
A técnica de iluminação de três pontos é bastante clássica, e nesse pequeno tutorial você vai aprender a 
reproduzir essa técnica no Blender Internal. Abaixo você vai poder fazer o download da cena usada no tutorial 
para que você possa acompanhar o tutorial passo a passo.

O tutorial é bem simples, básico e com poucas definições, mas é uma boa escolha caso você queira 
renderizar modelos de rostos, como o do tutorial, ou qualquer modelo que você queira mostrar para o pessoal 
como WIP ou até mesmo finalizado, mas com os materiais, lógico! 

DOWLOAD

http://www.4shared.com/file/128471609/5e08c03c/cenatutorial.html


Essa técnica é bem simples, consiste em 3 luzes dispostas na cena de forma a iluminar o objeto como 
um todo. Existem três luzes interagindo entre si, são elas:

▪ Key Light ou luz principal → Como o nome diz, é a luz principal da cena, a mais forte. Em 
cenas externas (diurnas) a luz principal é a Sun por ser mais forte.

▪ Fill  Light,  luz de preenchimento ou luz complementar  → É a luz que serve para corrigir  o 
contraste entre a luz e a sombra da cena. Geralmente mais fraca e mais baixa (altura) que a 
principal.

▪ Back Light ou luz posterior → A luz mais fraca de todas, serve para iluminar a parte de trás do 
objeto.

Pronto, agora que você já tem as “definições” sobre o que é e cada luz dessa técnica, vamos ao 3D. Abra 
sua cena e adicione uma lampada do tipo Area. Escolhi essa lampada por ser a mais similar com as usadas em 
estúdios (pelo menos os que eu fui) e eficiente. Como ela vai ser a principal, precisamos colocar ela vindo de 
trás da câmera, não precisa ser exatamente atrás, basta colocar atrás. Localize-a e aponte a luz para o seu 
modelo. Se você quiser, pode copiar as minhas coordenadas.

Se  quiser,  nomeie  a  sua  lâmpada  para  KeyLight  ou  algo  do  tipo...  só  para  manter  a  organização. 
Adicione mais duas outras lampadas do tipo Area. Uma será a Fill Light, que vai ficar do lado esquerdo da Key 
(vamos abreviar os nomes) em relação a vista superior (numpad 7) e mais baixa. A outra será a Back que ficará 
do lado oposto da Fill e mais ou menos na mesma altura da Key. Localize-as assim.

Certo, agora falta só configurar as luzes... Vamos começar pela KeyLight, na próxima página!



Com a Key selecionada, vá até o painel Shading (F5) e ao subpainel Lamp Buttons. Antes de tudo, 
vamos diminuir a distância da Area para 17, caso contrário a luz vai ficar bem forte e teremos que diminuir 
bastante o Energy, então eu prefiro trabalhar assim. Caso você tenha alguma dúvida sobre as luzes no Blender, 
veja essa tradução feita por mim de um ótimo tutorial (o melhor que eu já vi)  sobre esse tema no Blender. Ative 
o RayShadow, para que a luz produza sombras, e aumente os samples para 8. Se quiser, mude para Constant 
QMC. Caso queira ir testando valores e fazendo renders, coloque em 3 ou 4. Diminua o Gamma da luz para 0.5 
e aumente o size de 1.0 para 10.0. Agora vamos dar uma corzinha azul bem leve para a luz, use o código 
#F5F7FF para o azul, ou use: R: 0.963 G: 0.970 B: 1.00. Confira se está tudo certo na tua lâmpada:

Configure as suas lâmpadas de acordo com as imagens abaixo. Não confunda os nomes hein!

Bom, agora está tudo pronto.  Só falta renderizar! Na próxima página você verá os renders de cada 
lâmpada e, por fim, o render final... E o melhor, sem nada de AO para atrasar o render.

http://victorphellipe.wordpress.com/tutoriais/tutoriais-em-portugues/blender-lights/


Render com Key light. Render com Fill light.

Render com Back light. Ilustração 1: Render com todas as luzes.
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