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Resumo – O objetivo deste artigo é propor uma aplicação 

capaz de renderizar efeitos de iluminação realísticos. O 

intuito do trabalho é utilizar estes efeitos em Realidade 

Aumentada, de forma a auxiliar a inserção de objetos 

virtuais em cenários reais de forma visualmente suave. O 

documento descreve a implementação de alguns destes 

efeitos. Os resultados obtidos mostram que a aplicação em 

tempo real, através do uso da placa gráfica, é possível. 

Palavras-Chave – Efeitos de iluminação, Foto-realismo, 
HDR, Realidade Aumentada. 

Abstract – This paper aims to propose an application 

capable of rendering realistic lighting effects. The goal of 

this work is to use these effects within Augmented Reality, in 

order to assist the insertion of virtual objects into real scenes 

seamlessly. This document describes the implementation of 

some of these effects. The achieved results show that the real 

time application, through the use of a graphics board, is 

feasible. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em computação gráfica, existe uma vertente de estudos 
que busca aprimorar as técnicas de renderização de forma a 
reproduzir com máxima fidelidade cenas realistas. Esta 
vertente é conhecida como renderização foto-realista, e 
envolve vários elementos do processo de renderização 
normal, como texturização, animação ou iluminação [1]. Tais 
estudos possuem aplicações diretas em jogos, como ilustrado 
na Figura 1, e soluções de Realidade Virtual (RV) e 
Realidade Aumentada (RA). 

 
Fig. 1.  Exemplo de reflexão realista em um modelo 3D [6]. 

Exemplificando, em RA um dos grandes desafios é exibir 
informações virtuais integradas em cenas reais de forma que 
sejam indistinguíveis dos objetos reais contidos na cena. 
Desta forma, o usuário poderia interagir mais naturalmente 
com a interface. Uma maneira de alcançar este objetivo é 
renderizar as informações virtuais explorando as técnicas de 
foto-realismo, respeitando a iluminação do mundo real [2]. 

Além disto, nessas aplicações, o fator interatividade em 
tempo real possui grande importância. Este artigo foca as 
técnicas que simulam efeitos de iluminação realistas através 
do uso de imagens em High Dynamic Range (HDR), em vez 
de usar imagens em Low Dynamic Range (LDR), que são 
comumente usadas nas aplicações. 

A contribuição deste artigo está em apresentar uma 
proposta de aplicação em tempo real que implementa um 
conjunto de efeitos provocados pela iluminação, através do 
uso de imagens HDR. Desta forma, pretende-se 
disponibilizar um algoritmo capaz de renderizar cenas foto-
realistas, a respeito de efeitos de iluminação, para serem 
usadas em aplicações de RA. 

Na seqüência, a Seção 2 apresenta alguns trabalhos 
relacionados à renderização através de HDR. A Seção 3 
introduz a solução adotada neste artigo. Na seção 4, a etapa 
de aquisição da imagem HDR é descrita. Na Seção 5, são 
apresentados os detalhes de implementação da aplicação 
final. A Seção 6 detalha os efeitos de iluminação que serão 
utilizados para criar o realismo desejado. A Seção 7 
apresenta os resultados iniciais obtidos. E finalmente, na 
Seção 8 são apresentadas as conclusões e as próximas 
melhorias na solução. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Estudos sobre como melhorar a forma como a iluminação 
das cenas é renderizada produziram vários resultados. 
Debevec et al. foram pioneiros no tratamento de imagens que 
possuem informações adicionais a respeito da iluminação do 
ambiente [3]. O grupo de desenvolvedores da ATI 
desenvolveu uma aplicação interativa que implementa a 
técnica proposta por Debevec, de forma a comparar as cenas 
renderizadas em LDR e em HDR [4] [5]. Kawase 
implementou com sucesso uma série de efeitos causados por 
iluminação direta, buscando uma aproximação visual do 
efeito no mundo real [6]. Por outro lado, Spencer et al. 
procuraram estudar o efeito físico dos raios luminosos no 
olho humano, e Kakimoto et al. implementaram um shader 


