
 Tutoriais 

1 
 

Tutorial 

Sketchup Make 11 – my.Sketchup 
 
Podemos utilizar o Sketchup sem instalar a aplicação no computador. Com uma ligação à internet e 
um navegador capaz de correr WebGL, podemos modelar em 3D com a aplicação web 
my.Sketchup. Esta aplicação contém as ferramentas elementares do Sketchup, permitindo modelar 
directamente no navegador. Com uma conta Trimble, que se pode criar com credenciais de contas 
google ou redes sociais, podemos gravar o nosso projecto na cloud e voltar a aceder quando 
desejarmos. Em alternativa, podemos descarregar o ficheiro do Sketchup para o nosso 
computador. 

 

O my.Sketchup está disponível em http://www.sketchup.com/products/my-sketchup. 

 
Em alternativa, podemos aceder directamente ao url https://my.sketchup.com/app. A inicialização 
poderá demorar algum tempo, enquanto o navegador carrega os recursos da aplicação. 

Clique aqui para lançar o 

my.Sketchup 

http://www.sketchup.com/products/my-sketchup
https://my.sketchup.com/app
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No primeiro arranque, a aplicação mostra um pequeno vídeo tutorial sobre o fluxo de trabalho no 
my.Sketchup. Clique em Start Modeling para fechar o vídeo e começar a modelar. 

 

Também no primeiro arranque, a aplicação irá pedir que aceite os termos de serviço, apresentando 
seguidamente um guia do seu interface. Clique OK e Ok... Got it para fechar estas caixas de diálogo. 

 
O interface do my.Sketchup replica de forma simplificada o do Sketchup. À esquerda, barra de 
ferramentas, à direita opções e menus, no topo o login na aplicação, nome (editável) do projecto, e 
opção para descarregar, no fundo, medidas e botões de desfazer/refazer (CTRL + Z, CTRL + Y). 

Clique aqui para lançar o 

my.Sketchup 

Menus de contexto e 

opções. 

Barra de Ferramentas (equivale à 

large tool set do Sketchup). 

Criar/entrar em conta, nome do 

projecto e descarregar ficheiro skp. 
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As ferramentas de desenho e modelação podem ser acedidas clicando sobre os ícones da barra de 
ferramentas. 

 
Para descarregar o modelo para o computador, clique no ícone Descarregar. 
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Clique no ícone para aceder às 

diferentes ferramentas. 

Clique no ícone para descarregar 

o modelo. 
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