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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarDreamPlan Software de Design Doméstico leia o tópico 
aplicável antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do 
usuárioPor favor, veja o up-to-dateDreamPlan Software de Design Doméstico Suporte técnico 
on-line emwww.nchsoftware.com/design/pt/support.html.

Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraDreamPlan Software de Design Doméstico, 
ou sugestões para outros softwares relacionados que você possa precisar, por favor poste em 
nossa página de Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos de software 
foram realizados após sugestões de usuários como você. Você recebe um upgrade grátis se 
seguirmos sua sugestão.

www.nchsoftware.com/design/pt/support.html
www.nch.com.au
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Autorização do Flickr
DreamPlan pode tornar fácil e conveniente enviar suas fotos ou vídeos para o Flickr. No 
entanto, ele precisa de sua permissão antes de usá-lo. 
Se você clicar no botão Autorizar... o site do Flickr será aberto no seu navegador da Web. Se 
o site do Flickr mostrar uma página de login, faça login. Em seguida, o site perguntará se você 
deseja vincular DreamPlan à sua conta do Flickr. Por favor clique ok, eu vou autorizar. Em 
seguida, o site mostrará um código de verificação de nove dígitos. Digite ou copie e cole o 
código do site em DreamPlan e clique em Continuar. 
Autorização do Flickr
Se o DreamPlan tiver a autorização do usuário do Flickr, o botão Autorizar... será desativado 
e o botão Remover autorização será ativado para que você possa excluir a autorização. 
Caso contrário, clique no botão Autorizar... para autorizar DreamPlan para enviar fotos ou 
vídeos para o Flickr. 
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de navegar por todos os softwares disponíveis no Software NCH
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como Áudio, Vídeo e assim por diante e 
visualizar o produto. A partir daí você pode experimentar o produto e ele vai baixar e instalá-lo 
para você testar. Se você já tiver o produto instalado, então você pode clicar em "Executá-lo 
agora" e o programa será lançado para você.

Há também uma lista de recursos para produtos da categoria. Clique em um recurso, como 
"Editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa habilidade.
Pesquisar
Pesquise em nosso site produtos que combinem com as palavras-chave digitar. 
Veja mais do nosso software
Navegue pelo nosso site para obter mais software. 
Assine nossa newsletter
Você pode assinar nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. Você 
pode cancelar a inscrição a qualquer momento. 
Veja os últimos descontos para compra
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para a compra de nossos produtos. 
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Processo de autorização do Google no Windows 
XP e Vista
Passos extras são necessários para dar DreamPlan autorização para carregar no Google 
Drive e/ou YouTube ao ser executado no Windows XP ou Windows Vista: 
1. clique autorizar... no {Autorização} autorização diálogo. 
2. Na página web que abre, faça login na sua conta do Google, se necessário. 
3. Confirme que você autoriza DreamPlan a acessar os recursos solicitados. 
4. Copiar o Código de Autorização  fornecido pelo Google e colá-lo no Autorização 

confirmar diálogo em DreamPlan. 
5. clique pronto  para confirmar que a autorização está completa. 
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).

ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.

2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.

3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.

4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.

5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.

6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.

7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.

8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Começando - Introdução
O software DreamPlan Home Design é uma ferramenta fácil de usar para visualizar suas 
plantas de piso, paisagismo e decks. Com o DreamPlan, você pode: 
● Projete facilmente plantas de piso 3D da sua casa 
● Criar paredes, várias histórias, decks e telhados 
● Adicione móveis, luminárias, eletrodomésticos e outras decorações aos quartos
● Construa o terreno de áreas de paisagismo ao ar livre 
● Plantar árvores e jardins
● Alternar entre os modos 3D, 2D e de exibição de projeto
Requisitos do sistema  
● Funciona no Windows 10, XP, Vista, 7, 8 e 8.1 
● Funciona no Windows de 64 bits 
● Mac OS X 10.5 ou superior
● Placa de vídeo de 64 MB com suporte a Pixel Shader 2.0 
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Começando - Tela inicial
Quando começou, o DreamPlan apresentará uma tela inicial com várias opções de menu 
disponíveis para facilitar o início. 
● Iniciar projeto em branco:  Selecione esta opção de menu para iniciar um novo projeto. 
● Ver projeto de amostra: Selecione esta opção de menu para exibir um projeto de 

amostra que está incluído no DreamPlan. 
● Projeto aberto salvo:  Selecione esta opção de menu para carregar um projeto criado 

anteriormente. 
● Plano de piso de traço:  Começa um novo projeto com o Trace Wizard iniciado. Uma 

planta de piso pode ser carregada e rastreada usando o assistente. 
● Assista aos tutoriais online: Abre uma página da Web contendo tutoriais em vídeo para 

várias ferramentas do DreamPlan. 
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Começando - Unidades Imperiais e Métricas
A DreamPlan suporta o uso de unidades Imperial e Metric. Unidades imperiais são tipicamente 
usadas nos Estados Unidos, Reino Unido, partes do Canadá e alguns outros lugares. 
Unidades métricas são usadas em toda a maior parte do mundo.

O DreamPlan tentará determinar quais unidades fazem mais sentido com base nas 
configurações do computador. No entanto, os tipos de unidade podem ser alterados a 
qualquer momento através do diálogo Opções.

Unidades Imperiais:  Unidades imperiais são expressas em pés e polegadas. Os pés são 
denotados por um único carrapato (') e as polegadas são denotadas com um carrapato duplo 
(). Grandes medidas (por exemplo, comprimento da parede) serão exibidas em pés e 
polegadas, enquanto pequenas medidas (por exemplo, largura da parede) serão exibidas em 
apenas algumas polegadas.

Entrando nas Unidades Imperiais: Unidades imperiais podem ser inseridas de várias 
maneiras usando o carrapato único (') para denotar pés e o carrapato duplo () para denotar 
polegadas. Frações e decimais também podem ser inscritos. As frações são arredondadas 
para o 1/16 mais próximo. Alguns exemplos de entrada de medidas imperiais:

Valor Inserido Medição grande Medição Pequena
1' 1' 12"
1' 6" 1'-6" 18"
1.5' 1'-6" 18"
1' 6 1/2" 1'-6 1/2" 18 1/2"
1' 6.5" 1'-6 1/2" 18 1/2"
144" 12' 144"
4 2/3" 0'-4 11/16" 4 11/16"
 
Unidades métricas:  As unidades métricas são expressas em metros e milímetros. Os 
medidores são denotados por 'm' e milímetros são denotados por 'mm'. Grandes medidas (por 
exemplo, comprimento da parede) serão exibidas como medidores, enquanto pequenas 
medidas (por exemplo, largura da parede) são exibidas em milímetros.

Inserindo unidades métricas:  As unidades métricas podem ser inseridas denotando 
medidores (m) ou milímetros. Alguns exemplos de entrada de unidades métricas:
Valor Inserido Medição grande Medição Pequena
4m 4m 4000mm
4,5 m 4,5 m 4500mm
500 mm 0,5m 500 mm
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Começando - Atalhos de teclado
O DreamPlan utiliza os seguintes atalhos de teclado: 
   -Seleção da barra de ferramentas:
   -
● Alt:  Menu de arquivos aberto 
● Alt + F: Guia de arquivos 
● Alt + B: Guia de construção 
● Alt + I: Guia interior 
● Alt + D: Guia Decks 
● Alt + L: Guia paisagem 
● Alt + T: Guia de ferramentas 
   -Controles de navegação:
   -
● Setas: Mova (panela) a câmera 
● Shift + Setas:  Orbite a câmera 
● Página para cima/página para baixo:  Mova a câmera para cima e para baixo 
● Home/End:  Amplie a câmera para dentro e para fora 
   -Controle de modelos:
   -
● Q: Gire o modelo para a esquerda em 15 graus. 
● ecstasy: Gire o modelo para a direita em 15 graus. 
● Z: Aumente o tamanho do modelo em 1/20. 
● C: Diminua o tamanho do modelo em 1/20. 
   -Atalhos:
   -
● Barra espacial:  Alternar dentro e fora do modo select 
● excluir: Exclua o objeto selecionado atualmente 
● Esc:  Pare a operação atual 
● Ctrl+C: Copie o objeto selecionado (se o objeto puder ser copiado) 
● Ctrl + O: Abra a janela Opções 
● Ctrl + S:  Salve o projeto atual 
● Shift + Ctrl + S: Salve o projeto atual com um novo nome (Save As) 
● Ctrl + L: Carregue um projeto salvo 
● Ctrl + N: Inicie um novo projeto 
● Ctrl + P:  imprimir 
● Ctrl + Z : Desfazer a última ação 
● Ctrl + Y: Refazer o último desfazer 
● Ctrl + 1:  Mudar para exibição 3D 
● Ctrl + 2:  Mudar para exibição de projeto 2D 
● Ctrl + 3:  Mudar para exibição renderizada 2D 
● Ctrl + F: Alternar mostrando objetos de cena ligados/desligados 
● Ctrl + T: Adicionar rótulo de texto 
● Ctrl + [ ou  ]: Mova-se para cima ou para baixo uma história 
● Ctrl + R: Redefinir a câmera para sua posição padrão 
● Ctrl + H: Defina a câmera para a vista aérea 
● Ctrl + Shift + Q:  Comece a digitar na barra de pesquisa (se disponível) 
● F1: Abra o menu de ajuda 
● F3: Abra a janela de pesquisa do catálogo 
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● F8: Salvar captura de tela 
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Guias - Guia de arquivos
A guia Arquivo contém opções para trabalhar com seus arquivos de projeto.
   -
   -
● Novo Projeto (Ctrl + N): Selecione esta opção para iniciar um novo projeto. 
● Projetos recentes: Mostra uma lista de projetos recentemente abertos ou salvos. 
● Projeto de Carga (Ctrl + L): Selecione esta opção para abrir um projeto criado 

anteriormente. 
● Projeto de amostra de carga:  Selecione esta opção para abrir um projeto de amostra 

que vem pré-construído com o DreamPlan. 
● Projeto salvar (Ctrl + S):  Selecione esta opção para salvar o projeto em que você está 

trabalhando no momento. 
● Salvar projeto como (Ctrl + Shift + S):  Selecione esta opção para salvar outra instância 

do projeto em que você está trabalhando atualmente com um novo nome e/ou salvar 
localização. 

● Impressão (Ctrl + P):  Selecione esta opção para imprimir a cena atual. 
● Salvar captura de tela (F8): Selecione esta opção para salvar uma captura de tela como 

uma imagem. 
● Textura de importação: Selecione esta opção para importar suas próprias texturas para 

serem usadas em objetos. 
● Importar modelo 3D:  Selecione esta opção para importar seus próprios modelos 3D. 
● Exportar modelo 3D: Selecione esta opção para exportar um modelo 3D do seu plano de 

casa. 
● Opções (Ctrl + O): Selecione esta opção para escolher entre unidades de medição. 
● Saída (Alt + F4):  Selecione esta opção para sair DreamPlan. 
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Guias - Guia de construção
A Guia do Edifício é usada para ferramentas relacionadas à construção de uma casa ou 
estrutura.
Selecione:  Alternadores selecionam o modo ligado e desligado. Use o modo select para 
selecionar objetos na cena.
   -
   -
● Paredes: Esta ferramenta é usada para desenhar paredes. 
● Quartos: Esta ferramenta é usada para adicionar espaço pré-feito na cena. 
● Windows: Esta ferramenta é usada para adicionar janelas a uma casa. 
● Portas:  Esta ferramenta é usada para adicionar portas a uma casa. 
● Pisos: Esta ferramenta é usada para pintar pisos e adicionar caminhos de piso. 
● Tectos: Esta ferramenta é usada para pintar tetos. 
● telhado: Esta ferramenta é usada para construir um telhado. 
● escada:  Esta ferramenta é usada para colocar escadas. 
● Trilhos: Esta ferramenta é usada para desenhar grades. 
● Blocos: Esta ferramenta é usada para desenhar blocos em forma personalizada. 
● pintar: Esta ferramenta é usada para pintar paredes. 
● medir:  Esta ferramenta é usada para medir a distância entre dois pontos da cena. 
● Adicionarcontent:  Esta ferramenta é usada para importar Modelos 3D ou Texturas. 
importação: Opções para importar modelos ou texturas 3D personalizadas. 
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Guias - Guia Exterior
A aba exterior é para colocar objetos que são tipicamente encontrados ao ar livre, como 
árvores e calçadas.
Selecione:  Alternadores selecionam o modo ligado e desligado. Use o modo select para 
selecionar objetos na cena.
   -
   -
● vegetação: Esta ferramenta é usada para colocar plantas, flores e árvores. 
● iluminação: Esta ferramenta é usada para colocar objetos de iluminação exterior. 
● caminho: Esta ferramenta é usada para colocar caminhos externos, como remendos de 

sujeira, calçadas e calçadas, pátios, etc. 
● Piscinas: Esta ferramenta é usada para desenhar piscinas. 
● esgrima: Esta ferramenta é usada para desenhar cercas. 
● mobiliário:  Esta ferramenta é usada para colocar móveis externos. 
● Acessórios: Esta ferramenta é usada para colocar acessórios externos. 
● Misc: Esta ferramenta é usada para colocar itens exteriores diversos. 
● pintar: Esta ferramenta é usada para pintar paredes. 
● medir:  Esta ferramenta é usada para medir a distância entre dois pontos da cena. 
● Adicionarcontent:  Esta ferramenta é usada para importar Modelos 3D ou Texturas. 
importação: Opções para importar modelos ou texturas 3D personalizadas. 
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Guias - Guia interior
A guia interna é para colocar objetos que são tipicamente encontrados dentro de casa, como 
móveis e eletrodomésticos.
Selecione:  Alternadores selecionam o modo ligado e desligado. Use o modo select para 
selecionar objetos na cena.
   -
   -
● Armários: Esta ferramenta é para colocar armários, estantes e prateleiras. 
● mobiliário:  Esta ferramenta é para colocar móveis, como cadeiras, mesas e roupas de 

cama. 
● Aparelhos: Esta ferramenta é para colocar grandes aparelhos, como geladeiras e fogões. 
● eletrônica: Esta ferramenta é para a colocação de dispositivos eletrônicos, como TVs, 

computadores e aparelhos de som. 
● iluminação: Esta ferramenta é para colocar todos os tipos de iluminação. 
● encanamento: Esta ferramenta é para colocar objetos de encanamento, como chuveiros, 

pias e banheiros. 
● Misc: Esta ferramenta é para colocar itens diversos e decorativos. 
● pintar: Esta ferramenta é usada para pintar paredes e adicionar textura de parede. 
● medir:  Esta ferramenta é usada para medir a distância entre dois pontos da cena. 
● Adicionarcontent:  Esta ferramenta é usada para importar Modelos 3D ou Texturas. 
importação: Opções para importar modelos ou texturas 3D personalizadas. 
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Guias - Guia deck
Esta guia contém as ferramentas para construir e modificar decks.
Selecione:  Alternadores selecionam o modo ligado e desligado. Use o modo select para 
selecionar objetos na cena.
   -
   -
● Decking: Esta ferramenta é para desenhar decking. Decking consiste nas tábuas de piso, 

fáscia, joists e (opcionalmente) contorno de deck. 
● corrimão: Esta ferramenta é para adicionar grades aos decks. 
● escada:  Esta ferramenta é para adicionar escadas aos decks. 
● Pé: Esta ferramenta é para desenhar pés de convés. Os pés são elementos verticais que 

suportam decking. 
● medir:  Esta ferramenta é usada para medir a distância entre dois pontos da cena. 
● Adicionarcontent:  Esta ferramenta é usada para importar Modelos 3D ou Texturas. 
importação: Opções para importar modelos ou texturas 3D personalizadas. 
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Guias - Guia paisagismo
Esta guia contém as ferramentas para modificar a paisagem.
Selecione:  Alternadores selecionam o modo ligado e desligado. Use o modo select para 
selecionar objetos na cena.
Para modificar a paisagem, escolha um dos pincéis listados abaixo e defina as propriedades 
da escova. Um círculo verde será exibido quando o cursor for movido sobre a cena. Isso 
descreve a área que será modificada. Clique e segure o botão esquerdo do mouse e, em 
seguida, mova o mouse para modificar o terreno, semelhante ao uso de um programa de 
pintura. 

Existem várias ferramentas para ajudar na modificação da paisagem. Com base nas 
configurações do sistema, um dos dois conjuntos de ferramentas de edição de terrenos estão 
disponíveis:

Ferramentas Básicas: 
Pincéis básicos: 
   -
   -
● Levante: Este pincel vai elevar o terreno ao redor do cursor.
● Mais baixo: Este pincel vai baixar o terreno ao redor do cursor.
● Nível: Esta escova nivelará o terreno até a altura do terreno que estava sob o cursor 

quando o botão do mouse esquerdo foi clicado. Este pincel tem um efeito "planalto" no 
terreno.

● Apagar: Este pincel moverá o terreno em direção à altura original. Por exemplo, se o 
terreno ao redor do cursor estiver acima da altura original, ele se moverá para baixo. O 
terreno não se moverá depois de atingir a altura original.

Propriedades básicas do pincel: Existem duas propriedades de escova que podem ser 
definidas.
   -
   -
● Raio: Esta propriedade afeta a quantidade de terreno editado quando o mouse é movido.
● Magnitude: Esta propriedade afeta a rapidez com que o terreno é alterado quando o 

mouse é movido.
Ferramentas avançadas:  
Escovas avançadas:  
   -
   -
● Modificar: Este pincel é usado para definir uma seleção do terreno para uma elevação 

especificada.
● Liso: Este pincel vai suavizar uma seleção de terreno com elevações variadas.
● Inclinação: Este pincel é usado para criar uma seção de terreno inclinado.
● Pintura: Este pincel aplicará novas texturas sobre o terreno.
Propriedades avançadas da escova:  Existem várias propriedades que podem ser usadas 
para os pincéis de terreno. Nem todas as propriedades estão disponíveis para todos os 
pincéis.

   -
   -
● Elevação (Modificar, Inclinação): Esta é a elevação para definir ou modificar o terreno 

para. Zero é a elevação padrão para todos os terrenos.
●
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Freehand (Modificar, Suave, Pintar): A modificação do terreno é feita no estilo freehand 
movendo o mouse sobre o terreno para ser modificado enquanto segura o botão esquerdo 
do mouse.

● Área (Modificar, Suave, Pintar): A modificação do terreno é feita destacando uma região 
do terreno com o mouse.

● Escova redonda (Modificar, Lisa, Pintar): A região afetada é um círculo para pincéis à mão 
livre ou elíptico para pincéis de área. 

● Pincel quadrado (Modificar, Suave, Pintar): A região afetada é um quadrado para pincéis à 
mão livre ou retangular para pincéis de área.

● Tamanho da escova (escovas à mão livre): O diâmetro ou largura de um pincel à mão livre.
● Maciez (Modificar): Quão lisas ou ásperas são as bordas de uma seleção. Um pincel mais 

macio vai 
● Textura (Pintura): A textura para aplicar ao terreno.
● Opacidade (Pintura): Quão opaca ou transparente será aplicada a textura.
Medida: Esta ferramenta é usada para medir a distância entre dois pontos da cena.
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Guias - Guia de ferramentas
Esta guia contém as ferramentas para melhorar os projetos do DreamPlan.
Selecione:  Alternadores selecionam o modo ligado e desligado. Use o modo select para 
selecionar objetos na cena.
Etiqueta de texto:  Ferramenta para adicionar rótulos de texto em um projeto.
Adicionar símbolos: Ferramenta para adicionar símbolos arquitetônicos em um projeto.
Assistente de rastreamento iniciar:  O Assistente de Rastreamento irá guiá-lo através da 
configuração de uma imagem para rastrear. Qualquer arquivo de imagem JPG ou PNG pode 
ser usado para rastreamento. Além disso, o formato PDF é apropriado.
Calculadora de tinta: Ferramenta para calcular a quantidade de tinta necessária para um 
quarto.
Ocultar/Mostrar a imagem do rastreamento:  Esconda ou mostre a imagem depois de 
carregada. Nota: A imagem de rastreamento só é exibida quando o DreamPlan está no modo 
2D Blueprint.
Medida: Esta ferramenta é usada para medir a distância entre dois pontos da cena.
Adicionarcontent:  Esta ferramenta é usada para importar modelos ou texturas 3D .
importação: Opções para importar modelos ou texturas 3D personalizadas. 
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Câmera e Pontos de Vista - Controlando a Câmera
A câmera pode ser controlada de várias maneiras para obter a visão exata necessária.
   -Usando o mouse:
   -A maneira mais fácil de controlar a câmera é usando o mouse. 
● A câmera pode ser garimpada clicando e segurando o botão direito do mouse.
● Arraste o mouse para a panela da câmera até o ponto de vista desejado.
● A câmera pode ser ampliada para dentro e para fora, rolando a roda do mouse para cima 

ou para baixo.
● A câmera pode ser movida segurando o botão do mouse do meio (a roda de rolagem) e 

movendo o mouse.
Controles de navegação na tela: No canto inferior esquerdo da tela estão os controles de 
navegação na tela. Clicar nos botões localizados aqui dá a capacidade de garimpar (girar), 
mover e dar zoom na câmera. Para mover e panorâm lodo, clicar e segurar o botão esquerdo 
do mouse repetirá a ação desejada.

   -Usando o teclado:
   -As seguintes teclas realizam ações de câmera: 
● Setas Chaves: Mova a câmera na direção da tecla de seta
● Teclas shift+seta: gire a câmera na direção da tecla de seta
● Ctrl+R: Redefinir a câmera para sua posição padrão
● Page Up: Levante a elevação da câmera
● Página para baixo: Abaixe a elevação da câmera
● Home: Amplie a câmera
● Fim: Amplie a câmera
   -Dicas adicionais de navegação da câmera:
   -
● Ao aprender pela primeira vez a navegar pelas salas internas do seu projeto usando o 

mouse, salve com frequência. O uso acidentalmente de um clique à esquerda em vez de 
um clique à direita pode mover uma parede ou um móvel perfeitamente colocado. 
Desfazer está sempre lá para você na barra de legendas. 

● Para ver um quarto como se estivesse dentro dela, você precisará dar zoom até passar 
pelas paredes e entrar na sala. 

● Usar o mouse para navegar é realmente o método mais fácil, experimente! 
   -Modos de câmera:
   -
●

Modo órbita: Quando no Modo Órbita, a câmera se moverá em torno do ponto de vista 
quando girada, mantendo o ponto de vista no centro da tela. 

●

Modo de rotação: Quando no modo Girar, a câmera permanecerá em posição fixa e 
gira em direção à direção de rotação. 
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Câmera e Pontos de Vista - Modo de exibição de 
alterações
A caixa de diálogo Modo de exibição de alteração é usada para alterar o modo de 
renderização:
● Vista 3D:  O projeto será entregue em 3D completo. 
● Projeto 2D: O projeto será renderizado de cima para baixo em 2D, como se fosse um 

desenho de projeto. 
● 2D rendeded: O projeto será renderizado de cima para baixo em 2D, mas totalmente 

renderizado. 
● Isométrico (se disponível):  O projeto será renderizado de cima para baixo como com as 

visualizações 2D, mas em 3D. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão JPEG
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação BMP
Formato pixel 

Escolha entre um arquivo com 8, 24 ou 32 bits por pixel. Você deve selecionar 32 bits por 
pixel se desejar ter alguma transparência na imagem. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação PNG
Cor 256 

Você pode verificar esta opção para 256 cores paleta PNG que é menor do que png de cor 
verdadeira. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação PNM
Formato de anymape portátil 

Escolha o formato monocromático (pixmap portátil), em escala de cinza (graymap portátil) 
ou RGB (bitmap portátil). Cada um deles pode ser salvo como arquivos simples (ASCII) ou 
binários. 

Limiar binário  
Defina o limiar para converter imagem em imagem binária. É usado apenas com formatos 
monocromáticos. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação TIFF
Cor 256 

Você pode verificar esta opção para a paleta de 256 cores TIFF, que é menor do que a cor 
verdadeira TIFF. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação pdf
Tamanho do papel  

Selecione o tamanho do papel que deseja usar para o documento PDF de destino.
Orientação 
Selecione a orientação em papel que deseja usar para o documento PDF de destino.
Margem 
Insira o valor da margem em milímetros como margem superior, esquerda, inferior e direita.
Modo de dimensionamento  
Selecione o modo para decidir como dimensionar imagens na página PDF.
● Nenhum: mantenha o tamanho original da imagem. Se as imagens não tiverem 

descrição da resolução, o valor padrão (por exemplo, 72DPI) será usado.
● Ajuste à Área Imprimível: reduza ou amplie cada imagem para o tamanho do papel, 

exceto as margens e mantenha a mesma proporção em largura e altura.
● Estique até Área Imprimível: estique a imagem para estar cheia de toda a página, 

exceto as margens.
● Ajuste automático por tamanho de imagem: dimensione a imagem para um tamanho 

razoável
Modo de posicionamento 
Selecione o modo de posicionamento para decidir como colocar imagens na página PDF.
Qualidade da imagem  
Selecione a qualidade da imagem ao incorporá-la em um arquivo PDF. Quanto maior o 
valor, melhor é a qualidade da imagem incorporada.
Rotação automática  
Ajusta a orientação da imagem para combinar com o tamanho e orientação do papel 
selecionados.
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão do WebP
WebP é um novo formato de imagem desenvolvido pelo Google e suportado no Chrome, 
Opera e Android que é otimizado para permitir imagens mais rápidas e menores na Web. As 
imagens webP têm cerca de 30% s8 de tamanho em comparação com as imagens PNG e 
JPEG com qualidade visual equivalente. 

Compressão Lossy  
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação GIF
GIF de várias páginas (GIF animado)  

Você pode marcar essa opção para criar um arquivo GIF animado. Você pode especificar o 
atraso de cada quadro marcando a caixa de entrada "Definir atraso de quadro em 
segundos"  e colocando um atraso de tempo.
Vários arquivos GIF 
Você pode marcar essa opção para criar arquivos GIF separados para cada quadro.
Marque " Avisar ao converter imagens de várias páginas" se quiser que as configurações de 

codificação GIF sejam exibidas ao converter imagens de várias páginas.

30



Ferramentas - Painel de ferramentas
O painel de ferramentas contém várias ferramentas que são usadas ao editar uma cena. Está 
localizado à direita da cena.
   -

Selecione o modo de on/off:  

   -Este botão é alternar entre o modo de desenho e o modo de seleção. Quando no modo 
seleto, esta seta é exibida como verde. No modo select, os objetos podem ser selecionados, 
editados e excluídos.

   -

desfazer: 

   -Isso vai desfazer as ações tomadas no projeto. 
   -

refazer:  

   -Isso vai refazer a última ruína. 
   -

excluir: 

   -Isso excluirá o objeto selecionado atualmente da cena. 
   -

copiar:  

   -Isso copiará o objeto selecionado no momento. Isso também desligará o modo de seleção. 
   -

Paredes ligados/desligados:  

   -Isso alternará as paredes para exibir em sua altura total ou abaixadas. Baixar as paredes 
pode facilitar a desenhar interiores. 
   -

Telhado ligado/desligado: 

   -Isso vai alternar a exibição do telhado. 
   -

Mostrar objetos de cena On/Off: 

   -Isso alternará a exibição de objetos de cena. Objetos de cena são aqueles objetos que não 
são estruturais ou permanentes. 
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   -

Visualização de alterações: 

   -Clicar no botão Exibir abrirá uma caixa de diálogo para alterar o modo de exibição do 
DreamPlan entre a renderização 3D completa, renderização como um projeto 2D ou 
renderização como uma imagem 2D. 

   -

grade:  

   -Este botão alternará o visor da grade. 
   -

estalo: 

   -Este botão alternará o terreno que está ligado e desligado. 
   -

Guias: 

   -Este botão alternará mostrando linhas-guia do cursor quando nos modos 2D. 
   -

Mostrar controles de navegação ligados/desligados: 

   -Este botão alternará mostrando os controles de navegação quando o mouse não estiver 
pairando sobre eles. Se desligados, os controles ainda podem ser acessados pairando sobre 
o mouse sobre a área de controle. 

   -

Mostrar rótulos de texto ligados/desligados:  

   -Este botão alternará a exibição de etiquetas de texto. 
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Ferramentas - Rótulos de texto
A ferramenta Text Label permite adicionar texto a um projeto quando ele é visualizado no 
modo 2D Blueprint ou Rendered.
Os rótulos de texto são uma ferramenta versátil que pode ser usada para documentar um 
projeto rotulando salas, paisagens, recursos ou fornecendo instruções.
As etiquetas de texto vêm em dois modos.
● Genérico: Este é um rótulo em branco que pode ser colocado em qualquer lugar do projeto.
● Sala: Este rótulo é colocado sobre uma sala. Ele será posicionado no centro geométrico 

da sala e incluirá automaticamente a área da sala no texto da etiqueta. Após a colocação, 
o rótulo da sala funcionará como um rótulo de texto normal. Não será atualizado ou 
removido se a sala mudar.

Etiqueta de texto:  O rótulo de texto que você gostaria de inserir. Você também pode editá-lo 
a partir do rótulo no projeto. 
   -Atributos de fonte:
   -
● Estilo: A fonte para exibir o rótulo de texto.
● Em negrito: A fonte será em negrito se este botão for verificado.
● Itálico: A fonte será itálica se este botão for verificado.
● Sublinhar: A fonte será sublinhada se este botão for verificado.
● Justificativa esquerda: O texto da etiqueta será deixado alinhado.
● Centrado: O texto da etiqueta será centrado dentro do rótulo.
● Justificativa certa: O texto da etiqueta estará alinhado.
   -Tamanho da fonte:
   -O tamanho do texto no rótulo. O tamanho da fonte pode ser selecionado a partir da lista pull 
down ou um tamanho personalizado pode ser inserido com o teclado.
   -rotação:
   -
O ângulo de rotação da etiqueta de texto. Você pode usar os ícones rotativos para encaixar a 
etiqueta de texto para 90, 180, 270 ou 360°.
   -Ver rótulo em:
   -
● Projeto e Renderizado: O rótulo será mostrado nos modos de exibição 2D e 2D Rendered.
● Somente o projeto: A etiqueta só será mostrada quando o modo de exibição estiver 

definido como 2D Blueprint.
● Renderizado apenas: A etiqueta só será mostrada quando o modo de exibição for definido 

como renderizado em 2D.
NOTA: As etiquetas de texto não são mostradas no modo de exibição 3D.
   -Cor do texto:
   -
A cor do texto, de acordo com o modo de exibição. As cores para projeto 2D e renderização 
2D podem ser atribuídas independentemente.
   -Uso de etiqueta de texto:
   -
Para colocar um rótulo de texto, comece selecionando a ferramenta Rótulo de texto na guia 
Ferramentas. As etiquetas de texto só podem ser colocadas nos modos de exibição 2D 
Blueprint ou 2D Rendered (as etiquetas de texto não estão disponíveis no modo de exibição 
3D).
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Clique no local desejado para a etiqueta de texto na cena e o rótulo de texto será criado e 
selecionado. O rótulo de texto pode então ser editado, movido ou ter seus atributos alterados. 
Para excluir o rótulo, clique no ícone de lixo ou apague o botão.
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Ferramentas - Adicionar símbolos
A ferramenta Adicionar símbolos permite adicionar símbolos arquitetônicos a um projeto 
quando ele é visto em 2D Blueprint.
Os símbolos arquitetônicos permitem especificar informações importantes relativas a locais de 
conexões comuns, como tomadas de energia, telefone, cabo. Também podemos especificar a 
localização de wi-fi, teclado, câmera de segurança, etc.

Atualmente, há 14 símbolos disponíveis:
1. Cabo - símbolo de conexão do cabo
2. Câmera - símbolo da câmera de segurança
3. Porta exterior - símbolo de porta exterior
4. Porta francesa - Símbolo de porta francesa
5. Gás - símbolo de torneira de gás
6. Saída de alta tensão - símbolo de saída de alta tensão
7. Porta interior - símbolo de porta interior
8. Internet - símbolo de internet
9. Teclado - símbolo do teclado
10. Óleo - símbolo da torneira de óleo
11. Deslizante - símbolo de porta deslizante
12. Saída padrão - símbolo de saída padrão
13. Telefone - símbolo de conexão telefônica
14. Wi-fi - símbolo wi-fi
   -Propriedades de símbolo
   -
   -Atributo de escala:
   -A escala de um símbolo em relação ao seu tamanho original. Os símbolos podem ser 
redimensionados de 25% up a 300% of do tamanho do símbolo original.
   -Atributo de rotação:
   -
O ângulo de rotação de um símbolo. Os símbolos podem ser girados de 0° a 360°.
   -Atributo de cor:
   -
A cor do símbolo. As cores do símbolo podem ser atribuídas por cores pré-definidas e 
personalizadas.
   -Adicionando símbolos:
   -
Comece selecionando um símbolo da vista da árvore e, em seguida, movendo o cursor do 
mouse para a cena. Uma vez que o cursor do mouse esteja posicionado no local desejado 
clique no botão do mouse esquerdo para adicionar o símbolo.

Um símbolo pode ser adicionado consecutivamente à cena sem clicar no símbolo novamente 
a partir da visão da árvore. Isso pode ser realizado clicando no botão esquerdo do mouse 
enquanto segura a tecla Shift. A liberação da tecla Shift terminará a operação de adoção de 
símbolos consecutivos.
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Ferramentas - Escolhendo texturas
A janela de seletor de texturas é usada para selecionar o estilo de textura a ser aplicado a 
muitos objetos, como paredes, blocos e grades.
Para selecionar uma textura, clique na textura desejada na lista de imagens e clique no botão 
"Selecionar textura". A textura selecionada atualmente é mostrada na janela de visualização.
Textura de importação: Use este botão para importar uma textura personalizada para o 
DreamPlan.
Remover textura: Use este botão para remover uma textura personalizada do DreamPlan.
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Ferramentas - Calculadora de tinta
A ferramenta Calculadora de Tinta é usada para estimar rapidamente a quantidade de tinta 
necessária para pintar um quarto.
Para começar, selecione Calculadora de tinta na guia Ferramentas. Uma vez que a 
ferramenta seja selecionada, use o mouse para destacar a sala no desenho para calcular.
Após a seleção de uma sala, a janela da Calculadora de Tintas abrirá com várias opções para 
calcular a quantidade de tinta necessária. A sala selecionada é visualizada no painel direito.
● Área total da parede: A área de pintura da parede que compõem o quarto, com áreas de 

porta e janela subtraídas.
● Incluir Teto: Se verificado, o teto está incluído no cálculo final para a quantidade de tinta.
● Inclua Portas e Janelas: Se verificada, a área da porta e da janela está incluída no cálculo 

final para a quantidade de tinta.
● Área total da pintura: A soma de todas as superfícies de pintura selecionadas.
● Número de casacos: Quantas camadas de tinta serão aplicadas no cálculo da tinta.
● Pés quadrados por galão/Metros quadrados por litro: Quanta área de superfície um galão 

ou litro é esperado para cobrir em uma camada de tinta. Os fabricantes de tintas 
geralmente fornecem essas informações para seus diversos produtos.

● Galões/litros totais: A quantidade de tinta necessária para cobrir este quarto.
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Ferramentas - Assistente de rastreamento
O Trace Wizard é usado para configurar uma imagem para rastreamento. A imagem deve 
estar no formato PNG ou JPG. Além disso, o formato PDF é apropriado.
Ele é dividido em uma série de passos fáceis de seguir. Clicar no botão Iniciar o Assistente de 
Rastreamento iniciará o assistente de rastreamento.
O rastreamento requer que o DreamPlan esteja no modo de renderização de projeto 2D. O 
DreamPlan mudará automaticamente para o modo 2D Blueprint quando o Assistente de 
Rastreamento for iniciado.

   -Passo 1: Carregando a imagem do traço 
   -
O primeiro passo no Assistente de rastreamento é selecionar a imagem para rastrear. 
Normalmente, imagens que contêm plantas de piso ou layouts de lote são usadas para a 
imagem de rastreamento. Estes podem ser obtidos de construtores de casas, pesquisas na 
web ou até mesmo de plantas digitalizadas.

Geralmente, quanto maior uma imagem é tamanho (pixels) mais fácil é trabalhar com ela.
Clique no botão Procurar arquivo... para selecionar uma imagem de rastreamento. 
Escolha o nome da história  na lista de drop down que você gostaria de adicionar uma 
imagem Trace e iniciar o assistente Trace. 
Quando a imagem estiver carregada e a história correta for selecionada, clique no botão Segui
r  para continuar com o Assistente de rastreamento. 
   -Passo 2: Calibrar a imagem do traço 
   -
Depois que a imagem é carregada, ela deve ser calibrada para corresponder ao DreamPlan. 
Para fazer isso, encontre um recurso (por exemplo, parede, linha de propriedade, gráfico de 
tamanho) na imagem de traço com um comprimento conhecido.

Para iniciar a etapa de calibração, clique no botão Iniciar calibração. Clique no ponto de 
partida do recurso na imagem de rastreamento. Uma linha de calibração vermelha aparecerá. 
Mova a linha para o ponto final do recurso e clique novamente. 

Após a exibição do ponto final, digite o comprimento do recurso:
Depois que um comprimento válido for inserido, a imagem de rastreamento será 
redimensionada para corresponder à escala usada pelo DreamPlan. NOTA: O tamanho 
máximo de um projeto é 328' X 328' (100m X 100m).

Clique no botão Terminar  para completar o assistente de rastreamento. 
Clique no botão Cancelar para retornar o Modo De Rastreamento iniciar. 
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Ferramentas - Pesquisando catálogos
A ferramenta de pesquisa pode ser usada para encontrar objetos nos muitos catálogos 
encontrados em Todo o DreamPlan.
Para abrir a janela de pesquisa, clique em "Procurar modelos..." botão encontrado em cada 
uma das listas de catálogo para pressionando a tecla F3. A janela de pesquisa é modelagem, 
e você pode continuar a trabalhar em seu projeto enquanto ele está aberto.

A janela de pesquisa: 
Palavras-chave de pesquisa: Digite um ou mais termos para procurar. Se o nome do 
modelo, categoria ou catálogo contiver o termo de pesquisa, o modelo aparecerá nos 
resultados da pesquisa.

Botão de pesquisa:  Clique para iniciar a pesquisa das palavras-chave inseridas.
Resultados da pesquisa: Uma lista de todos os modelos que atendem aos critérios de 
pesquisa. Clicar em um modelo da lista ativará o modelo para uso.
Pesquisar online: Realiza pesquisa online com o site 3DArchive.net usando as 
palavras-chave. NOTA: 3DArchive.net não é afiliado à NCH Software de forma alguma.
Assista ao tutorial do modelo de importação: Abre o tutorial mostrando como importar 
modelos 3D para o DreamPlan.
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Ferramentas - Ferramenta de desenho de bloco
A ferramenta de desenho Block permite a criação de objetos personalizados, coloridos e 
texturizados. Os blocos podem ser usados para criar superfícies não disponíveis com outras 
ferramentas como bancadas, pousos, canteiros de flores, etc. Outros objetos podem ser 
colocados em cima ou nas bordas de Blocos.

Para criar um bloco, selecione a ferramenta Bloquear para iniciar o desenho de um caminho 
de bloco. Adicione o máximo de pontos ao caminho conforme necessário. Fechar o caminho 
completará o bloco. Ao desenhar o caminho, segurar a tecla shift permitirá bordas diagonais. 
Pressionar a tecla ESC cancelará o caminho atual.

Depois que o bloco é criado, o bloco pode ser remodelado arrastando os pinos do caminho.
Propriedades: 
● Elevação: A elevação, medida do terreno até o fundo do bloco.
● Altura: A altura do bloco, medida a partir da parte inferior do bloco.
● Estilo de borda/Cor: O estilo (textura) e a cor das laterais do bloco.
● Estilo superior/cor: O estilo e a cor da parte superior do bloco.
● Estilo inferior/cor: O estilo e a cor da parte inferior do bloco.
● Escala de textura estilo: O tamanho da textura de estilo do bloco.
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Ferramentas - impressão
A janela Visualização de impressão mostra uma visualização da imagem a ser impressa 
juntamente com as configurações de papel. 
● Tamanho do papel: Escolha o tamanho do papel de uma lista de tamanhos de papel 

disponíveis nos EUA e A. As dimensões do papel serão mostradas nas unidades (Imperial 
ou métrica) que atualmente estão sendo utilizadas pelo aplicativo. 

● orientação:  Define a orientação da impressão para Paisagem (larga) ou Retrato (alto). 
● Margens:  Define a região ao redor da fronteira do papel que não será impressa. 

Representa as margens esquerda/direita e superior/inferior. 
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Tarefas - Muros de construção
O edifício de paredes está no centro de qualquer projeto. As paredes são agrupadas em 
salas, que são então agrupadas para criar uma casa (ou casas). Há duas maneiras de 
desenhar paredes, "Free Draw" e "Fixed Draw". 

   -Sorteio gratuito:
   -Para começar a desenhar paredes, selecione o botão Paredes localizado na 
guia Do edifício . Quando um novo projeto é iniciado, a ferramenta de parede é 
automaticamente selecionada. 
Com a ferramenta Parede selecionada, uma caneta aparecerá sob o cursor do mouse quando 
o mouse for movido sobre a cena. A caneta apontará para o local no chão onde a parede será 
desenhada. A altura da caneta corresponde a qual história está sendo editada, por exemplo, a 
parte superior da caneta corresponde ao topo da parede. 

Para iniciar uma parede, clique à esquerda no local de partida desejado. Arraste o mouse para 
o ponto final desejado e clique à esquerda novamente para completar a parede. O 
comprimento da parede é exibido no painel da propriedade. 

Depois que uma parede é completa, uma nova parede é iniciada automaticamente. Paredes 
podem continuar a ser criadas, uma após a outra, desta forma. Para parar de desenhar 
paredes, pressione a tecla Esc ou mude para uma ferramenta diferente. 
Paredes não ortogonais: Por padrão, as paredes são desenhadas ao longo dos eixos Norte-Sul 
ou Leste-Oeste e formarão ângulos retos uns aos outros. Embora isso seja desejável para a 
maioria das paredes, paredes angulares não-corretas podem ser criadas segurando a chave S
hift  durante a construção da parede.
   -Sorteio fixo:
   -
Para colocar uma parede fixa, comece entrando no comprimento e ângulo da parede. O 
DreamPlan criará uma parede com essas dimensões. Use o mouse para posicionar a parede 
e clique à esquerda para colocar a parede. A mesma parede pode ser colocada várias vezes. 
Observe que o comprimento e o ângulo da parede podem ser alterados a qualquer momento.

Quando as paredes se unem para formar um espaço fechado, uma nova sala será criada com 
piso e teto.
   -Estilo de parede:
   -
O estilo de parede pode ser "reto" ou "curvo", determinado por qual opção é selecionada ao 
criar uma parede. Quando você desenha uma parede curva, ela inicialmente parecerá ser 
reta. Depois de desenhar a parede, use a ferramenta Selecionar-a. Você verá um alfinete rosa 
no meio da parede. Clique e arraste neste pino para curvar a parede.

   -Pontos de encaixe:
   -
"Pontos de encaixe" são lugares, como cantos, quando o mecanismo detecta um local lógico 
para começar ou terminar uma parede. Por exemplo, quando uma parede é desenhada perto 
do final de outra parede, a caneta irá encaixar as paredes. Isso garante que as paredes 
estejam alinhadas corretamente. No entanto, isso às vezes pode atrapalhar quando as 
paredes estão próximas umas das outras, mas não estão realmente conectadas. Para 
desativar o ajuste, mantenha pressionada a tecla 

Ctrl enquanto move a caneta. Mas faça isso 
com cautela, porque as paredes que parecem estar conectadas podem não estar se o encaixe 
estiver desativado. 

   -Tipos de parede:
   -
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No painel de controle da parede, uma lista de tipos de parede é apresentada. Para cada 
história do projeto, um tipo de parede padrão é criado. Um tipo de parede tem as seguintes 
propriedades: 
● Nome da exibição:  O nome do tipo parede.
● Altura: A altura das paredes desenhadas ao usar este tipo de parede.
● Largura: A largura das paredes desenhadas ao usar este tipo de parede.
● Sala:  Denota se a parede é usada para construir salas. Se marcada como Não, a parede 

é apenas decorativa.
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Tarefas - Adicionando quartos pré-fabricados
Salas pré-feitas podem ser adicionadas ao projeto.
Atualmente, existem dois tipos de quartos pré-fabricados: quadrado e retângulo. Os quartos 
pré-fabricados têm três tamanhos pré-definidos - pequenos, normais e grandes.
A dimensão e a rotação podem ser definidas antes de adicionar uma sala pré-feita à cena.
A dimensão pode ser especificada nas caixas de texto de comprimento e largura.
A rotação pode ser alterada clicando nos botões de rotação ou clicando no aumento numérico.
Uma sala pré-fabricada pode ser encaixada em uma parede existente. O encaixe da parede 
pode ser desativado pressionando a tecla Ctrl enquanto posiciona a sala pré-fabricada.
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Tarefas - Pisos de Construção
Os andares podem ser personalizados de várias maneiras.
Para começar a projetar pisos, clique no botão Pisos na barra de ferramentas Building Tab . O 
painel da propriedade exibirá opções para estilo de piso e cor do piso. Estilo e cor combinam 
para fornecer uma textura de piso altamente personalizável. Clique no botão Conta-gotas para 
alterar o estilo ou a cor. A textura pode ser dimensionada ou girada com as caixas de entrada 
correspondentes. 

Há duas opções para projetar pisos: Fill and Path.
● Preenchimento: Esta opção é usada para encher uma sala inteira com o estilo e cor 

selecionados. Clique em um piso para mudar sua textura para o estilo e cor selecionados.
● Caminho: Esta opção é usada para desenhar uma área do piso que deve ser preenchida. 

ver Construindo um Caminho para mais informações. 
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Tarefas - Construindo um Telhado
Telhados podem ser adicionados a um design de duas maneiras: 
● Criar automaticamente:  Com essa opção, um telhado pode ser adicionado a uma 

estrutura completa (por exemplo, uma casa). O telhado é colocado pairando sobre a 
estrutura e clicando. 

● Caminho de sorteio:  Com esta opção, um caminho de telhado (contorno) pode ser 
desenhado. O telhado será gerado assim que o caminho estiver concluído. 

Uma vez que o caminho do telhado esteja completo, as laterais do telhado podem ser 
alternadas entre os estilos quadril e empena clicando na seta no lado do telhado. 
Telhados podem ser personalizados de várias maneiras: 
● Estilo: Este é usado para selecionar a cobertura do telhado, como telhas de madeira, 

azulejo de argila, etc.
● Cor: Este é usado para selecionar a cor da cobertura do telhado.
● Inclinação: Isso define a inclinação do telhado.
● Tamanho da escuta: Este conjunto o quão longe o telhado é estendido da casa.
● Elevação do telhado (apenas telhados de caminho): Esta é a altura da base do telhado 

medida do nível do solo.
● Fáscia: Isso alterna se uma fáscia é adicionada ou não ao telhado. Se ativado, as 

dimensões e a cor da fáscia podem ser alteradas com os controles Altura, Profundidade e 
Estilo.

46



Tarefas - Tetos de construção
Projetar um teto é muito fácil.
Para começar a projetar tetos, clique no botão Teto na barra de ferramentas Building Tab. O 
painel de propriedades exibirá opções para estilo de teto, cor do teto e elevação do teto. Estilo 
e cor são combinados para fornecer uma textura de teto altamente personalizável. Clique no 
botão Conta-gotas para alterar o estilo ou a cor. 

Depois que a textura desejada for selecionada, clique no teto para mudar sua textura. Nota: 
Para facilitar o design de interiores, os tetos só são exibidos quando a câmera é apontada 
para eles. Eles não são exibidos quando a câmera está olhando para baixo em uma sala.

A elevação do teto é a altura acima do chão que o teto será colocado.
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Tarefas - Construindo Janelas e Portas
Portas e janelas podem ser facilmente adicionadas a uma parede uma vez que ela é criada.
Para começar a adicionar portas e janelas, selecione as portas ou o botão Windows na barra 
de ferramentas Building Tab. O painel de propriedades (o painel esquerdo) exibirá um 
catálogo de portas ou janelas disponíveis e algumas propriedades que podem ser definidas. 
Para colocar uma porta ou janela, selecione a porta ou janela desejada do catálogo. Uma vez 
selecionado, coloque o cursor do mouse sobre um local desejado em uma parede e clique à 
esquerda para adicionar a porta ou a janela. A mesma porta ou janela pode ser colocada 
várias vezes em locais diferentes.

Nota: Portas e janelas devem ser colocadas em uma parede existente. 
Propriedades: Várias propriedades de portas e janelas podem ser definidas antes de 
colocá-las.
● Largura: A largura do objeto que está sendo colocado
● Altura: Quão alto o objeto vai ser
● Altura do peitoril (somente janelas): A altura do chão a janela será colocada
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Tarefas - Construindo um Caminho
O caminho é usado em pisos de construção e construção de caminhos exteriores.
Caminhos são criados como um conjunto de pontos. Para começar a construir um caminho, 
clique à esquerda no térreo ou no chão no local desejado. Continue colocando pontos de 
caminho desta maneira até que todo o caminho seja traçado. Um caminho é concluído 
colocando um novo ponto sobre um ponto existente.

Os caminhos devem ter um mínimo de três pontos. Caminhos não podem se auto-cruzar, que 
é quando um lado de um caminho cruza um lado diferente do caminho.
Por padrão, os lados de um caminho são desenhados em direções cardeais (incrementos de 
90 graus). Para desenhar o lado do caminho em forma livre, segure a tecla Shift  enquanto 
coloca os pontos de caminho. 
Pressionar Esc cancelará o caminho atual. Pressionar Excluir  excluirá o ponto de caminho 
anterior. 
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Tarefas - Decking de construção
Esta ferramenta é usada para criar decking. Decking consiste nas tábuas do piso do convés, 
joists, fáscia e (opcionalmente) contorno de deck.
Joists são as placas que geralmente são apoiadas pelas vigas de pé, e por sua vez suportam 
as placas de piso do convés.
As fáscias são tábuas que vão ao longo da borda de um deck e geralmente servem para 
esconder as vigas, apoiar grades de convés, etc.
O contorno é algum tipo de cobertura para as laterais do convés que esconde a parte inferior 
de um deck. O contorno é tipicamente encontrado em varandas dianteiras e pode consistir em 
tapumes, rede, pedra ou muitos outros materiais.

Piso do convés: Coloque as propriedades para o piso do convés aqui.
● Altura do convés: Esta é a distância do chão até a borda inferior das vigas do chão. Esta 

configuração também se aplica aos pés.
● Estilo decking: Este é o estilo para aplicar no piso do convés.
● Decking Color: Esta é a cor do piso do convés.
● Rotação: Esta é a rotação das placas do piso do convés.
Fascia & Contorno:  
● Espessura da Fáscia: A altura da fáscia medida da parte inferior do decking até o topo.
● Estilo Fáscia: Este é o estilo que é aplicado à fáscia.
● Cor fáscia: Esta é a cor que é aplicada à fáscia.
● Adicione saia de deck: Esta caixa de seleção é usada para adicionar contorno ao deck.
● Estilo saia: Este é o estilo que é aplicado ao contorno do deck (se presente).
● Cor da saia: Esta é a cor que é aplicada ao contorno do deck (se presente).
Para desenhar decking, use a caneta para desenhar o contorno da área do deck. Para 
começar, coloque a caneta sobre o ponto onde o convés começa. Mova a caneta para criar 
uma borda de deck e clique para completar a borda. Continue criando bordas de deck até que 
o caminho do convés seja fechado conectando-se de volta ao ponto de partida (ou qualquer 
ponto de convés pervúrio).

O caminho do convés não pode se cruzar sozinho. Para criar bordas angulares do convés, 
segure a tecla Shift enquanto desenha a borda. Para cancelar um caminho de deck, pressione 
a tecla Esc.

Uma vez que o caminho do convés esteja completo, o decking, as vigas, a fáscia e a contorno 
serão gerados automaticamente.
Pé:  
Esta ferramenta é para colocar pés de convés. Os pés consistem em uma fundação, postes 
de pé e vigas. Os pés são os elementos estruturais que suportam o resto dos elementos do 
convés.
● Altura do convés: Esta é a distância do chão até a borda inferior das vigas do chão. Esta 

configuração também se aplica a deckings.
● Pé (Largura X Profundidade): Este é o tamanho dos postes de pé.
● Espaçamento dos pés: Esta é a distância máxima entre os postes medidos a partir do 

centro de cada posto. O espaçamento é variável, dependendo do vão que está sendo 
criado. A DreamPlan criará postagens suficientes para cobrir uniformemente o vão, mas 
não excederá essa distância.

● Estilo pé: Este é o estilo que é aplicado aos pés.
● Cor do pé: Esta é a cor que é aplicada aos pés.
Para começar a colocar os pés, selecione o local de partida no chão e clique à esquerda. 
Mova o mouse para o ponto final dos pés e clique à esquerda para colocar o pé.
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Ao contrário de outros elementos do convés, os pés são completamente independentes dos 
deckings e podem ser colocados em qualquer lugar (ou não).
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Tarefas - Escadas de construção
Esta ferramenta é para colocar escadas. As escadas consistem na banda de rodagem, risers, 
o vagão e as grades.
Anatomia das escadas:
Escadas:
● Altura da escada: Esta é a altura geral das escadas.
● Largura da escada: Esta é a largura geral das escadas.
● Tread Run: Este é o comprimento da banda de rodagem, menos o nariz da banda de 

rodagem.
● Nariz de piso: Este é o comprimento do nariz de banda de rodagem. O nariz é a parte da 

banda de rodagem que paira sobre os risers.
● Ascensão: Esta é a altura geral de um único passo.
● Cor da banda de rodagem: Esta é a cor que é aplicada às bandas de rodagem.
● Inclua Risers: Verifique esta caixa para incluir risers de escada.
● Cor riser: Esta é a cor que é aplicada aos risers de passo (se presente).
● Inclua grade: Verifique esta caixa para incluir a grade ao construir escadas.
Para colocar escadas, selecione a ferramenta escadas e passe o mouse sobre um chão ou o 
chão. Se o local for válido, uma prévia das escadas será mostrada. Clique à esquerda para 
colocar as escadas.

   -Tipos de transporte:
   -O vagão da escada é o elemento de suporte da escada. O DreamPlan permite os seguintes 
tipos de transporte:    -nenhum:
   -
A estrutura de suporte não é visível ou as escadas estão suspensas.
   -Stringers fechados:
   -
As escadas são apoiadas por stringers e os stringers são envoltos em uma cobertura (como 
drywall).
● Cor stringer: Esta é a cor que é aplicada aos stringers.
   -Stringers abertos:
   -As escadas são suportadas por um ou mais stringers visíveis.
● Largura stringer: Esta é a espessura de cada stringer.
● Stringer Count: O número de stringers que suportarão as escadas.
   -Parede do joelho:
   -As escadas são apoiadas e envoltas em uma parede do joelho.
● Largura da parede: Esta é a espessura das paredes de cada lado.
● Altura da parede: É assim que cada parede será alta.
● Construa parede esquerda/direita/traseira: Quais lados das escadas para fixar as paredes.
● Inclua Cap: Coloque uma camada adicional na parte superior das paredes.
● Largura da tampa: Esta é a largura da camada adicional.
● Altura da tampa: Esta é a altura da camada adicional.
● Estilo da tampa: Esta é a textura que é aplicada à camada adicional.
● Cor da tampa: Esta é a cor que é aplicada à camada adicional.
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Tarefas - Edifício grades/cercas
Esta ferramenta é para criar grades ou cercas. Grades e cercas só podem ser colocadas no 
chão ou em pisos, decking e escadas existentes. Anatomia de grades e cercas:
Grades: Os postes de grades são os elementos de suporte estrutural das grades. A 
DreamPlan considera que os trilhos de grades fazem parte dos postes de grades.
● Altura do trilho: Esta é a altura dos postes de grade. Consulte os códigos de construção 

locais sobre a altura mínima da grade em sua jurisdição.
● Poste (Largura X Profundidade): Esta é a largura e profundidade dos postes de grade.
● Pós Espaçamento: Esta é a distância máxima entre os postes, medida a partir do centro 

de cada posto. O espaçamento ferroviário é variável dependendo do comprimento do vão 
que está sendo criado. O DreamPlan gerará postagens suficientes para cobrir o vão e não 
excederá essa configuração, embora um valor de espaçamento menor possa ser usado 
para postagens de espaço uniforme.

● Estilo post: Este é o estilo que é aplicado aos postes de grades e placas ferroviárias.
● Post Color: Este é o estilo que é aplicado aos postes de grades e placas ferroviárias.
Enchimento de grades: O enchimento da grade refere-se aos elementos de projeto entre os 
postes de grades e trilhos.
● Tipo de enchimento: O tipo de enchimento aplicado à grade.
Tampa de grade:  A tampa da grade refere-se a duas partes da grade. Primeiro, uma tampa 
decorativa pode ser colocada em cima de postes de grades e pode ser usada para conter 
iluminação do convés. Em segundo lugar, uma tábua colocada horizontalmente sobre os 
trilhos é útil para a colocação de placas, bebidas e outros itens. Ambos são opcionais.
● Tipo de tampa: Este é o estilo de tampa de trilho para a grade.
● Largura da tampa ferroviária: Esta é a largura da placa da tampa ferroviária.
● Estilo cap: Este é o estilo da tampa do post (se selecionado).
As grades podem ser desenhadas de várias maneiras diferentes:
● O Solo: As grades podem ser colocadas em terreno aberto (terreno). Para começar a 

desenhar uma grade, coloque a caneta sobre o local desejado e clique à esquerda. Mova 
a caneta para onde a grade termina e clique à esquerda novamente. Depois que uma 
grade estiver completa, uma nova grade começará automaticamente a partir do final da 
última grade. Para parar de desenhar a grade atual e iniciar uma nova grade, pressione a 
tecla Esc.

● Pisos: As grades podem ser colocadas em pisos interiores da mesma forma que as grades 
são colocadas no terreno. Os pontos de partida e final da grade devem estar no mesmo 
andar.

● Decking: As grades podem ser colocadas no piso do convés da mesma forma que as 
grades são colocadas em pisos interiores. Os pontos de partida e extremidade da grade 
devem estar no mesmo convés. Além disso, a caneta se encaixará automaticamente nos 
cantos do convés.

● Escadas: Grades podem ser colocadas em escadas pairando sobre as escadas. A grade 
será colocada ao lado das escadas que fica mais perto do mouse.
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Tarefas - Construindo caminhos exteriores
Caminhos exteriores podem ser colocados ao ar livre para representar coisas como canteiros 
de flores, calçadas e calçadas, pátios, etc.
Para começar a colocar caminhos externos, clique no botão Caminho encontrado na barra de 
ferramentas da guia Exterior. Estilo de caminho e cor do caminho serão exibidos no painel da 
propriedade. Estilo e Cor são combinados para criar uma superfície de caminho altamente 
personalizável. Clique no botão Conta-gotas para alterar o estilo ou a cor. 

Depois que o estilo e a cor foram selecionados, um caminho pode ser traçado.  Depois que o 
caminho é criado, o caminho pode ser remodelado arrastando os garanhões do caminho. 
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Tarefas - Construindo uma Piscina
Piscinas podem ser construídas usando a ferramenta de piscina. Depois de selecionar a 
ferramenta de piscina, um caminho de piscina pode ser desenhado. Ao desenhar o caminho 
da piscina, segurar a tecla Shift permitirá desenhar bordas diagonais da piscina. Pressionar a 
tecla Esc enquanto desenha uma piscina cancelará o caminho atual da piscina.

Depois que o caminho da piscina estiver completo, as bordas da piscina podem ser moldadas 
usando os garanhões da piscina. Observe que o caminho da piscina não pode se auto-cruzar.
Propriedades: Várias propriedades de piscinas podem ser definidas antes de criar uma 
piscina ou se uma piscina for selecionada.
● Profundidade do pool: Representa o quão profunda a piscina é em relação à altura padrão 

do solo.
● Cor da parede/Estilo: Esta é a cor e o estilo das paredes da banheira da piscina.
● Cor/Estilo inferior: Esta é a cor e o estilo da parte inferior da banheira da piscina.
● Largura de enfrentamento: Esta é a largura do enfrentamento (a borda ao redor da piscina).
● Altura de enfrentamento: A altura do enfrentamento em relação ao topo da banheira da 

piscina.
● Lidar com a cor/estilo: Esta é a cor e o estilo do enfrentamento.
● Elevação da água: Representa a altura da água em relação à altura padrão do solo.
● Estilo canto: Esta é a forma dos cantos da piscina.
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Tarefas - Paredes de pintura
Paredes, paredes do telhado e paredes do joelho podem ser pintadas de forma rápida e fácil. 
Para começar a pintar paredes, clique no botão Pintar na barra de ferramentas.
O painel de propriedades exibirá opções para Estilo de Parede e Cor de Parede. Estilo e cor 
são combinados para criar uma superfície de parede altamente personalizável. Clique no 
botão Conta-gotas para alterar o estilo ou a cor.

O tamanho da textura do estilo pode ser dimensionado com a opção Escala de Textura.
Depois que o estilo e a cor desejados estiverem definidos, clique na parede para mudar sua 
textura. Note que as paredes são duas laterais e texturas diferentes podem ser aplicadas em 
cada lado da parede.

Regiões de Pintura (se disponível): Partes das paredes podem ser pintadas com a ferramenta 
Região de Pintura. Para começar, selecione a opção "Adicionar região de tinta" e selecione a 
textura e a cor. As regiões da parede podem ser pintadas clicando na parede para iniciar a 
região. Após a ação da região desejada, clique para completar a região. As cores e texturas 
da região podem ser alteradas com a ferramenta de pintura ou excluídas com a opção 
"Remover a Região da Tinta".
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Tarefas - Medindo distâncias e comprimentos
Esta ferramenta nos permitiria medir a distância entre dois pontos. A ferramenta de medição 
está disponível em todos os modos de exibição: 3D View, 2D Blueprint e 2D Rendered.
Os pontos de medição são ortogonais por padrão. Para permitir a medição entre dois pontos 
que são diagonais, segure a tecla SHIFT enquanto arrasta o mouse.
Sempre que um ponto de medição é definido para uma parede, ele se encaixa na parede com 
alguma distância de deslocamento. Para evitar o encaixe em uma parede, pressione a tecla Ct
rl  .
Para encerrar a operação de medição atual, pressione a tecla ESCAPE. Uma vez encerradas, 
as informações de medição, incluindo linha de medição e etiqueta de medição, são removidas 
da cena.

Mudar para outra operação também encerraria a operação de medição atual.
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Tarefas - Colocando objetos
Uma grande variedade de objetos pode ser colocado em uma cena, desde flores e árvores até 
geladeiras e fogões.
Para começar a colocar objetos, selecione a categoria de objeto a ser colocado:
   -exterior:
   -
● Plantas: Flores, gramíneas e árvores.
● Iluminação: Objetos de iluminação exterior.
● Móveis: Móveis que normalmente são encontrados ao ar livre.
● Acessórios: Acessórios que normalmente são encontrados ao ar livre.
● Diversos itens diversos que são tipicamente encontrados ao ar livre.
   -interior:
   -
● Armários: Armários, estantes e prateleiras.
● Móveis: Mesas, cadeiras, roupa de cama, etc.
● Eletrodomésticos: Grandes aparelhos, como geladeiras e fogões.
● Eletrônica: TVs, rádios, computadores.
● Iluminação: Lâmpadas internas e outras iluminação.
● Encanamento: Pias, chuveiros e banheiros.
● Diversos itens internos diversos.
Cada categoria terá um catálogo exclusivo de itens associados a ele. Selecione o item 
desejado do catálogo encontrado no painel da propriedade. Mova o mouse sobre a cena para 
o local desejado e clique no botão do mouse esquerdo. O item pode ser colocado várias vezes 
desta maneira. Nota: Os objetos só podem ser colocados na história que está sendo editada. 

Cada objeto tem suas próprias regras sobre onde pode ser colocado. Por exemplo, uma 
árvore só pode ser colocada sobre o chão e cortinas só podem ser colocadas em uma parede.
   -Propriedades:
   -Cada objeto tem várias propriedades que podem ser definidas antes de colocar o objeto ou 
enquanto o objeto é selecionado. 
● Altura: Define o quão alto o objeto é.
● Largura: Define a largura do objeto.
● Profundidade: Define a profundidade do objeto.
● Raio: Define o tamanho ao redor do objeto.
● Rotação: Define a orientação do objeto na cena.
   -materiais:
   -Cada objeto é feito de vários materiais ou cores. Cada material está listado no painel de 
material e pode ser alterado clicando no ícone de selador de cores. 
   -Iluminação (se disponível):
   -Alguns objetos têm propriedades de iluminação associadas a eles. Observe que a 
iluminação não está disponível em todos os sistemas. 
● Habilitar luz:
● Cor:
● intensidade:
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Tarefas - Criando uma nova história
A criação de novas histórias é feita através da janela New Story. A janela pode ser aberta com 
a "Nova História..." botão na parte inferior do painel de seleção de histórias.
A janela New Story contém campos para criar uma nova história:
● Nome da história: Um nome como "Porão" ou "3º Andar" que identifica o propósito da 

história. Qualquer nome pode ser inserido, porém nomes duplicados não são permitidos. 
● Altura da parede: A altura das paredes para a nova história. 
● elevação:  A elevação para a nova história. Se a nova história estiver abaixo do nível do 

solo, como um porão ou nível de jardim, digite um número negativo para elevação. 
Modelos de história: Uma lista de modelos de histórias é fornecida como um exemplo de como 
criar histórias. Os modelos podem ser usados como base para a nova história.
Anexando a uma história: Uma nova história pode ser anexada a uma história existente para 
ajustar automaticamente a elevação da nova história. As histórias atuais são fornecidas em 
uma lista para selecionar.

Para anexar a nova história a uma história atual:
● Selecione a história da lista para anexar à nova história.
● Selecione o botão "Adicionar acima" ou "Adicionar abaixo" e a nova elevação da 

história será ajustada para corresponder à história selecionada.
● Selecione "NENHUM" na lista para desconectar a nova história de qualquer história 

atual.
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Tarefas - Editando uma história
A edição de histórias é feita através da janela Editar história. A janela pode ser aberta com o 
botão "Editar" na parte inferior do painel de seleção da história.
A janela Editar história contém campos para editar propriedades de história:
● Nome da história: Um nome como "Porão" ou "3º Andar" que identifica o propósito da 

história. Qualquer nome pode ser inserido, porém nomes duplicados não são permitidos. 
● Altura da parede: A altura das paredes para a história. A altura da parede não pode ser 

alterada se houver atualmente alguma parede colocada na história. 
● elevação:  A elevação para a história. Se a história estiver abaixo do nível do solo, como 

um porão ou nível de jardim, digite um número negativo para elevação. A elevação não 
pode ser alterada se houver algum objeto colocado na história. 
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Tarefas - Importação de Modelos 3D
A DreamPlan permite a importação de modelos 3D adicionais ou criados por usuário através 
do assistente De importar modelo 3D. Selecione "Importar modelo 3D..." do menu Arquivo ou 
do botão Adicionar conteúdo na barra de ferramentas. Quando o assistente do Modelo 3D de 
importação for inaugurado pela primeira vez, ele solicitará a importação de um arquivo modelo 
3D. Os seguintes tipos de arquivos são suportados:
● .3DS (3DStudio Max)
● . STL (Litografia Estéreo)
● . PLY (formato de arquivo polígono)
Janela de visualização: Depois que um arquivo tiver sido carregado com sucesso, uma 
visualização do modelo será mostrada na janela de visualização. O modelo pode ser girado 
segurando o botão do mouse esquerdo ou direito para baixo na pré-visualização e, em 
seguida, movendo o mouse. O modelo pode ser ampliado dentro ou fora usando a roda do 
mouse.

A janela de visualização também exibe o alinhamento do modelo. A linha verde mostra o Eixo 
Y (sentido acima), a linha vermelha mostra o Eixo X (direção frontal) e a linha azul mostra o 
Eixo Z (direção esquerda).

Use o "Modelo 3D de carga..." botão para carregar um modelo diferente.
   -Propriedades do modelo:
   -As seguintes propriedades para um modelo importado podem ser definidas:    -Nome da 
exibição:
   -
Este é o nome que será exibido no catálogo da categoria modelo. Cada modelo deve ter um 
nome de exibição único dentro de sua categoria.
   -Categoria objeto:
   -
Esta é a categoria que o modelo será colocado para seleção. Por exemplo, se o modelo é 
uma nova porta, ele pode ser colocado na categoria "Construindo - Portas" para que possa ser 
facilmente encontrado.

   -Tipo de objeto:
   -
Estas são as regras que regem o modelo ao colocá-lo (Nota: Portas e janelas não têm um tipo 
de objeto e estão sempre ligadas às paredes):
● Padrão: O objeto não tem regras especiais e sempre será colocado no chão ou no chão.
● Superfície: O objeto, por exemplo, uma tabela ou contador, pode ter outros objetos 

colocados em cima dele. O objeto será colocado no chão ou no chão.
● Flutuante: O objeto pode ser colocado em cima de objetos Surface, por exemplo, uma 

tabela. Caso contrário, será colocado no chão ou no chão.
● Teto: O objeto será sempre preso ao teto.
● Parede: O objeto será sempre preso a uma parede.
   -rotação:
   -A rotação padrão do modelo. Isso é especialmente útil para frentes de porta e janela que 
não se alinham com o Eixo X (a linha vermelha na pré-visualização).
   -Medidas:
   -
As medidas são usadas para dimensionar o modelo para o tamanho apropriado. A entrada de 
uma medição dimensionará as outras medidas automaticamente. As entradas da unidade 
podem ser definidas como pequenas (milímetros ou polegadas) ou grandes (metros ou pés) 
usando os botões de rádio.
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Notas de conversão:As notas de conversão mostram potenciais problemas com a 
importação do modelo, incluindo quaisquer problemas que impeçam a importação de um 
modelo. Pode ser desejável ou necessário editar o modelo com software de edição 3D antes 
de importar o modelo.

Veja também: Onde posso baixar modelos 3D para importar no DreamPlan? 

62

http://www.nchsoftware.com/design/kb/1863.html


Tarefas - Exportando modelos 3D
Use a ferramenta Exportar modelo 3D para exportar um modelo 3D do seu plano de casa. Os 
seguintes tipos de arquivos são suportados: 
● . OBJ (Wavefront)
● . STL (Litografia Estéreo)
Selecione "Export 3D Model..." do menu Arquivo. O diálogo modelo de exportação será 
aberto. Para o modelo 3D exportado, você pode: 
● Incluir ou excluir terrenos, telhados, piscinas, caminhos exteriores
● Escolha histórias do seu plano de casa
Digite o nome da pasta de saída onde os arquivos exportados serão colocados (o nome do 
projeto é usado por padrão) e selecione o local da pasta de saída. Certifique-se de que .obj ou 
.stl seja selecionado como o formato de saída e clique em "Exportar". O formato de arquivo 
OBJ é um dos formatos de arquivo mais importantes em aplicações de impressão 3D e 
gráficos 3D. É o formato preferido para impressão 3D multicolorida e é amplamente utilizado 
como um formato de intercâmbio neutro para modelos 3D não animados em aplicações 
gráficas.

Os arquivos STL (representação binária) descrevem apenas a geometria superficial de um 
objeto tridimensional sem qualquer representação de cor, textura ou outros atributos de 
modelo comum.

Seu modelo 3D pode ser carregado em qualquer software 3D que abra arquivos Wavefront 
OBJ ou Stereo Lithography STL.
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Referências de tela - Diálogo de captador de cores
Diálogo de captador de cores 
O seletor de cores é dividido em várias partes, com várias maneiras disponíveis para escolher 
uma cor: 
Cor de ajuste visual 

A metade superior do diálogo consiste em 2 caixas coloridas, uma que permite escolher 
qualquer ponto em um quadrado 256 x 256 e a outra que funciona como um controle 
deslizante longo. Quais cores são exibidas nessas duas caixas depende de qual botão de 
rádio é selecionado (veja abaixo), mas em todos os casos a posição do controle deslizante 
mudará as cores disponíveis na caixa quadrada. Qual ponto é selecionado nessa caixa 
quadrada é a cor selecionada. 

Ajuste por RGB ou HSV  
Por baixo da caixa de cor quadrada, há uma série de 6 opções (1 cada para matiz, 
saturação, valor, vermelho, verde e azul) que cada uma contém um botão de rádio, um 
controle deslizante e um controle numéptil para cima. Se um dos botões de rádio 3 HSV for 
selecionado, esse valor será representado pelo controle deslizante visual (veja acima) 
enquanto os outros dois valores serão os eixos da caixa de cores quadradas. Os controles 
funcionam da mesma forma se um dos botões de rádio RGB for selecionado. Você também 
pode ajustar esses valores com os controles deslizantes fornecidos ao lado das etiquetas, 
bem como os controles para cima/para baixo ao lado dos controles deslizantes. Qualquer 
ajuste desses valores atualizará os controles visuais, e qualquer ajuste desses controles 
visuais atualizará esses valores. 

Cor selecionada  
A cor selecionada é exibida à direita dos controles RGB e HSV. A caixa é dividida 
diagonalmente, com a seção superior esquerda rotulada de Nova (a cor que você está 
criando) e a seção inferior direita rotulada corrente (a cor que já existe, e continuará a ser 
selecionada se você cancelar o diálogo). Abaixo disso está o Valor Hex da cor selecionada 
(você também pode inserir qualquer valor hexais válido lá para atualizar a cor selecionada). 
Há um botão conta-gotas à direita da cor selecionada que permitirá definir a cor 
selecionada, amostrando em qualquer lugar da área de trabalho. 

Paleta de cores definida pelo usuário 
Na parte inferior da caixa de diálogo você encontrará uma série de 12 retângulos coloridos 
ao lado de um botão intitulado Set to Swatch. Estes compõem a paleta de cores definida 
pelo usuário e permitem que você crie e salve (estes persistirão mesmo quando 
DreamPlan está fechado) suas próprias cores personalizadas. Para definir a cor de uma 
amostra, selecione primeiro essa amostra clicando nela. Em seguida, escolha a cor 
desejada e, finalmente, clique no botão Definir para Swatch. Em seguida, você pode 
carregar qualquer uma das cores salvas simplesmente clicando nessa amostra. 
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Referências de tela - Enviar diálogo de e-mail

Envie um e-mail
O Diálogo enviar e-mail envia um e-mail automaticamente. As configurações de e-mail 
precisarão ser configuradas antes que um e-mail possa ser enviado. Se você ainda não fez 
isso, você será solicitado para suas configurações de e-mail antes de prosseguir. 

Opções de e-mail
   -Enviar para

   -Digite o endereço de e-mail(es) dos destinatários. Coloque uma círgula entre cada 
endereço de e-mail.
   -Assunto
   -Qualquer texto inserido neste campo aparecerá como objeto do e-mail.
   -Corpo
   -Qualquer texto inserido nesta caixa aparecerá como o corpo do e-mail.
   -Rodapé
   -Qualquer texto inserido nesta caixa aparecerá no final do e-mail. Isso pode exigir uma 
compra para permitir alterá-la.
   -Configurações
   -Clicar neste botão abrirá a janela de diálogo Configurações de E-mail, onde podem ser 
feitas alterações no servidor de e-mail, envio de endereço, etc.

65



Referências de tela - Diálogo de download de 
projeto de amostra
A caixa de diálogo de download do projeto de amostra aparece quando o DreamPlan está 
baixando os projetos de amostra.
Se você ver que o projeto de amostra que deseja abrir está marcado como completo, você 
pode usar o botão Cancelar para pular o download de outros projetos. O download será 
retomado na próxima vez que você usar a opção "View/Load Sample Project".
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Referências de tela - Criar novo tipo de parede
Criar novo tipo de parede: 
Nome da exibição:  Digite o nome que será exibido na lista de parede. 
Altura da parede: Digite a altura das paredes ao usar este tipo de parede. 
Largura da parede: Digite a largura das paredes ao usar este tipo de parede. 
Este tipo de parede é usado para criar salas: Se verificado, este tipo de parede criará uma 
sala se for usada para fazer um espaço fechado com outras paredes. 
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Referências de tela - Captura de tela
Captura de tela: 
Uma captura de tela pode ser salva localmente ou compartilhada online de várias maneiras. 
● Salvar para disco: Esta opção salvará a captura de tela em um disco local, USB ou outro 

dispositivo de armazenamento conectado ao computador. 
● Compartilhar no Flickr:  Esta opção publicará a captura de tela em uma conta do Flickr 

(uma conta ativa é necessária). 
● Salvar para o Google Drive:  Essa opção salvará a captura de tela em uma conta do 

Google Drive (uma conta ativa é necessária). 
● Compartilhe no Twitter: Essa opção publicará a captura de tela em uma conta do Twitter 

(uma conta ativa é necessária) como um tweet. 
Nota: Para compartilhar capturas de tela em sites de mídia social (Flickr, Twitter, etc.), uma 
conta deve ser criada antes do compartilhamento. O DreamPlan solicitará o nome de usuário 
e senha da conta antes de compartilhar. Algumas plataformas de mídia social exigem que o 
DreamPlan tenha acesso autorizado à conta antes de compartilhar. Uma vez que uma conta 
tenha sido autorizada, a DreamPlan continuará a usar essa conta sem mais autorização. 

Redefinir as credenciais da conta:  A opção permitirá a redefinição de credenciais se elas 
estiverem incorretas, não mais válidas ou uma conta diferente for desejada. 
Para obter mais informações sobre a autorização da conta, consulte: 
Autorização do Flickr 
Autorização do Google Drive 
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Referências de tela - Textura de importação
Texturas personalizadas podem ser importadas para o DreamPlan e usadas em qualquer 
lugar que as texturas embaladas sejam usadas. Texturas podem ser encontradas em muitos 
sites ou podem ser feitas à mão usando um aplicativo de desenho. 

A DreamPlan pode usar imagens PNG (.png) ou JPEG (.jpg ou .jpeg) como texturas. 
Para importar uma textura, clique na "Textura de Importação..." item do menu encontrado na 
guia Arquivo. O diálogo Import Texture será aberto.
Assistente de textura de importação:
● Arquivo de textura: Este é o arquivo de imagem que será importado.
● Nome do display: Este é o nome que será exibido nos diálogos do Text Picker.
● Restrições: Algumas placas de vídeo têm capacidades mais limitadas do que outras, como 

o tamanho das texturas que podem ser usada. E as restrições às texturas serão listadas 
aqui.

● Categorias: Esta é uma lista de todas as categorias individuais para as quais a textura 
será importada. Várias categorias podem ser selecionadas para usar a textura.

Restrições:
● Tamanho da textura: Todas as placas de vídeo têm um limite no tamanho (em pixels) de 

texturas que podem exibir. Embora as placas de vídeo mais novas possam exibir texturas 
bastante grandes, recomenda-se que a textura seja limitada a menos de 1024x1024.

● Potência de 2: Algumas placas de vídeo exigem que os tamanhos de textura estejam em 
potências de 2. Por exemplo, a largura e altura devem ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. pixels. 
No entanto, a altura e largura podem ser de tamanhos diferentes.

● Quadrado: Algumas placas de vídeo mais antigas exigem que as texturas sejam 
quadradas. Isso significa que a largura da textura e a altura dos pixels devem ser iguais.

Dicas para Texturas:
Texturas podem ser imagens de qualquer coisa, mas algumas imagens são melhores do que 
outras para produzir renderização realista. Geralmente, quanto maior a textura, melhor a 
qualidade. 

As texturas aplicadas à maioria das superfícies são ladrilhos (repetidos) se não forem grandes 
o suficiente para cobrir toda a superfície. Algumas texturas são feitas especificamente para 
serem ladrilhos para que pareçam uma única textura. Se as texturas não forem feitas para 
serem ladrilhos, as costuras aparecerão nos locais onde ocorre o revestimento. Ao baixar 
texturas de sites, procure texturas que tenham uma propriedade "Tileable". 
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Referências de tela - Diálogo de pesquisa de 
aplicativos
O App Search Dialog permite que você procure várias ferramentas, modelos e opções de 
menu no DreamPlan. Você pode abrir o App Search Dialog (se disponível) pressionando Ctrl 
+ Shift + Q , ou clicando na barra de pesquisa no canto superior direito, digitando algumas 
letras do que você está procurando e clicando em "Ver mais resultados... " 

Encontrar efeito ou ferramenta
Digite uma palavra-chave que você deseja encontrar ou digite algumas letras do que você 
está procurando.

Botão de pesquisa
Clique no botão para começar a pesquisar.

Resultados da pesquisa
Todos os itens relacionados à palavra-chave de pesquisa serão exibidos aqui. Classifique as 
colunas clicando nos cabeçalhos da coluna. Clique em um item para usá-lo automaticamente 
e saber onde acessá-lo.

Recurso - Nome da ferramenta, modelo ou opção de menu.
Localização - Localização do recurso dentro do DreamPlan. 
● Os itens do menu têm locais que se parecem com "Menu - [submenus]". Clique no botão 

menu no canto superior esquerdo e siga o submenu listado para encontrar um item do 
menu.

● As ferramentas têm locais que se parecem com "Barra de ferramentas - [guia]". Mude para 
a guia indicada na parte superior da tela para encontrar uma ferramenta. Clicar em uma 
ferramenta mudará para sua guia e mudará para a ferramenta, a menos que esteja 
desativada.

● Os itens do catálogo têm locais que se parecem com "Catálogo - [ferramenta] - 
[categoria]". Mude para a ferramenta indicada e expanda a categoria indicada para 
encontrar um item de catálogo. Clicar no resultado fará tudo isso e também selecionará o 
item para colocação.
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Referências de tela - Opções ~ Geral
Unidades de medição:  Esta opção é usada para definir a exibição de dimensão como 
Imperial (EUA/Reino Unido) ou Metric.
Quando a Métrica for selecionada como Unidade de Medição, as opções para Unidade 
Menor serão ativadas. Existem duas opções para unidade menor - Centímetro (cm) e Milíme
tro (mm) . 

71



Referências de tela - Opções ~ exposição
Controles da câmera de exibição: Esta opção adicionará um controlador de câmera no lado 
inferior esquerdo da tela.
Visualização do modelo de exibição: Esta opção mostrará uma visualização ao navegar na 
biblioteca do modelo.
Mostrar instruções de ferramenta na tela:  Esta opção mostrará teclas e informações para a 
ferramenta atual.
Mostre a figura humana sobre o novo projeto: Coloque a figura humana ao criar um novo 
projeto.
Sombras de exibição:  Renderizar sombras na cena (se disponível). Desativar essa opção 
pode acelerar a renderização em sistemas mais antigos.
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Referências de tela - Opções ~ terreno
Textura do terreno: Esta opção é usada para definir o estilo do terreno como grama ou cime
nto (concreto) .
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Referências de tela - Opções ~ Redes Sociais
Redefinir credenciais: Este botão abrirá uma caixa de diálogo que permite desvincular o 
DreamPlan de suas contas de mídia social, se elas estiverem vinculadas.
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