Orientações para conﬁguração da ferramenta
de render dos so wares Promob e VDMax
1. Promob
Na barra de ferramentas vá até o ícone de render (marcado de vermelho) e clique na
se nha que ﬁca ao lado.

Clique na opção «Render personalizado» para abrir a tela abaixo

Tela de configuração do render Promob

Ao abrir a tela abaixo selecione a opção de resolução de render para «Ambiente 3D»
desta forma você garan rá que o que é visto em sua tela, será o campo renderizado.

Em iluminação, conﬁgure a tela como na imagem abaixo.

Agora conﬁgure a iluminação para que ﬁque equilibrada e evite a super exposição de
alguma área, prejudicando desta forma a qualidade das texturas.
Clique no ícone de iluminação, marcado de vermelho na imagem abaixo

Ao abrir a tela abaixo, centralize a luz (bolinha amarela) no centro do ambiente e em
Intensidade regule o valor para 0,3 para ambientes com moveis na cor branca ou 0,4
para ambientes com móveis de cor escura.
Também é possível inserir mais luzes, fazendo uma composição, mas nesse caso é
preciso reduzir a intensidade de cada uma para evitar a super exposição

Para inserir outras
luzes no ambiente

Para regular a intensidade
da luz no ambiente

2. VDMax
Na barra de ferramentas vá até o ícone de render (marcado de vermelho) e clique na
se nha que ﬁca ao lado e selecione a opção «Render Personalizado»

Na barra de ferramentas vá até o ícone de render (marcado de vermelho) e clique na
se nha que ﬁca ao lado e selecione a opção «Render Personalizado» e conﬁgure
conforme a imagem abaixo

Para uma melhor qualidade da imagem
selecione1920x1049 ou 1440x786

Caso tenha janelas abertas ou similar,
pode-se selecionar uma composição de
nuvens para aparecer como vista.

3. Dicas de composição
Lembre-se sempre de agregar valor a sua imagem criando ambientes ricos em detalhes e
texturas.
Busque inspiração em revistas, e sites especializados como Casa Cláudia por exemplo.
Veja abaixo algumas dicas básicas para fazer um ambiente com esté ca relevante.

Colocar icones iluminação

Gesso e rebaixamento criam um ambiente mais
fiel a realidade e irriquecem a imagem

Objetos de decoração
são essenciais para
garantir a estetica.
Lembre-se de utilizar
uma cor ou textura
que combine com o
móvel

Itens de uso cotidiano como
calçados, bolsas, oculos e outros
humanizam o ambiente além de
torna-los mais fiés a realidade

Não esqueça das roupas de camas,
cortinas e tapetes, eles dão um toque
especial ao seu projeto.

