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Resumo – Em computação gráfica, inúmeros métodos vêm 

sendo criados para aumentar o realismo das imagens 

sintetizadas. Tais métodos são inspirados principalmente em 

fenômenos físicos. Um fenômeno bastante estudado é a 

interação ocorrida entre a luz e os objetos, porém, tal 

interação é geralmente simplificada devido às limitações 

computacionais. Uma simplificação comumente realizada é 

a de desconsiderar a interação ocorrida entre a luz e a 

atmosfera. Tal simplificação pode ser entendida como se a 

luz estivesse viajando no vácuo, fazendo com que as imagens 

careçam de efeitos atmosféricos. Este artigo implementa um 

método para a simulação do efeito atmosférico comumente 

chamado de iluminação volumétrica. Este efeito é 

imprescindível para coerência fotométrica em cenas com 

meios participativos, logo, essenciais na síntese de cenas 

fotorealistas. Por ser rápido o suficiente, este método pode 

ser empregado adequadamente em Realidade Virtual, 

Realidade Aumentada e jogos eletrônicos. 
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Abstract – In computer graphics, many methods have been 

created to increase realism of synthetic images. Such 

methods are inspired mainly in physics phenomena. A well 

studied phenomenon is the interaction that happens between 

light and objects. However, such interaction is usually 

simplified due to computational limitation. A commonly used 

simplification is not to take into account the interaction 

between light and atmosphere. Such simplification can be 

understood as light traveling in vacuum, so that images lack 

atmospherics effects. This paper implements a method for the 

simulation of an atmospheric effect commonly called 

volumetric lighting. This effect is vital for photometric 

coherency of participating media scenes, thus indispensable 

to render photorealistic scenes. Since it is fast enough, this 

method can be used in Virtual Reality, Augmented Reality 

and gaming. 
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1. INTRODUÇÃO 

Determinados fenômenos naturais só podem ser 
reproduzidos em computação gráfica caso o meio seja 
participativo. Com um meio participativo, a luz interage com 
as partículas suspensas no ar à medida que se propaga. Como 
o planeta Terra é naturalmente envolvido por uma camada 
gasosa (atmosfera), a interação entre luz e meio se torna 
inevitável, fazendo com que efeitos atmosféricos sejam 

comumente observados no mundo real. A falta desses efeitos 
transparece artificialidade em simulações computadorizadas, 
fazendo com que usuários percam o sentimento de imersão 
[1]. Em aplicativos de treinamento, a falta de imersão faz 
com que a experiência passada pelo usuário não condiga com 
a experiência real, o que diminui a eficácia do treinamento. 

Este artigo visa apresentar um método para a geração do 
efeito de iluminação volumétrica que pode ser empregado em 
aplicativos interativos que baseia-se no método de 
Dobashi [2]. O objetivo final na utilização deste método é a 
criação de cenas mais realistas tanto em Realidade Virtual 
(RV) quanto em Realidade Aumentada (RA). Segundo 
Kanbara, um dos requisitos para renderizar objetos 
fotorealisticamente em RA é o registro fotométrico [3]. O 
problema de registro fotométrico envolve a consistência 
entre fontes de luz reais e virtuais, e é isto que o método 
abordado neste trabalho propõe para o caso de meios 
participativos. 

Atualmente, inúmeros pesquisadores já desenvolveram 
métodos para simulação de iluminação volumétrica. 
Basicamente, tais métodos resolvem o problema integrando 
numericamente a luz que é espalhada ao longo do raio de 
visão. Os métodos propostos diferem basicamente em como 
a integral é estimada, o que leva à classificação dos mesmos 
em dois tipos: aplicáveis a Graphics Processing Units 
(GPUs) e não aplicáveis a GPUs. 

Dentre os não aplicáveis a GPUs, Nishita propôs um 
método baseado no traçado de raios para encontrar os pontos 
de interseção entre os volumes de luz e o raio de visão [4]. 
Jensen fez uso de mapas de fótons para obter tal efeito [5]. 
Por serem custosos, estes métodos não são indicados para 
aplicativos interativos. 

Os métodos aplicáveis a GPUs só começaram a surgir 
com o início da popularização das placas gráficas, no final da 
década passada. Dobashi propôs um método aplicável a 
GPUs que faz uso de técnicas de renderização volumétrica 
para integrar a luz espalhada [2]. Posteriormente, Dobashi 
ainda propôs otimizações para o método anterior [6]. James e 
Zhu propuseram métodos que integram a luz espalhada 
utilizando shaders programáveis e que fazem uso de 
geometria para representar os volumes de luz [7] [8]. 
Mitchell tratou o caso quando a densidade das partículas não 
é uniforme [9]. 

Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 
apresenta os tipos de interação que a luz pode sofrer. A 
Seção 3 descreve a idéia básica de como os volumes de luz 
são gerados. A Seção 4 mostra como proceder para 
implementar o método escolhido em OpenGL. A Seção 0 
mostra os resultados obtidos. Por fim, na Seção 6 são tiradas 
as conclusões e sugeridos trabalhos futuros. 


