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Este é um pequeno tutorial para quem busca um bom renderizador e para quem quer saber sobre e conhecer melhor o In-
digo, esse poderoso renderizador gratuito, e que pode ser facilmente integrado ao Blender. 
Por se basear na física real, conseguimos com ele cenas extremamente realistas, porém, o tempo de render é razoavelmente 
alto.
Resolvi escrever esse tutorial com o pouco de conhecimento que tenho, por isso nem todos os pontos de configurações 
serão abordados aqui.

Espero que gostem e que tenham bons estudos.

Parte 1
Instalando o Indigo
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Localizando o Blendigo e exportando a cena

Parte 3
Conhecendo o painel do Indigo 

Parte 4
Conhecendo e configurando materiais
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Renderizando a cena

Parte 6
Iluminação e Phisycal Sky+Sun (Exemplos)
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Instalando o Indigo
Indigo 1.0.9

Bom, a instalação do Indigo para ser usado com o Blender é super simples.
Depois de baixar os arquivos de instalação do Indigo 1.0.9, que é a versão estável mais atual, e o seu exportador, 
o Blendigo, basta descompactar a pasta do Indigo 1.0.9  no seu local de preferência: 
Exemplo:
C:\Documents and Settings\Desktop\programas 3d\indigo_v1.0.9_3
Esse endereço é onde o programa ficará localizado.
Após descompactar, você deve abrir o Blendigo, clicando duas vezes sobre o executavel, como mostra a figura abaixo:

Nesse primeiro campo, você vai escolher a pasta 
Blender.

No segundo campo, será localizada a pasta do In-
digo que você descompactou, feito isso é so clicar 
em INSTALL

Localizando o Blendigo e exportando a cena
Indigo 1.0.9

Para localizar o Blendigo em seu Blender aconselho que, 
primeiro você divida a tela do seu blender em duas, feito 
isso, você deixará uma das telas para 3d view, e a outra para 
Scripts Window. Agora é so clicar em Scripts - Export e 
Blendigo, logo após aparecerá a tela de render do Indigo.

NOTA: Esse foi apenas o modo usado para localizar o Blen-
digo no blender e verificar se a instalação está correta, mas 
esse mesmo método será utilizado posteriormente para ex-
portar a sua cena para o renderizador. 

Dica: Antes de exportar e renderizar qualquer cena, cer-
tifique-se de que os materiais e objetos estão criados, no-
meados e configurados de acordo com seu gosto, isso inclue 
cores e texturas mapeadas. É importante que se faça isso 
antes, pois as configurações feitas depois de exportar a cena 
só podem ser mudadas no próprio Indigo e algumas vezes 
fazer isso pode ser um pouco complicado e trabalhoso.
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Conhecendo o painel do Indigo
Indigo 1.0.9

Bom, essa é a tela que aparece quando você exporta a 
cena para o Indigo, sua interface é simples e de facil 
entendimento, logo acima podemos observar a versão 
do indigo que estamos usando.

Abaixo podemos ver as abas de CAMERA - ENVI-
RONMENT - RENDERER - TONEMAP - SYSTEM 
- MATERIAIS.

CAMERA - Como o nome já diz, essa é a aba de con-
figuração da camera. no nosso caso, como é um render 
basico, não entraremos em detalhes, o ponto principal 
que pode ser abordado aqui, é o tamanho da imagem, 
em Image Size você escolhe o tamanho que quer seu 
render.

ENVIRONMENT - Nesta aba iremos regular a Luz 
que o ambiente produz sobre a cena, como o Ambient 
Occlusion ou o conhecido GI.
Nesta aba encontraremos os seguintes pontos que po-
demos trabalhar:

1- None - Habilitaremos esta aba em caso de cena ilu-
minada apenas por objetos Emissores de luz, os Emit-
ters, que será visto mais adiante na parte de materiais, 
essa opção faz com que não haja qualquer tipo de luz 
vinda do ambiente, e o céu será escuro.

2- Physical Sky+Sun - Usaremos essa opção para 
habilitar a física do Sol, simulando diferentes horas 
do dia. Para isso, basta mudar o valor no campo Sky 
Turbidity, que varia de 1.5000 a 7.5000. É importante 
dizer que, para as cenas onde se usa essa opção, é 
obrigatorio adicionar a luz Sun em seu Blender, e os 
emissores terão menos potência(isso pode ser mudado 
nas configurações).

3- Background Colour - Essa configuração habili-
tará uma aba de cor e ganho, clicando na cor pode-se 
escolher a cor que você deseja que o ambiente seja 
iluminado, e aumentando o valor do GAIN, a cor terá 
mais força e influência sobre a cena. Com esse tipo 
de Iluminação global, podemos usar tanto a Luz do 
Sol(Sun), quanto os emitters, fica a seu critério.
PS: É importante manter um equilibrio entre o valor do 
GAIN e as luzes da cena.
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Conhecendo o painel do Indigo
Indigo 1.0.9

Nas abas de Renderer, Tonemap e System, iremos mudar só 
alguns parâmetros.
Em destaque você notará tais mudanças.

Em RENDERER mudamos apenas os valores do Supersam-
ples e Max Depth, ativamos também o Bidirectional. Essas 
opções são indicadas para cenas internas, aumentando esses 
valores, há uma melhoria na qualidade do render.

Na aba de SYSTEM, ativamos apenas o Save IGI, que nada 
mais é, do que o arquivo da imagem renderizada. É impor-
tante que salvemos esse arquivo, pois em caso de querer 
parar o render pra continuar depois, iremos usa-lo, esse ar-
quivo ficará na pasta de Renders, dentro da pasta do Indigo.
tambem desativamos a marca d’agua do indigo (watermark) 
mas isso fica a criterio do usuario.

Nota: Percebam que aba Default.IGS está habilitada, isso 
significa que o Indigo usará o arquivo Default da cena para 
renderizar. Para cenas pequenas e pouco detalhada podemos 
deixar essa aba habilitada, em cenas maiores e que precise 
de mais tempo de render, é importante que desabilitemos 
esta aba, e na hora de exportar a cena, você nomeia o ar-
quivo e salva como IGS. Assim como o arquivo IGI, é im-
portante que salvemos o IGS para que possamos continuar o 
render posteriormente. 

PS: Para continuar o render, existe um programa chamado 
Indigo Resumer Para usar o IndigoResume, basta abri-lo e 
selecionar os arquivos IGS e IGI da cena que você deseja 
continuar a renderizar, na primeira aba será o IGS e na se-
gunda o IGI, depois disso é só clicar em Resume, e o render 
começará automaticamente.

  Por: Rogério Figueiredo
www.rfsart.blogspot.com



Conhecendo e configurando materiais
Indigo 1.0.9   Por: Rogério Figueiredo
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Esta é a tela de materiais do Indigo, nela vamos encontrar 
alguns tipos de materiais e suas abas configurações(INDIGO 
MAT). Os objetos da cena estão localizados na aba Blender 
Mat, por isso a importância de nomear todos os objetos da 
cena antes de exporta-la.

EMITTER - O material emitter funciona como emissor de 
luz. Usamos um plano ou qualquer outro objeto para gerar 
luz, é importante que as Normais estejam sempre pra fora, 
ou em caso de plano emissor, direcionada pra onde você 
quer enviar a luz.
Nessa aba vamos encontrar alguns parâmetros:

Emitter Tipe/Colour: Nestas abas você escolherá a cor que o 
emissor de luz terá, e o valor da quantidade de cor emitida. 

Efficacy Scale: nesta aba você regulará a Força e Distância 
que a luz se propagará, em Power e Efficacy, respectiva-
mente.

Photometric: Habilitando esta opção, abre-se um combo 
box, onde você vai escolher a luz IES que deseja usar,  elas 
ficam localizadas em uma pasta chamada PHOTOMETRIC, 
e ela  está dentro da pasta do indigo. Esse tipo de luz é emiti-
da somente através de um plano.

Albedo: Essa aba serve para localizar uma imagem usada na 
emissão de luz, é indicada para objetos como: tela de tv, tela 
de pc, display de dvd ou som.

PS: Todos os materiais que contenham imagens, devem ser 
mapeados no blender, esta aba Albedo, indica que o objeto 
está mapeado, e nela vai estar o endereço da imagem, por 
isso a importância de so exportar a cena, depois de mapear 
as texturas e dar cor aos objetos.

DIffuSE -  O material diffuse é indicado para objetos que 
não tenham reflexão de luz, sendo eles completamente opa-
cos. algumas das opções são as de Transparencia e Cor, 
onde você regula de acordo com a sua necessidade. Temos 
também, além da aba Albedo, a aba Bump Map, caso você 
tenha habilitado a opção de nOR no blender, esta aba carre-
gará a textura automaticamente, e o valor do relevo pode ser 
regulado no B.

Emitter

Diffuse



Conhecendo e configurando materiais
Indigo 1.0.9   Por: Rogério Figueiredo
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PHONG - O material Phong simula metais e objetos reflexi-
vos, até mesmo plasticos e couro, dependendo da configura-
ção feita. alguns pontos importantes são:

RGB: Onde você escolhe a cor do objeto.

Exponent: Onde você põe a quantidade de reflexão do obje-
to, também podemos regular o Gloss(reflexão borrada, como 
as da madeira ou piso com pouco reflexo), quanto menor o 
valor, maior será a quantidade de gloss, aumentando o valor, 
você terá um objeto com reflexão mais “espelhada”.

IOR: aqui você controla a refração de luz do objeto, quanto 
menor o valor, mais o objeto mantem suas propriedades. 
aumentando o Expornte e o IOR ao máximo, você tem um 
material como espelho, é importante que haja um equilibrio 
entre os dois para simular diferentes tipos de objetos.

NK.data: neste espaço você vai configurar materiais como 
aluminio, Ouro, Cromado e outros. Para isso existe uma 
lista que especifica cada material e seu respectivo código.
Exemplo: Para aluminio, você precisaria apenas digitar: 
AL.nk e o indigo fará todo o trabalho, gerando um material 
que simulará o aluminio.
NOTA: Você não pode mudar cor, mas pode controlar a in-
tensidade da reflexão e refração, no IOR e EXPOnEnt.

Phong

Specular

Specular - O material Specular serve basicamente 
para fazer vidros e água. Desde já, eu destaco que 
para fazer vidros no indigo é preciso uma superficie 
com as normais para fora e que tanha “preenchimen-
to”, como um cubo ou esfera, essa configuração não 
funcionará se a superficie for um simples plano, e o 
resultando será uma superficie preta.
Entre os pontos principais estão:

Spec Type: É dentro desse combo box que encontra-
remos duas opções para trabalhar o vidro: Specular 
e Glossy Transparent

Specular: ativando esta opção o vidro terá tran-
parência e será completamente reflexivo, essa trans-
parência é controlanada na aba IOR, onde 1000 é 
o valor minimo, significando que o vidro não terá 
grau.

Glossy Transparent: ativando esta opção, aparecerá 
a aba Exponent, ela serve pra aplicar Gloss(borrar) 
ao vidro, dando aparencia de vidro fosco.
Absorp Type:aqui configuraremos a cor do material 
do vidro, e a intensidade dessa cor é controlada no 
Gain.



Conhecendo e configurando materiais
Indigo 1.0.9   Por: Rogério Figueiredo
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Para materiais com texturas devemos primeiramente mapea-los no próprio Blender, usando o mapeamento uV.
Quando fazemos o mapeamento e exportamos a cena logo depois, automaticamente o indigo reconhece as textura, é 
possivel observar isso nos combo box dos materiais exportados, as texturas ficarão nas abas de Albedo e Bump Map(caso 
você tenha habilitado o Nor do blender)
Quando usamos texturas não podemos modificar a cor dos objetos, e é importante que para cada tipo de objeto texturizado 
seja utilizado o material(NO INDIGO) correto.
Exemplo: Para um material como tecido, que não tem uma grande reflexão de luz, usaremos o material DIffuSE do In-
digo, no caso da madeira, usaremos o material PHONG, com o ExPONENT  baixo(500) e o IOR médio:(1.400), esta con-
figuração vai deixar sua madeira brilhosa mas com reflexão borrada. Isso é apenas uma base, e dependendo de como você 
quer que o material se comporte, essas configurações de valores ficam a seu critério. 

Esse é o exemplo que temos 
de objetos texturizados, todos 
os objetos tiveram que ser ma-
peados, e depois aplicamos os 
materiais correntos para cada 
um, dentro do próprio Indigo.

PEDRA = Diffuse Mat. tECIDO = Diffuse Mat.

MADEIRA = Phong Mat



Renderizando a cena
Indigo 1.0.9   Por: Rogério Figueiredo
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Já temos uma cena pronta que servirá como nossa base, e para renderiazr basta clicar no botão Export Scene. 
Nesta cena encontraremos 4 esferas( A, B, C, D) e 1 planos que será o chão, abaixo segue o tipo de material usado e sua 
respectiva configuração.

A

B
C

D

C

BA

D



Renderizando a cena
Indigo 1.0.9   Por: Rogério Figueiredo
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Depois de 20 minutos são esses os resultados dos renderes. 
Em todos os renders foram usadas as mesmas configurações 
de materiais, porém, o ENVIRONMENT não é o mesmo.
*No Primeiro render usamos o Physical Sky+Sun, com o 
Sky Turbidity de valor 2.2000. Percebemos que o material 
emitter está preto, isso acontece pois a luz do sol inibe sua 
potência, deixando ele sem emissão de luz
PS: Em ambiente interno é possivel usar emitters com o 
Physical Sky ativado, porém sua intensidade tem que ser 
muito alta para que haja luz.
*No segundo, usamos o None, percebemos que a cena esta 
sendo iluminada apenas pelo material emitter, e o ambiente 
fica completamente escuro.
*No terceiro, usamos o Background Colour, na cor laranja 
e com Gain de 50.0. A cena ainda é iluminada apenas por 
Emitter, mas nota-se que há ema leve cor laranja ao fundo, e 
refletida dos materiais.

1

2 3

Iluminação e Physical Sky+Sun(exemplos)
Indigo 1.0.9   Por: Rogério Figueiredo
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Um dos grandes problemas com a qualidade do render está diretamente ligado a qualidade da iluminação, mas no indigo é 
relativamente facil conseguir uma boa iluminação na cena, porém a unica luz do Blender que funciona com o Indigo é a luz 
SuN, o que não é de todo mal, pois no indigo ela gera uma iluminação “perfeita”.
Os outros tipos de luzes que podemos usar para auxilar a iluminação da cena, caso seja necessario, são os EMITTER e as 
luzes IES. Como já foi dito antes, os emitters são emissores de luz, e para isso podemos usar qualquer objeto.
PS: É importante saber que não podemos juntar o Emitter a outro objeto(CTRL+J) pois ocerre um erro e a cena não ren-
deriza, então sempre que for usar um EMIttER, use um objeto proprio pra ele.
As luzes IES são baseadas em luzes reais, elas podem gerar varios tipos de luz, arriscaria dizer que é ideial para arquitetura, 
mas existem centenas de tipos que podem ser baixados e usadas como auxiliares de qualquer cena.
Esse tipo de luz só é emitida através de um plano, com a normal apontando pro lugar que a luz deverá atingir.
Na pasta do Indigo que você baixou, você encontrará um jpg que mostra alguns tipos de luz IES e o tipo de luz que ela 
gera. 
PS: Para melhor aproveitamento da luz IES é importante que os modelos feitos, estejam em escalas metricas do blend-
er, onde 1, pode ser considerado 1 metro. Apertando N na 3d view do blender aparecerá um painel, que mostra o 
tamanho(SIZE) do objeto. Existe também um programa visualizador de luzes IES, chamado IES Viewer.



Iluminação e Physical Sky+Sun(exemplos)
Indigo 1.0.9   Por: Rogério Figueiredo

www.rfsart.blogspot.com

abaixo segue alguns exemplos de iluminação com emissores e luzes IES.
Estas cenas estão iluminadas apenas por luzes IES e Emitters, note que o poder de iluminação no Indigo é bem diferente da 
ativação do emit no Blender, e a qualidade de luz é incomparavel.

a imagem abaixo é o JPG que vem no Indigo, nele podemos ver a variedade das luzes IES.

Como foi falado anteriormente, o Physical Sky pode gerar iluminação global que simula diferentes horas do dia.
Segue abaixo alguns exemplos e suas configurações(sky turbidity) Variando o seu valor de 1.500 que é o minimo à 7.500 que é 
o máximo, podemos ir de manhã até o entardecer. Essas mudanças são sutis, mas não deixam de ser perceptiveis e uteis.

SKY tURBIDItY = 1.8000 SKY tURBIDItY = 3.5000

SKY tURBIDItY = 7.5000
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agora é só começar os testes.
Espero que esse material possa ajuda-lo e desejo-lhe bons estudos.
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