
COMPUTAÇÃO GRÁFICA II E III 
PROMOB 

Ferramentas de movimentação e visualização de modelos,  
construção e edição de paredes 

 



 Vale a pena visitar o site da Procad e pesquisar 
todos os produtos da família promob.  

http://www.procad.net/br/ 

 No site também é possível encontrar tutoriais e 
dicas de utilização, galeria com projetos de 
outros usuários, concursos e novidades. 

http://www.procad.net/br/
http://www.procad.net/br/
http://www.procad.net/br/


As ferramentas Zoom, Pan e Rotação, são as ferramentas mais utilizadas para 
realizar a movimentação do projeto, por isso o acesso a estas ferramentas pode 

ser realizado através da barra de atalhos  ou através dos botões do 

mouse:  

 

Zoom – rotacionando o Scrolt  

Pan - pressionando o Scroll  

Rotação - pressionando o Scrol  +  o botão direito. 

 

Ferramentas de Visualização do Ambiente: 

A visualização e movimentação do ambiente 
3D são fundamentais para a construção do 
projeto.  
 





Vistas 
 

 

 Além das ferramentas 
de visualização,  o 
Promob disponibiliza 
vistas prontas, 
utilizadas para alterar 
a vista do ambiente de 
acordo com a 
necessidade do 
projeto. 

 

 É possível  posicionar 
rapidamente em 
planta baixa,  vistas 
laterais e frontal. 

 

 
 



  Através dos botões 
Voltar Vista  e 
Avançar Vista,  você 
pode navegar nas 
últimas 20 vistas 
utilizadas no projeto.  

 

 Isso é muito prático 
no momento da 
renderização, quando 
se precisa fazer ajuste 
fino, mudar objetos 
de lugar, alterar 
materiais, rebaixar 
paredes, etc. 

 



Modos 
 

 Os modos de visualização 
permitem variar entre 
modo ortogonal e 
perspectiva. 

 

 A representação  
ortogonal é o modo 
bidimensional de um 
objeto tridimensional, 
usada para planta baixa, 
planta de piso ou teto, 
cortes e elevações.   

 Cada vista fornece 
determinadas 
informações que podem 
ser cotadas, por 
apresentarem a 
verdadeira grandeza dos 
objetos ali 
representados. 

 



 A perspectiva 
representa 
visualmente situações 
tridimensionais, 
através dela podemos 
ver as três dimensões 
dos objetos presentes 
no ambiente, contudo 
a deformação causada 
pelo ponto de fuga 
não permite que se 
cote os ambientes.  

 Por isso, perspectiva 
nunca é cotada. 
 



 É possível alternar a 
visualização do 
ambiente entre os 
modos Ortogonal e 
Perspectiva.  

 

 Para alternar entre 
estes dois modos é 
possível utilizar o 
botão 
Ortogonal/Perspectiva 
localizando na barra 
de vistas, à esquerda, 
ou utilizando a tecla F8 
no teclado.  
 



Antes de começar a construir 
qualquer coisa, é necessário 
deletar as paredes padrão do  
promob. 

Depois, editar (se necessário) as 
preferências de trabalho. 

(vistas na aula anterior) 

Lembre-se que as preferências 
ficarão salvas na máquina que 
você está trabalhando, assim, 
procure trabalhar sempre na 
mesma máquina. 

 

Construção de um ambiente: 
Edição da área de trabalho 

Primeiramente vamos apresentar os principais 
recursos para construção das paredes, 
definição de piso e teto com precisão, de 
acordo com a necessidade do projeto. 
 



Construção de Paredes: 
 

 Na barra de atalhos da área de 
trabalho do Promob existe a 
ferramenta  “Construir Paredes” 
marcada pelo ícone de tijolinhos. 

 

 Selecione a ferramenta e clique com 
o botão esquerdo do mouse para 
iniciar a construção das paredes. 

 

 A construção de paredes se parece 
com o comando polyline do autocad, 
as paredes são construídas uma em 
seguida da outra.  Para as demais 
paredes é necessário  clicar e 
arrastar até o próximo ponto e assim 
por diante até terminar a 
construção. 

 

 
 



 Enquanto a construção de 
paredes não termina, vê-se 
apenas a silhueta das 
peredes (outline) verde. 

 

 Para orientar a constução 
pode-se usar como 
referência as guias do grid 
do piso, que é marcado de 
metro em metro. 

 

 Para finalizar  a construção 
das paredes clique com o 
botão direito do mouse ou 
feche o ambiente 
encontrando as paredes.  

 

Vale lembrar que o grid do 
piso é marcado de metro em 
metro, mas, isso também é 
editável. (clique com botão 
direito e clique em editar grid 
do piso). 
 



 Mas, para a construção das 
paredes de forma precisa, é 
necessário acessar a barra de 
propriedades localizada à direita 
da área de trabalho.  

Nessa barra estão disponíveis 
algumas informações importantes: 

 

 Comprimento: comprimento 
total do segmento de parede. O 
valor do comprimento da parede 
pode ser informado através do 
teclado ou movimentação do 
mouse no projeto.  

Lembre-se que a unidade do 
comprimento das paredes é aquela 
selecionada por você nas configurações. 
 



 

 Ângulo relativo: ângulo da 
parede considerando a 
parede anterior. 

 

 Altura: distancia do piso até 
o topo da parede (pé 
direito). 

 

 Espessura: espessura da 
parede. 

 

 Afastamento: afastamento 
da parede com relação ao 
piso. 

 
 



 
 
Importante: 
 
A espessura das paredes 
estão do lado direito, assim, 
para construir paredes 
tendo a medida interna do 
ambiente, deve-se construir 
da esquerda para a direita, 
em sentido horário. Ou, 
alterar essa configuração na 
janela de propriedades. 
 



Editor de paredes: 
 

 O editor de paredes 
permite que se trabalhe 
as paredes em ambiente 
2D, (PLANTA BAIXA) 

 

 Para acessar o editor de 
paredes clique na setinha 
ao lado do ícone de 
“construir paredes” 

 

 Ao selecionar o editor de 
paredes uma nova janela 
será exibida, através 
dessa anela o Promob 
oferece opções para a 
construção e edição de 
paredes. 

 



 

Dica: 
 
Lembre-se de sempre voltar 
para a ferramenta de edição 
(seta) depois de efetuar uma 
ação. 
 



Remover Paredes usando o editor de paredes: 
 

  Com a ferramenta Selecionar ,dique no segmento de parede ou conjunto de 

paredes que deseja remover.  

  Clique na ferramenta Remover Parede  

  o editor de paredes não oferece a possibilidade de desagrupar as paredes do 

projeto, deste modo, paredes construídas continuamente no projeto, que 

formam um conjunto de paredes, não podem ser separadas para remoção 

individual.  

  Caso queira remover somente uma das paredes do conjunto proceda da 

seguinte maneira:  

 No ambiente 3D selecione com um dique a parede que deseja remover.  

 Pressione a tecla Delete no teclado, ou dique com o botão direito na parede 

selecione a opção remover.  

  Uma janela será exibida solicitando a exlusão somente do segmento ou de 

todas as paredes. Selecione a opção desejada e clique em ok. 



Encontro de Paredes no editor de paredes: 
 

 
 Ao construir paredes separadas no 

projeto as mesmas ficam sob forma 
de segmentos, separadas das 
demais.  
 

 Para realizar a união visual destas 
paredes, utilize a opção Encontro 
de Paredes.  
 

 O editor de paredes permite dois 
tipos de encontros; o encontro 
canto e encontro T.  
 

 
 



 Para realizar o encontro de 
paredes através do editor de 
paredes, proceda da seguinte 
maneira: Selecione o tipo de 
encontro desejado, encontro 
canto ou encontro T.  
 

 Clique uma vez sobre cada uma 
das paredes que devem ser 
encontradas. 

 



Segmentar paredes: 

 Paredes construídas continuamente no projeto representam um conjunto de paredes.  
 

 Algumas propriedades e recursos, como a definição do pé direito, são aplicados ao conjunto de 
paredes e não a uma parede apenas, desta forma, mesmo mantendo somente uma parede do 
conjunto selecionada, a alteração do pé direito ocorre para todas as paredes que compõem o 
conjunto.  
 

 É possível separar as paredes de um conjunto e transformá-las em segmentos de paredes, ou seja, 
é possível desagrupar paredes agrupadas, sendo que, as paredes que antes formavam um 
conjunto, passam a ser tratadas individualmente pelo Promob.  
 

 Para segmentar paredes:  
 

Clique com o botão direito sobre a parede.  
Selecione a opção Segmentar.  

Uma mensagem é exibida alertando sobre a impossibilidade de desfazer a ação, clique em 
Sim.  

 
 

               IMPORTANTE: Não é possível unir paredes segmentadas.  

 



Rebaixar Paredes: 
 

 O comando rebaixar paredes é utilizado para melhorar a visualização do projeto 
após construir todas as paredes que compõem o ambiente. Ao rebaixar uma 
parede a mesma assume altura menor e os módulos dispostos nas paredes 
rebaixadas tornam-se invisíveis.  

 

 Para rebaixar paredes:  

 

•  Selecione a parede que deseja rebaixar.  

•  Clique com o botão direito na parede.  

•  Selecione a opção Rebaixar.  

•  Para visualizar novamente a parede rebaixada, clique uma vez sobre ela.  

 

 DICA:  A opção Auto Rebaixar, disponível na barra de status, rebaixa as paredes 
automaticamente de acordo com a movimentação do ambiente.  

 

 




