
V-RAY – Barra de Ferramentas 

– Editor de Materiais: nessa opção você pode criar e alterar materiais do SketchUp 
adicionando layers e alterando parâmetros para renderização.

– Editor de Opções:  Recurso que fornece parâmetros de ajustes gerais da cena, como 
exposição de luz, efeitos de câmera, volumetria, tamanho de imagem, etc.

– Render: Clicando em render você renderiza a cena atual da sua modelagem.

 – RT (Real Time Render): Clicando em “RT” você renderiza uma cena dinâmica, que 
atualiza automaticamente quando você altera algum material, iluminação ou posição da 
cena, não possui a qualidade de uma cena final, mas possibilita mais velocidade na    

   configuração das cenas.

 – BR (Batch Render): Com o BR você renderiza todas as cenas da sua modelagem 
com um único clique. Basta criar as cenas, nas opções do V-ray selecionar a pasta que    

  deseja salvar as imagens e clicar em BR.

 – Help: Como na maioria dos softwares ao clicar em help uma nova janela se abre e 
você tem acesso a um “manual de usuário” explicando alguns parâmetros e 

funcionalidades, além de um canal direto com o suporte técnico do desenvolvedor.

– Frame Buffer: O Frame Buffer abre a última renderização feita no V-ray.

 – V-ray sphere: Cria uma esfera simples.

– V-ray Plane: Cria um plano infinito no V-ray.

– Export V-ray Proxy: O proxy nada mais é do que uma compactação de um objeto 
dentro da modelagem (uma árvore por exemplo), normalmente é utilizado em cenários ou
em objetos que não são o foco principal da renderização. Para criar/exportar um proxy 
você seleciona um objeto, clica em export proxy e seleciona onde vai salvar o arquivo de 
referencia.

– Import V-ray Proxy: Importa um objeto que já foi transformado em Proxy.

 – Set Camera Focus: Define o ponto de foco da câmera do V-ray.

 – Freeze RT view: Pausa a Renderização do Render Dinâmico (RT).

Barra de luzes do V-ray: Omni Light, Retangle light, Spot light, Dome Light, Sphere Light, IES
light. São os emissores de luz que podemos inserir nas cenas criadas no SketchUp.


