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Tutorial 

Sketchup Make 06 – Follow Me 
A ferramenta Follow Me permite criar formas por extrusão através de revolução. Necessitamos de 
um perfil, que no Sketchup Make tem de ser uma superfície, e de um percurso de base que seja 
perpendicular (ângulo de 90º) à superfície. Com esta ferramenta é muito fácil criar formas 
complexas por rotação de geratriz ao longo de uma diretriz.  

 

Começamos por traçar uma circunferência. Esta vai ser a base para aplicar o Follow Me.  

 
A partir do centro da circunferência, vamos traçar uma linha vertical perpendicular à circunferência 
(paralela ao eixo Y – azul). 

Traçar circunferência 

Traçar linha vertical 
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A partir da linha vertical traçamos as restantes arestas de uma superfície rectangular. 

 
Em seguida, desenhamos sobre a superfície um perfil. Nota: ao utilizar arcos, estes têm de ser traçados 
on face para definir uma superfície. 

Criar uma superfície 

Desenhar um perfil 
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Seleccionar e eliminar todas as linhas desnecessárias. 

 
A ferramenta Follow Me funciona arrastando uma superfície ao longo de um percurso. Nesta fase, 
seleccionamos o percurso da extrusão. Utilizando termos geométricos rigorosos, iremos fazer o 
varrimento por revolução de uma linha (no Sketchup superfície) geratriz ao longo de  uma linha 
(percurso) diretriz. 

Selecionar e eliminar 

Selecionar o percurso 

Superfície Geratriz 

Linha/percurso Diretriz 
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Em seguida, selecionar a ferramenta Follow Me e clicar na superfície. O Sketchup transforma-a 
automaticamente numa forma complexa. 

 
Uma forma menos precisa de criar este género de extrusões pode ser conseguida clicando na 
ferramenta Follow Me e arrastando ao longo de uma linha. 

Clicar em Follow Me 

Clicar em Follow 

Me e arrastar. 
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Podemos acertar o objecto invertendo as faces, selecionando-o e com o botão direito do rato escolher 
Reverse Faces no menu de contexto. 

 
Para resolver fundos ocos, basta traçar uma linha, de preferência um diâmetro da base, e o Sketchup 
gera uma superfície que fecha o objecto. 

Seleccionar e 

inverter as faces. 

Traçar linhas para 

fechar fundos ocos. 
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A ferramenta Follow Me funciona com tipos de percurso-base para além do circular. A única regra é 
que a superfície a transformar seja perpendicular ao percurso. 
 

Truques Avançados: 
 

 
Podemos traçar percursos mais complexos combinando arcos e segmentos de reta. 

Base poligonal 

Base circular 

Seleccionar todos os segmentos 
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Ao selecionar a ferramenta Follow Me e clicar na superfície escolhida o Sketchup gera formas ao longo 
da linha do percurso.  

Criar Esferas: 
 

 
Podemos utilizar esta ferramenta para criar esferas. Utilizamos o Follow Me para fazer a extrusão de 
um arco ao longo de um círculo. 

Clicar em Follow Me 

Clicar na superfície 

Extrusão Follow Me 

num arco. 
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Em seguida, seleccionamos toda a superfície (uma meia esfera) e criamos um grupo (botão direito do 
rato – Make Group no menu de contexto). 

 
Copiamos e colamos a meia esfera com a opção Paste in Place. Esta opção cola a cópia no local exacto 
do original.  

Agrupar o objecto 

Copiar e colar com 

Paste in Place. 
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Com a ferramenta Move podemos rodar com precisão ao longo dos eixos. Rodamos, invertendo a 
peça. 

 
Uma forma rápida de rodar é escrever o ângulo de rotação desejado na caixa de medições e carregar 
na tecla Enter para aplicar. 

Utilizar a ferramenta 

Move para rodar. 

Escrever 0 e carregar 

na tecla Enter 
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Movemos a meia-esfera inferior no eixo vertical até coincidir com a meia-esfera superior. 

 
Agrupamos (botão direito do rato -> Make Group no menu de contexto) para ficar com um único 
objecto. 
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Mover no eixo vertical 

Mover no eixo vertical 
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