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Recados Iniciais 

 Blog da disciplina: 

http://estudandounity.wordpress.com 

 

 Ir no último post do blog e baixar o asset para a 

aula de hoje. 
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Objetivos da aula 

 Conhecer e aplicar os conceitos de iluminação em 

cenas 
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Iluminação 

 A iluminação pode trazer personalidade e requinte para 

o jogo. Usamos as luzes para iluminar cenas e objetos, 

criando o visual perfeito para a situação do jogo. 

 As luzes podem ser utilizadas para simular o sol, 

lanternas, postes, disparos de armas, explosões, etc. 
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Iluminação 

 Existem 4 tipos de iluminação da Unity: 

 Directional light: é posicionada bem distante e afeta a cena 

inteira, é como se fosse o sol. 

 Point light: é a luz que ilumina igualmente para todos os lados 

em que ela foi posicionada, é como se fosse uma lâmpada. 

 Spot light: ilumina apenas em uma direção, seu feixe de luz 

parece um cone. É como se fosse uma lanterna, ou farol de 

carro. 

 Area light: ela ilumina em todas as direções para um lado de 

uma parte retangular do plano. Ela só funciona com lightmap 

baking e não tem nenhum efeito em objetos em tempo de 

execução. 
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Iluminação - propriedades 6 



Iluminação - propriedades 

 Type: O tipo de luz selecionado (directional, point, spot e area). 

 Range: O quão longe será o alcance dessa luz emitida (apenas 

para spot/point light). 

 Spot Angle: determina o ângulo do cone de luz em graus (apenas 

para spot light). 

 Color: define a cor da luz emitida. 

 Intensity: define a intensidade do brilho da luz. O valor padrão 

para point/spot/area light é 1. Para directional light é 0.5 

 Cookie: É o canal alfa usado para colocar uma textura como uma 

máscara na iluminação, determinando como ela irá iluminar de 

maneiras diferentes. Se for Spot ou Directional light, a textura é 2D. 

Se for Point light, deve-se usar um Cubemap. 

 Cookie size:  escala o tamanho da projeção do cookie. Apenas em 

Directional light. 
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Iluminação - propriedades 

 Shadow Type (Versão PRO): define o tipo de sombra a ser gerado 

pela iluminação. 

 Strength: Define a escuridão da sombra com valores entre 0 e 1. 

 Resolution: Define o nível de detalhes da sombra. 

 Bias: Offset usado quando se compara a posição do pixel no espaço 

iluminado com o valor mapeado da sombra. 

 Draw Halo: Se selecionado, uma auréola esférica de luz será 

desenhada com o raio do mesmo tamanho que o range. 

 Flare: É a combinação de uma textura com informações 

específicas que determinam como essa flare irá se comportar. (é 

uma espécie de brilho). 
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Iluminação - propriedades 

 Render mode:  Isso impacta na fidelidade do efeito de iluminação, 

assim como na performance de renderização. 

 Auto: O método de renderização é definido em tempo de execução, 

dependendo  da quantidade de brilho das luzes próximas e das 

configurações de qualidade. 

 Important:  Essa luz é sempre renderizada  numa qualidade per-pixel. 

Use isso apenas para efeitos muito importantes na cena. 

 Not Important:  Essa luz é sempre renderizada mais rápido. 

 Culling Mask: Usado para seletivamente excluir grupos de objetos, 

para que eles não sejam afetados pela luz. 

 Lightmapping: serve para criar um mapa de iluminação na cena. 

 Width: A largura da área retangular da luz (apenas para Area light) 

 Height: A altura da área retangular da luz (apenas para Area light) 
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Point Lights 

 Point lights brilham a partir 

de um ponto para todas as 

direções. São usados em 

explosões, lâmpadas de 

luz, etc 

 Elas tem geram custo 

médio no processador 

gráfico e as suas sombram 

são as mais pesadas. 
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Point Lights 

 As point lights podem ter cookies, um Cubemap com textura e seus 

canais alfa. Assim, o cubmap é projetado em todas as direções. 
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Spot Lights 

 Spot Lighs apenas 

iluminam em uma direção 

cônica. Elas são perfeitas 

para lanternas, farol de 

caro, postes, etc. 

 Elas são o tipo mais caro 

para o processador gráfico. 
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Spot Lights 

 As spot lights também podem 

ter cookies, uma textura 

projetada dentro do cone de 

luz.  

 Isso é interessante para criar 

um efeito de iluminação através 

de uma janela. Para isso, é 

importante que a textura tenha 

bordas pretas, tenha a opção 

Border Mipmaps ativada e o 

Wrapping Mode esteja 

selecionado Clamp. 
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Directional Lights 

 Directional lights são mais 

usadas para cenas ao ar 

livre, onde elas podem 

representar o sol ou a luz 

da lua. 

 Ela afeta todas as 

superfícies dos objetos em 

cena. 

 Ela é a menos pesada 

para o processador gráfico. 
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Directional Lights 

 Quando uma directional light 

tem cookie, ela é projetada 

na direção da luz, 

respeitando a inclinação da 

mesma.  

 O tamanho do cooki é 

controlado pela propriedade 

Cookie Size, no inspetor. 

 Cookie é uma boa maneira 

de adicionar um rápido 

detalhe em cenas ao ar livre. 

Ainda é possível até 

movimentar a luz devagar, 

para dar a impressão de 

movimento das nuvens. 
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Area Lights 
 Area lights emitem luz a partir de um lado da área retangular de um 

plano. 

 A luz incide em todos os objetos que estão dentro do alcance da 

luz. O tamanho do retângulo é definido pelos campos Width e 

Height das propriedades do inspetor.  

 A luz é emitida a partir de toda a superfície do retângulo. Assim, as 

sombras resultantes tendem a ser mais suaves que as das outras 

luzes. 

 Como o cálculo para iluminação exige muito do processador, a area 

light não está disponível para rederização em  tempo real. 
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Light Cookies Textures 

 Para utilizar algumas texturas de Light Cookies, basta ir 

no menu Assets > Import Package > Light Cookies. 

 Será importado para o projeto algumas texturas de Light 

Cookie. Em seguida, basta escolher uma das texturas, 

selecionar a luz e adicionar a textura no campo Cookie 

nas propriedas da luz (no inspetor). 

17 



Referência 

 Unity Documentation:  

     http://docs.unity3d.com/Manual/ 

 How to make a Spot Light Cookie: 

     http://docs.unity3d.com/Manual/HOWTO-LightCookie.html 
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