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1.1. Recursos 
 
 
Houve mudanças radicais na nova versão do Pro100, o PRO100 V5. A maioria dos 

melhoramentos dizem respeito ao mecanismo de visualização e exibição, embora haja outros 
recursos também implementados.  

 
Por favor, notar que o PRO100 V5 exige uma placa gráfica do tipo: NVidia 
GeForce 9600, ATI Radeon X 1700 ou mais recentes. Aconselha-se igualmente 

memória no CPU igual ou superior 4 Gb e memória gráfica acima de 1Gb 

 

1.1.1. Luzes 
 
Como foi definido no PRO100 v. 4xx qualquer elemento pode ser definido como uma fonte de 
luz. Contudo, agora já não é necessário que o elemento seja chamado LIGHT. Qualquer 
elemento torna-se um foco de luz ativando a caixa de seleção "Luz" em 

“Propriedades/Materiais”. Quaisquer elementos definidos como luzes (chamados de LIGHT) na 
versão 4. xx herdarão automaticamente a luminosidade na versão 5. xx e serão assinalados 
como "Luz" automaticamente depois de atualizar a versão 4. xx para a versão 5. xx.  
Qualquer elemento com a propriedade "Luz" ativada ainda pode ser coberto com qualquer 
textura contida nos "Materiais" do catálogo do PRO100. 

 

 
 
Todas as configurações de iluminação no PRO100 serão definidas na seção do menu 

“Ferramentas/luz” 
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1.1.2. Controlos 
Menu/Ferramentas/luzes 
A janela "Luzes" foi projetada para ter todos os recursos de visualização duma cena 
controlados num painel de controlo em “Menu/Ferramentas/luzes”. 
 

 
 

Aqui estão todos os processamentos, efeitos e parâmetros de iluminação que foram definidos. 
 

 
O conteúdo da janela "Luzes" é gerado dinamicamente dependendo dos elementos que 
compõem o projeto (cena). 
Especificamente, para um projeto vazio, tem o seguinte aspeto. 

 

 
 
E cada vez mais elementos serão exibidos à medida que forem sendo adicionados ao projeto. 
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1.1.3. Efeitos 
 

A janela "Luzes" é dividida em seções. As seções são responsáveis por efeitos e 
funcionalidades distintas. 

 
Efeitos- 

 
Anti-aliasing - ativar para controlar a intensidade do efeito anti-aliasing. É recomendado 

manter o nível desse parâmetro relativamente baixo, dado a forma como afeta o desempenho 
de software. Defini-lo muito alto não tem efeitos visíveis em monitores padrão. Configurações 
mais elevadas são recomendadas apenas para exportação de imagens em alta resolução. 
 Ativando (on/off) no botão de “Anti-aliasing” é o mesmo que clicar no botão na barra de 
ferramentas 

 
Reflexos - ativar para controlar a intensidade global dos reflexos / efeito de espelho. 
Este controlo influencia o nível do efeito de espelho para todos os materiais/elementos com o 
parâmetro de espelhamento definido para valores diferentes de zero.  
O controlo das "reflexões" começa a aparecer na janela das "Luzes" com o primeiro 

elemento/textura ou efeito de espelho definido com valor maior que zero.  
Clicando (on/off) no botão "Reflexões" faz o mesmo que clicar no botão na barra de 
ferramentas. O desempenho de software sobre os efeitos de espelhamento é proporcional ao 
número de elementos com texturas tendo o parâmetro espelhamento diferente de zero. 

 
Coroas- ativar para controlar o efeito global "Coroas". O efeito "Coroas" é o efeito de 
espalhamento da luz em torno da fonte de luz. 
 

 
 
Fonte de luz com o efeito "Coroas". 

 
Fonte de luz com o efeito de "Coroas" OFF. 
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Brilho (Efeito Glow)- ativar para controlar o efeito global "Brilho". O efeito "Brilho" é o efeito 
que se traduz na emissão luz por um elemento. Por favor notar que as configurações globais 
"Luzes" podem influenciar demasiado este efeito. 

 

1.1.4. Luzes 
 

Luzes- ativar para controlar todo o conjunto de recursos relacionados com a iluminação no 
PRO100. Este é o nome de toda a secção de ferramentas associadas às luzes. 
 

1.1.4.1. Global 

 
Global- ativar + controlo deslizante para regular e intensidade de todas as luzes de "Não spots" 
no projeto. 

 
Este controlo liga/desliga e proporcionalmente afeta todos os "Não spots" (sol, câmara e luz 

emissiva) em cena. 
 

 

 
 
 

Sol- ativar + controlo deslizante para controlar a intensidade da luz do sol emitida  e incidindo 
sobre o projeto. Clicando no "+" abre um menu adicional que permite definir a cor (RGB), 
azimute e elevação do software emulador do sol. Cada parâmetro único pode ser definido com 
o adequado controle deslizante. 
 

 
 
Câmara- ativar + controlo deslizante para controlar a intensidade da luz "difusa" incidindo sobre 
o projeto. A luz "difusa" é a luz espalhada em torno da cena e que poderia ser também 
chamada de "luz de fundo". Clicando no "+" abre um novo menu que permite definir a cor (em 
RGB. 
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Emissiva- ativar + controlo deslizante para controlar a intensidade do "efeito emissivo da luz" 
globalmente para os elementos/texturas utilizados no projeto. O "efeito emissivo da luz " é 
equivalente ao efeito de um elemento Fluorescente brilhando num ambiente mais escuro. Os 
elementos com o "efeito luz emissiva" parecem brilhantes, mas não funcionam como fonte de 
luz incidindo sobre os elementos na sua vizinhança. 

 

 
 

 
 
A tela de TV acima com "Efeito de luz emissiva" definida com diferentes níveis (baixo, à 
esquerda e elevado à direita). 

 

1.1.4.2. Spots 

 
A secção Spots é uma seção de controlos dos holofotes. Holofotes são todos os elementos 
colocados sobre a cena tendo o recurso "Luz" assinalado, como em baixo. 
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A lista dos holofotes é criada à medida que as luzes vão sendo adicionadas à cena. As luzes 
da lista são classificadas por ordem cronológica (seguindo a ordem por que foram adicionadas 
ao projeto). 

 

 

 
 
Todos os holofotes podem ter diferentes parâmetros definidos: ativos/não ativos, cor (RGB), 
forma de cone de luz (definido pelos ângulos internos e externos). A potência das luzes, 
obviamente, é influenciada pelo controlo geral (deslizante) das configurações das "luzes". 

 

 
 
Definindo a cor da luz. 

 
A definição da forma do cone de luz é feito com base na configuração dos dois limites de base 
do cone de luz. Estes são o Ângulo interno e externo. 

 
Ambos os cursores nas mesmas posições - borda da luz bem definida. 
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Ângulo Interior baixo, ângulo exterior elevado - contorno limite da luz desfocado. 

 

 
 
Ângulo interior base e ângulo exterior base - configurações para cones de luz estreitos (eq. 
para efeitos especiais) 
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1.2. NormalMaps 
 

O Normal Map é uma variação de Bump Map que necessita de um mapa para simular 
saliências numa superfície através dos cálculos das normais de uma geometria. Esse 
mapeamento, utiliza um mapa em RGB onde o R, G e o B correspondem, respetivamente, ao 
X,Y e Z da normal a ser utilizada no cálculo da iluminação do modelo. Esse mapa pode ser 

gerado com programas de edição de imagem como o Gimp. 

As nossas imagens, inicialmente em 2D passam a comportar-se como imagens 3D sob o efeito 
da luz. Esta tecnologia alem de simples confere um realismo notável às respetivas texturas, 
como seja o caso das portas, pavimentos e outros materiais onde o efeito tridimensional é 

relevante. 

 
 

Sem normalmaps 
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1.3. Propriedades do material 
 
Devido à nova iluminação e implementação das funcionalidades de visualização, foram criadas 
algumas propriedades associadas ao material (texturas). Estas têm uma importância 
fundamental para os efeitos finais do projeto. Importa pois familiarizar-se com os novos 
recursos para obter um resultado mais real com a utilização do PRO100. Todas as "novas" 
propriedades podem ser editadas em "Propriedades" na Tabela de Materiais (Texturas), Janela 

“Propriedades”. 
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Disponível ao selecionar "Propriedades", após clicar com botão direito do rato sobre uma 
textura no Catálogo. 

 

 
 

1.4.  Propriedades do material 

.  
Ambiente- controle deslizante definindo como a textura reflete a luz de câmara. 

 
Difuso -controle deslizante definindo como a textura reflete a luz solar e as luzes do Spots. 

 
Especular- controle deslizante definindo o nível de parâmetro especular de textura. 

 
Proporção especular- controle deslizante definindo a cor do efeito especular, como uma 
mistura da cor da textura e cor da luz. Definição de "0" implica prevalecer a cor da luz, 

definindo "100" implica prevalecer a cor da textura. 
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Especular exponencial- controle deslizante definindo o polimento e o brilho da superfície, esta 
é a configuração que decide quão grande é o efeito especular. 
 

 
 

Efeito especular sobre um material brilhante. Expoente especular definido como 87. Duas luzes 
de diferentes cores. 

 

 
 

Efeito especular sobre um material mate. Expoente especular definido como 30. Duas luzes de 
diferentes cores. 

 
Espelhamento – cursor definindo a intensidade do efeito de espelho. 

 
Transparência - cursor definindo a intensidade do efeito de transparência. 

 
Emissiva - cursor definindo a intensidade do efeito de emissão/fluorescência. 

 


