 
possibilite a integração suave dos dois tubos, assim 
como mostram as imagens ao lado, você pode 
também usar o Rebild Surface para melhorar o 
aspecto da Surface se desejar.  
 
Esta Surface irá receber um mapeamento automático 
quando for exportar para o 3D Studio Max, portanto 
não é conveniente que você use um comando que 
modifique as faces do objeto no Max, como o 
Optimize por exemplo, que vai diminuir o numero de 
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faces, com isto irá se perder o mapeamento, e será 
impossível fazer um igual no Max, este mapeamento 
especial, é um mapeamento NURBS que não é nem 
planar, nem esférico, nem cilíndrico, nem nada, ele é 
de acordo com a Surface, sendo assim quando estiver 
no Max, ajuste os parâmetros do material na própria 

janela de configuração das coordenadas do Bitmap no Material Editor do 
Max, usando as coordenadas de Tilling você pode ajustar perfeitamente o 
mapa a Surface, claro que isto tudo se refere a um material tipo chapa de 
metal, ou algo parecido, materiais onde a posição do mapa de imagem seja 
importante, não se refere a materiais lisos como cromado, ou tinta 
uniforme. 
 
 

Veja ao lado o que 
ocorreria no caso de 
usar o Blend 
Surface para poder 
unir dois tubos do 
mesmo tamanho.  
 
 

 
 

A Surface criaria um afunilamento próximo à junção com o tubo que foi 
recortado com o Split, isto para tentar suavizar a junção entre as Surfaces, 
como disse no início deste tutorial, neste caso deveríamos usar o comando 
2-Rail, usando as Edges como Rails e criando ao longo de toda a volta as 
secções transversais para a criação da Surface. 
 

 
 
 
Veja ao lado que com diferenças maiores entre os 
diâmetros dos tubos você obtém Surfaces com 
aspectos melhores, pois pode-se fazer um recorte no 
tubo grande bem maior que o diâmetro do tubo 
menor, dando assim possibilidade da Surface criada 
pelo Blend ter espaço para fazer a melhor suavização, 
conseguindo assim uma boa Surface.  
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