
Matemática e Pov-Ray
Uma introdução prática

FredeRico José Andries Lopes 



Matemática e POV-Ray
uma introdução prática



Ministério da Educação
Universidade Federal de Mato Grosso

Reitora
Myrian Thereza de Moura Serra

Vice-Reitor
Evandro Aparecido Soares da Silva

Coordenador da Editora Universitária
Renilson Rosa Ribeiro

Supervisão Técnica
Ana Claudia Pereira Rubio

Conselho Editorial

Membros
Renilson Rosa Ribeiro (Presidente - EdUFMT)

Ana Claudia Pereira Rubio (Supervisora - EdUFMT)
Adelmo Carvalho da Silva (Docente - IE)

Ana Carrilho Romero Grunennvaldt (Docente - FEF)
Arturo Alejandro Zavala Zavala (Docente - FE)

Carla Reita Faria Leal (Docente - FD)
Divanize Carbonieri (Docente - IL)

Eda do Carmo Razera Pereira (Docente - FCA)
Elizabeth Madureira Siqueira (Comunidade - UFMT)

Evaldo Martins Pires (Docente - CUS)
Ivana Aparecida Ferrer da Silva (Docente - FACC)

Josiel Maimone de Figueiredo (Docente - IC)
Karyna de Andrade Carvalho Rosseti (Docente - FAET)

Lenir Vaz Guimarães (Docente - ISC)
Luciane Yuri Yoshiara (Docente - FANUT)

Maria Cristina Guimaro Abegão (Docente - FAEN)
Juliana Abonízio (Docente - ICHS)

Raoni Florentino da Silva Teixeira (Docente - CUVG)
Mauro Miguel Costa (Docente - IF)
Maria Corette Pasa (Docente - IB)

Neudson Johnson Martinho (Docente - FM)
Nileide Souza Dourado (Técnica - IGHD)

Odorico Ferreira Cardoso Neto (Docente - CUA)
Paulo César Corrêa da Costa (Docente - FAGEO)

Pedro Hurtado de Mendoza Borges (Docente - FAAZ)
Priscila de Oliveira Xavier Sudder (Docente - CUR)
Regina Célia Rodrigues da Paz (Docente - FAVET)

Rodolfo Sebastião Estupiñán Allan (Docente - ICET)
Sonia Regina Romancini (Docente - IGHD)

Weyber Ferreira de Souza (Discente - UFMT)
Zenesio Finger (Docente - FENF)



FREDERICO JOSÉ ANDRIES LOPES

Matemática e POV-Ray
UMA INTRODUÇÃO PRÁTICA

Cuiabá – MT
2018



Copyright © Frederico José Andries Lopes, 2018.

A  reprodução  não  autorizada  desta  publicação,  por  qualquer  meio,  seja  total  ou
parcial, constitui violação da Lei nº9.610/98.

A Edufmt segue o acordo ortográfico da Língua Portuguesa de 1990,  em vigor  no
Brasil, desde 2009.

A aceitação  das  alterações  textuais  e  de  normalização  bibliográfica  sugeridas  pelo
revisor é uma decisão do autor/organizador.

Dados internacionais da Catalogação na Publicação (CIP)

L864m
       Lopes, Frederico José Andries.
             Matemática e POV –Ray: uma introdução prática./
       Frederico José Andries Lopes.  Cuiabá-MT: EdUFMT,
       2018.
             159p.
                      
             ISBN   978-85-327-0628-7

             1.Matemática.  2.POV-Ray.  3.Transformações
       geométricas.  4.Geometria construtiva sólida (GCS).
       5.Variáveis e laços.  I.Título.         

CDU  51

Supervisão técnica: Ana Claudia Pereira Rubio
Revisão textual e normalização: Maria Perla Araújo Morais
Diagramação: Frederico José Andries Lopes

Editora da Universidade Federal de Mato Grosso
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367
Boa Esperança. CEP 78060-900. Cuiabá – MT.
Contato:
www.editora.ufmt.br
Fone: (65) 3313-7155



Este livro é dedicado à Perla,

que acompanhou tudo, do começo ao final.







Apresentação
Este  livro  foi  escrito  a  partir  de  cursos  de  extensão  que  ministramos  na

Universidade Federal de Mato Grosso, nos dois anos que precederam esta publicação.
Em geral  frequentado por alunos de cursos de ciências exatas,  os cursos contaram
também  com  a  participação  de  pessoas  da  comunidade.  Todos  contribuíram  com
críticas e sugestões.

Durante o tempo de elaboração deste livro, pensamos em ampliar e detalhar
algumas seções em função de um tratamento mais abrangente e profundo acerca das
múltiplas funções que o POV-Ray disponibiliza. No entanto, a prática nos cursos nos
mostrou que a insistência em conceitos fundamentais é mais efetiva para um domínio
mais sólido do material, a partir do qual os alunos pudessem avançar sozinhos com o
conjunto de conhecimentos adquiridos. Assim, esta é uma introdução não só prática,
mas também básica, acerca do que pode ser feito com um subconjunto limitado de
comandos do POV-Ray. Tudo o mais fica na dependência da criatividade do usuário.

Como dito, este livro contou com a ajuda de dezenas de pessoas, desde alunos
dos  cursos  de  extensão  sobre  matemática  e  arte  digital  a  colegas  professores  que
usaram as primeiras versões do material em seus próprios cursos.  A essas pessoas
devo meus sinceros agradecimentos. Em especial, agradeço aos professores Ed Carlos
Pinheiro e Douglas Maurício de Almeida, que contribuíram com críticas e sugestões,
além  de  terem  mostrado  que  o  POV-Ray,  utilizado  tanto  em  escolas  de  ensino
fundamental  e  médio  quanto  em  universidades,  é  uma  ferramenta  mais  do  que
adequada para promover o aprendizado significativo da quase totalidade de conceitos
matemáticos presentes nas diversas instituições de ensino. Também agradeço a Victor
Hugo  Alves  Souza,  por  ter  avaliado  e  testado  a  versão  final  do  livro.  Um
agradecimento especial vai para a professora Maria Perla Araújo Morais, que não só
acompanhou o desenvolvimento de todo o livro, como também foi responsável pela
revisão textual.



Introdução
Este é um livro para quem deseja explorar, de maneira prática, as relações

entre matemática, computação e arte através de um programa livre chamado POV-Ray.
E não só isso. Este é também um livro para educadores que desejam utilizar a

tecnologia  de  geração  de  imagens  digitais  em  suas  aulas  de  matemática,  física,
química, artes ou informática, tornando-as mais atraentes, interessantes e eficazes.

Antes  de  começar  com  os  diversos  experimentos  práticos  que  o  livro
proporciona,  devemos  responder  a  algumas questões:  o  que é  POV-Ray? Como se
relacionam  arte,  computação  e  matemática?  Como  o  POV-Ray  pode  auxiliar  no
aprendizado da matemática e de outras ciências?

O  Persistence of Vision Ray-Tracer (POV-Ray) é um programa de síntese de
imagens  fotorrealistas,  geradas  através  da  execução  de  programas  que  descrevem
cenas  tridimensionais  compostas  de  objetos  e  luzes.  A  técnica  que  utiliza  para  a
geração dessas imagens é chamada de ray-tracing.

Talvez  contrariando  a  expectativa,  o  POV-Ray  não  é  um  software  de
modelação tridimensional, como o excelente  Blender e outros programas comerciais,
mas um ambiente em que o usuário escreve e processa programas utilizando uma
linguagem própria, semelhante à linguagem de programação C.

O POV-Ray teve origem no DKBtrace, criado por David Kirk Buck em 1986. A
partir da versão 2.12 em 1989, o programa foi assumido e reescrito por uma equipe de
programadores voluntários que o relançaram com o novo nome, um acrônimo para
Persistence of Vision Raytracer. Mais de duas décadas separam as primeiras das atuais
versões, indicando o desenvolvimento ininterrupto de um software maduro, estável,
gratuito  e  de  código  aberto,  que  roda  em  Windows,  Mac,  Linux  e  em  outras
plataformas.  Uma  comunidade  ativa,  organizada  em  fóruns  abertos  e  facilmente
acessíveis, além de uma extensa e detalhada documentação, podem ser encontradas no
site oficial www.povray.org.

Falamos que a técnica utilizada pelo POV-Ray para gerar suas imagens se
chama ray tracing. O que isso quer dizer?

A  técnica  de  ray  tracing se  baseia  em  teorias  físicas  sobre  a  luz,  seu
comportamento  e  sua  percepção  pelos  olhos,  e  tem  como  objetivo  a  recriação
computacional da interação entre esses elementos da maneira mais realista possível.
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Imagine  uma fonte  de  luz,  como o  sol  ou  uma  lâmpada,  iluminando  um
objeto. Quando os olhos recebem e são excitados por parte dos raios de luz refletidos
por esse objeto, dizemos que o estamos enxergando. A técnica de ray tracing inverte
esse processo,  considerando agora que os  olhos lançam raios  que incidem sobre a
superfície dos objetos de uma cena e são refletidos até a fonte de luz. A cor de cada
ponto do objeto é calculada durante o trajeto e uma imagem é criada.

A renderização ou síntese de uma imagem por  ray tracing é  um processo
lento que exige grande quantidade de memória e poder de processamento. No entanto,
as  imagens  geradas  são  de  altíssima  qualidade  gráfica,  com  reflexos,  sombras,
perspectiva e outros efeitos realistas de grande beleza. Essa técnica está presente em
quase todos os filmes modernos, levando as artes visuais a um patamar de qualidade
até hoje não superado por nenhuma outra técnica.

O  aspecto  artístico  da  atividade  com  o  POV-Ray,  portanto,  é  notável.  As
imagens criadas são de surpreendente qualidade gráfica, o que torna o POV-Ray uma
excelente ferramenta de arte computacional. E a arte computacional frequentemente
faz uso de algoritmos.

Um  algoritmo  é  um  conjunto  de  regras  ordenadas  que  cumpre  uma
determinada  tarefa,  como  uma  receita  de  bolo:  se  seguida  corretamente,  você
produzirá o bolo pretendido. Em termos mais simples, um algoritmo é um programa
de  computador  que  realiza  alguma  tarefa.  Em  nosso  caso,  nossos  algoritmos
produzirão imagens digitais.

Algoritmos  estão  por  toda  parte.  São  tão  antigos  quanto  a  matemática  e
aparecem, ainda que não com esse nome, até mesmo em antigos papiros egípcios. Você
não percebe, mas quando realiza uma divisão de dois números, quando os escreve no
papel e opera sobre eles até encontrar a resposta, está utilizando um algoritmo.

Há um certo consenso, por parte de especialistas, que o mundo está cada vez
mais nas mãos de algoritmos que tomam decisões no lugar de pessoas. Algoritmos
fazem investimentos na Bolsa Valores, avaliam prioridades em transplantes de órgãos
e  decidem  quais  crianças  frequentarão  as  escolas  superlotadas.  Assim,  criar  arte
computacional,  também  chamada  de  arte  algorítmica,  é  também  dar  um  passo
importante em direção a essa consciência social.

Falar de arte computacional é falar de arte fundada na matemática. As duas
áreas  da  matemática  de  maior  interesse  ao  artista  ou  educador  são  a  geometria
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analítica e a álgebra linear, tratadas nas escolas a partir do ensino médio. No entanto,
não é necessário conhecê-las de antemão para aprender a utilizar o POV-Ray. Pelo
contrário,  o  POV-Ray é  um excelente  instrumento  para  que  essa  matemática  seja
aprendida de maneira contextualizada com solidez e eficiência.

A geometria analítica é o estudo da geometria através de coordenadas. Dado
um ponto de referência,  todos os  outros  pontos do espaço são referenciados a ele
através de números,  chamados de coordenadas.  As consequências de se atribuírem
coordenadas  a  pontos  do  espaço  e  de  se  pensar  a  geometria  através  dessas
coordenadas é o objeto de estudo da geometria analítica. Na prática do POV-Ray, a
geometria analítica aparece logo no começo, pois todos os objetos que aparecem em
uma imagem são criados através de suas coordenadas.

Quando  operamos  com  os  elementos  da  geometria  analítica,  com  as
coordenadas dos pontos do espaço, levando-os de um lugar a outro ou deformando as
figuras da imagem, estamos no domínio da álgebra linear, conhecida desde o ensino
médio através do cálculo com matrizes. Matrizes têm se mostrado uma ferramenta
fundamental  na matemática  contemporânea,  principalmente na computacional,  e  o
domínio de suas técnicas de cálculo são hoje imprescindíveis para a ciência físico-
matemática.

Educadores e professores podem utilizar o POV-Ray com alunos a partir de 13
anos,  com  bons  resultados,  em  escolas  públicas  e  privadas.  A  experiência  tem
mostrado que os alunos ficam estimulados com as imagens e animações criadas, e se
empenham  com  mais  vigor  no  aprendizado  das  ideias  e  conceitos  matemáticos  e
físicos  que  compõem  as  cenas,  além  de  promover  a  interdisciplinaridade  entre
computação, artes visuais, física e matemática.

Existe uma comunidade internacional de educadores que utiliza o POV-Ray
nos  ensinos  básico  e  superior.  Como  exemplo,  temos  o  de  Friedrich  Lohmueller
(http://www.f-lohmueller.de/), repleto de ideias e cenas prontas para serem utilizadas.
Também o projeto Dimensions (http://www.dimensions-math.org/Dim_PT.htm) utiliza
o POV-Ray na criação de filmes gratuitos que ilustram diversos conceitos e objetos
matemáticos  avançados,  como multidimensionalidade,  números complexos,  fractais,
ladrilhamento, fibrações e outros.

Mas  como  exatamente  podemos  utilizar  o  POV-Ray  na  educação?  A
abordagem sugerida para essa integração interdisciplinar, consagrada pela tradição –
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principalmente  pela  tradição  de  ensino  de  matemática  e  computação  através  da
linguagem Logo – é o de propor desafios visuais gradativos, estimulantes e atraentes
do  ponto  de  vista  artístico,  que  explorem  não  só  o  domínio  da  linguagem  de
programação própria ao POV-Ray, como também conceitos geométricos e vetoriais
relevantes.

Nessa abordagem, o professor não deve esquecer que os objetivos dos alunos
podem ser puramente artísticos. Ainda assim, muita matemática e computação será
aprendida ao longo do caminho. Mesmo que o objetivo do professor se concentre na
parte  científica,  ele  não  deve  se  esquecer  que  a  arte,  em nosso  caso,  é  o  melhor
caminho para a ciência.

Para  aprender  a  utilizar  o  POV-Ray,  da  criação  de  cenas  estáticas  até  a
realização de animações,  basta que você acompanhe este livro sequencialmente, do
início ao fim. Ele foi escrito na forma de tutorial para melhor se adaptar à experiência
de  um  programador  iniciante.  Essa  também  é  a  melhor  maneira  de  aprender  a
matemática que o programa utiliza.

Além da teoria,  há centenas de  exercícios  e  sugestões  criativas  para  você
desenvolver seus próprios trabalhos. É importante que você tente realizar a maioria,
pois algumas ideias e novos conceitos serão discutidos apenas lá, nas seções com o
nome “Pratique!”, que servem, portanto, como complemento do texto principal.

Em todos os exercícios, uma técnica se destaca: a variação de parâmetros, que
consiste  em  fazer  pequenas  alterações  nos  valores  do  programa  e  executá-lo
novamente, verificando se o resultado obtido foi aquele esperado. Essa é uma maneira
simples e bastante eficaz de dominar os conceitos apresentados, além de ser a porta de
entrada da experimentação científica. Em todos eles, você deve imaginar como ficará a
imagem antes de executar o programa, fazer uma conjetura do que pode acontecer, e
só  depois,  efetivamente,  executá-lo  e  verificar  se  o  resultado  coincide  com  as
conjeturas  realizadas.  Essa  é  uma  excelente  simulação  do  método  científico,  uma
forma de pensar que pode ter efeitos bastante duradouros na formação do cidadão.

Para  dar  início  à  sua  jornada,  você  deve  primeiro  baixar  e  instalar  o
programa, como detalhado no Apêndice A. Aconselhamos que você leia esse apêndice
com bastante atenção antes de começar. 
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Durante o texto, aconselharemos também, mais de uma vez, que você dedique
um pouco de seu tempo com o Apêndice B, onde exploramos mais profundamente as
entranhas da linguagem de programação do POV-Ray.

Se você já está com tudo preparado, mãos à obra!
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1 A primeira imagem
Vamos  começar  com  a  criação  de  uma  imagem  simples  para  apresentar

algumas  características  fundamentais  do  POV-Ray.  O  que  você  fará  aqui  é,
essencialmente, o que fará com todas suas outras imagens.

Por isso, neste capítulo, o ritmo é mais lento do que nos demais. Conceitos
fundamentais de matemática e programação são explicados com detalhes para que
você não veja nenhum problema em acompanhar os programas mais avançados. Essa
será também a postura adotada a cada novo conceito apresentado.

Estamos  assumindo  que  você  baixou  e  instalou  o  POV-Ray  em  seu
computador, como descrito no Apêndice A, e que você entende sua funcionalidade
básica. Vamos, então, à construção de nossa primeira imagem.

1.1 Cor do fundo
O primeiro e mais simples elemento de uma cena é sua cor de fundo. Vamos

começar entendendo como um programa simples é construído e também iniciar nossa
história com o mais importante conceito matemático do POV-Ray: o vetor.

Na  linguagem  do  POV-Ray,  alteramos  a  cor  do  fundo  com  a  diretiva
background seguida de duas chaves:

background { }

Especificamos  a  cor  através  de  um  conjunto  ordenado  de  três  números
chamados de vetor. Em nosso caso, vamos usar o vetor <1, 1, 1>:

background {<1, 1, 1>}

Esta  única  linha  é  seu  primeiro  programa.  Salve-o  (Ctrl+S)  e  execute-o
(Alt+G).  Qual imagem foi gerada? Se o que apareceu em sua frente foi apenas um
retângulo branco, não se preocupe: é exatamente esta a imagem que o programa cria!

Um retângulo branco não é uma imagem propriamente excitante. No entanto,
o minúsculo programa que o gerou é  capaz de provocar  algumas questões:  o que
significam aqueles três números? Como eles criam um fundo branco?

15



1.2 Vetores
Um objeto matemático de fundamental importância na linguagem do POV-

Ray é o vetor: um conjunto ordenado de números chamados de coordenadas.

Há vetores compostos de uma, duas, três ou mais coordenadas. Mas são os
vetores de três coordenadas os mais extensamente utilizados. Por exemplo, <1, 2, 3>,
<0.25, 0.5, 0.75> e <-0.33, 0, 0.33> são vetores de três coordenadas.

A primeira coordenada de um vetor é chamada de coordenada x; a segunda, de
coordenada  y;  e  a  terceira,  de  coordenada  z.  Um vetor  é,  portanto,  formado pelas
coordenadas x, y e z, nesta ordem.

Observe que números decimais usam ponto, e não vírgula. A vírgula é usada
para  separar  as  coordenadas.  Repare  também  que  o  vetor  é  limitado  por  chaves
anguladas:  < e >. Um erro de digitação qualquer nesses elementos e o POV-Ray será
incapaz de gerar uma imagem. Caso você se depare com uma mensagem de erro, volte
a cada linha do programa e verifique se você não omitiu ou trocou algum símbolo por
outro.

1.3 O sistema RGB de cores
As  cores  no  POV-Ray  são  determinadas  através  de  um  sistema  bastante

utilizado em computação: o sistema RGB. Esse sistema consiste em combinar três cores
- vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue) - em quantidades que variam entre 0
(0%) e 1 (100%) para formar todas as outras.

Assim,  cada  cor  é  definida  por  um  vetor  em  que  a  coordenada  x é  a
quantidade de vermelho, a coordenada y é a quantidade de verde e a coordenada z é a
quantidade de azul da cor.

Por exemplo, o vetor <1, 0.5, 0> define uma cor laranja formada por 100% de
vermelho, 50% de verde e 0% de azul.

Todas as demais cores são formadas dessa maneira.

Pratique!
Após algumas seções, haverá um conjunto de exercícios para você testar seus

conhecimentos e treinar sua criatividade. É importante que você tente fazer todos,
principalmente as questões mais conceituais.
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1. Que cores são geradas pelos vetores <1, 0, 0>, <0, 1, 0> e <0, 0, 1>? Teste na
diretiva background.

2. Que cores são geradas pelos vetores <1, 1, 0>, <1, 0, 1> e <0, 1, 1>?
3. Escolha um número qualquer entre 0 e 1, como 0.35. Crie o vetor <0.35,

0.35, 0.35> e responda: quando todas coordenadas são iguais, que cores são criadas?
4. Agora você sabe que a cor branca é definida com 100% de vermelho, 100%

de verde e 100% de azul: <1, 1, 1>. Como você imagina que a cor preta é formada?

1.4 Arquivos de inclusão
Não é prático nem eficiente pensar em cores através do sistema RGB. Para

simplificar nosso trabalho, o POV-Ray lança mão de um recurso bem comum entre as
linguagens de programação: os arquivos de inclusão.

Um arquivo de inclusão é simplesmente um outro programa que fica à nossa
disposição em uma pasta do sistema, como descrito no Apêndice B. Programação é
uma atividade repetitiva, e os arquivos de inclusão contêm pedaços reutilizáveis de
programas  que  surgem  de  maneira  recorrente  na  prática.  Quando  anexamos  um
arquivo de inclusão no início de nosso programa, podemos acessar tudo o que foi lá
definido, sem a necessidade de reinventar a roda a cada novo programa.

Um arquivo de inclusão, que chamaremos, de agora em diante,  de arquivo
inc, é anexado logo no começo de nosso programa com o comando #include:

#include

Logo depois, entre aspas duplas, colocamos o nome do arquivo de inclusão
desejado. Em nosso caso, usaremos o arquivo colors.inc, que nos possibilitará usar os
nomes das cores (em inglês) no lugar dos vetores que as definem:

#include "colors.inc"

Ao incluir o arquivo colors.inc em nosso primeiro programa, temos:

#include "colors.inc"

background {<1, 1, 1>}

Agora podemos substituir o vetor <1, 1, 1> pelo nome da cor correspondente,
que é branca (White).

17



Observe que a cor não está entre colchetes:

#include "colors.inc"

background {White}

Salve e execute o programa. Ele gerará o mesmo retângulo branco de antes...
Mas não se preocupe. As coisas vão melhorar muito em breve!

Pratique!
1. Leia o Apêndice B para entender melhor o que significam os arquivos de

inclusão.
2. Substitua a cor  White por  Red,  Green,  Blue,  Yellow,  Cyan e  Magenta

no programa acima, gravando-o e executando-o a cada alteração. Observe uma coisa
muito importante: todos os nomes de cores têm letra inicial MAIÚSCULA. Escrevê-las
com inicial minúscula é uma fonte frequente de erros.

3. Recorte  a  linha  #include  "colors.inc" e  cole-a  abaixo  da  linha
background {White}. Salve e execute o programa. O que aconteceu?

4. No arquivo  colors.inc,  identifique e use uma outra cor além daquelas já
utilizadas nos exercícios acima.

1.5 Esfera
O objeto mais utilizado nas cenas do POV-Ray é a esfera. Vamos acrescentar

uma em nossa cena e utilizá-la para entender o sistema de coordenadas que o POV-Ray
utiliza para localizar objetos no espaço.

Comecemos com o programa anterior:

#include "colors.inc"

background {White}
Salte uma linha no final e acrescente a diretiva sphere, seguida de um par de

chaves, uma em cada linha, como a seguir:

sphere {
}
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Essa diretiva diz ao POV-Ray que desejamos criar uma esfera em algum lugar.
Precisamos dizer agora em que ponto do espaço está seu centro e que tamanho ela
tem, ou seja, qual é seu raio.

O centro da esfera é determinado por um vetor de três coordenadas:

sphere {
  <0, 0, 5>
}

Explicaremos o que significam essas coordenadas em breve.
Agora, acrescente uma vírgula depois do vetor  e escreva o raio da esfera.

Vamos usar o valor 1:

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
}

O programa todo fica:

#include "colors.inc"

background {White}

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
}

Depois de salvo e executado, a imagem gerada é a seguinte:

Figura 1

Essa também não parece uma imagem nada interessante. Pensamos obter uma
esfera tridimensional, e o que vemos é um círculo preto. Mas é a partir dela que vamos
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entender um dos conceitos centrais da matemática utilizada pelo POV-Ray: o sistema

de coordenadas.

1.6 O sistema de coordenadas
Um  sistema de coordenadas é uma maneira de localizar pontos do espaço a

partir  de  um outro  ponto  dado,  chamado de  origem.  Os  objetos  matemáticos  que
utilizamos para isso são os vetores, com os quais começamos a nos tornar familiares.

O POV-Ray tem sistema de coordenadas próprio para localizar seus objetos
no espaço. Por exemplo, o vetor que determina o centro da esfera é <0, 0, 5>. Mas
como interpretar espacialmente, na prática, esse vetor?

Vamos  desenvolver  um  pouco  mais  nossa  noção  de  como  funciona  um
sistema de coordenadas com a série de imagens abaixo. Considere a primeira delas,
uma pequena esfera vermelha sobre um plano quadriculado (imagem que, em breve,
você será capaz de criar):

Consideremos  que  essa  pequena  esfera  está  localizada  bem  no  centro  de
nosso universo visual. As coordenadas de seu centro são expressas pelo vetor <0, 0, 0>.
O ponto do espaço com essas coordenadas,  como vimos, é chamado de  origem do
sistema. Assim, o centro da esfera vermelha se localiza na origem do sistema.

Agora,  vamos  colocar  uma  esfera  azul  duas  unidades  à  direita  da  esfera
vermelha. 
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Observe a imagem seguinte:

Vamos considerar que o lado de cada quadrado do plano quadriculado tem
uma unidade de medida. Essa unidade pode ser um centímetro, um decímetro, um
metro ou qualquer outra medida, segundo a conveniência.

A  pergunta  que  devemos  fazer,  diante  dessa  figura,  é:  quais  são  as
coordenadas do centro da esfera azul? Como seu centro está duas unidades à direita da
origem, suas coordenadas devem ser <2, 0, 0>. A coordenada x (a primeira coordenada)
é,  portanto,  a  coordenada  responsável,  de  nosso  ponto  de  vista, pelo  movimento
horizontal.

E, se a esfera azul fosse colocada duas unidades à esquerda, como na figura
seguinte?

As coordenadas agora são <-2, 0, 0>. O sinal negativo indica que a esfera azul
tem centro duas unidades à esquerda da origem, de nosso ponto de vista. Assim, a
coordenada  x é  responsável  pela  direção  esquerda-direita,  que  também
convencionamos chamar de eixo x.
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Suponha, agora, que desejamos localizar nossa esfera azul exatamente uma
unidade acima da esfera vermelha, como nos mostra a figura a seguir:

Observe que a esfera azul  faz uma sombra sobre a esfera vermelha.  Além
disso, ela não está nem um pouco para a direita, nem um pouco para a esquerda, mas
exatamente acima dela. Quais são as coordenadas de seu centro? 

Com uma unidade acima da origem, na direção vertical, temos que o centro
da esfera azul tem coordenadas <0, 1, 0>. É a coordenada y (a segunda coordenada),
como podemos notar, que nos indicará a direção abaixo-acima em relação à origem do
sistema. Se as coordenadas do centro da esfera fossem <0, -1, 0>, onde você a veria?

Agora  nos  resta  conhecer  o  comportamento  da  coordenada  z,  a  terceira
coordenada. Se a direção esquerda-direita fica com a coordenada x, e a direção abaixo-
acima com coordenada y, que direção representa a coordenada z?

Observe a figura seguinte:
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A esfera azul  está agora atrás da esfera vermelha. Conte,  com cuidado, os
quadrados do plano e você verá que a esfera azul está três unidades atrás da esfera
vermelha (embora pareçam apenas duas unidades...). Como ela não está afastada nem
um pouco para a direita ou para a esquerda (coordenada x igual a zero), e também não
está levantada do plano ou sob ele (coordenada y igual a zero), suas coordenadas são
exatamente <0, 0, 3>.

A  coordenada  z, que  agora  nos  indica  a  direção  frente-fundo,  é  positiva
quando localizamos objetos atrás da origem e negativa quando colocamos objetos à
frente da origem. 

Na figura seguinte, a esfera azul tem coordenadas <0, 0, -3>:

Como já deve estar evidente, podemos localizar a esfera azul em qualquer
ponto  do  espaço,  e  variar  as  três  coordenadas  ao mesmo tempo.  Por  exemplo,  se
afastamos a esfera duas unidades para a direita e uma para cima, teremos o vetor <2, 1,
0> como coordenadas de seu centro:
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Se a afastamos três unidades para o fundo, suas coordenadas serão <2, 1, 3>:

Se ela estiver uma unidade à esquerda da esfera vermelha, e uma acima do
plano, suas coordenadas serão <-1, 1, 0>:

Trazendo a esfera três unidades para frente, temos as coordenadas <-1, 1, -3>:
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Mesmo  com  as  melhores  explicações,  acreditamos  firmemente  que  a
compreensão de um sistema de coordenadas só é possível através da prática.

Pratique!
1. Retome o programa que gerou o círculo preto. Altere a coordenada x do

vetor  <0,  0,  5>  para  2,  criando  o vetor  <2,  0,  5>.  Antes  de  executar  o  programa,
responda: onde o círculo aparecerá na figura? Execute o programa e confira se sua
conjetura estava certa.

2. Altere a coordenada x para -2, criando o vetor <-2, 0, 5>. Responda: onde o
círculo aparecerá na figura? Execute o programa e verifique sua conjetura.

Agora faça a coordenada x ser 0 novamente e altere apenas a coordenada y,
de 0 para 2, criando o vetor <0, 2, 5>. Onde o círculo aparecerá? Execute o programa e
verifique sua conjetura.

3. Altere agora a coordenada y para -2, criando o vetor <0, -2, 5>, Salve e
execute o programa. Onde o círculo aparecerá? Execute o programa e verifique sua
conjetura.

4. Repita o processo alterando o valor da coordenada z. Como não temos um
plano  de  referência,  vai  parecer  que  o  círculo  aumenta  ou  diminui  de  tamanho,
quando, de fato, ele se movimenta para dentro e para fora da tela.

5. Agora altere o valor do raio para um outro de sua escolha e verifique sua
influência no tamanho da esfera. Essa é a parte fácil.

1.7 Cor da superfície
Os objetos do POV-Ray são simplesmente superfícies infinitamente finas que

possuem uma textura, quase sempre uma cor. Por padrão, o POV-Ray preenche de
preto  o  espaço  de  um objeto  quando não  lhe  atribuímos  uma cor.  Vamos,  então,
atribuir uma cor à superfície da esfera.

Comecemos com o programa anterior:
#include "colors.inc"

background {White}

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
}
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Dentro do bloco da esfera, logo abaixo do vetor <0, 0, 5>, acrescente a diretiva
texture seguida de um par de chaves, uma em cada linha:

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
  texture {
  }
}

Vamos  deixar  a  esfera  com  uma  superfície  colorida  perfeitamente  lisa.
Acrescente a diretiva pigment seguida da cor Blue, dentro de chaves:

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
  texture {
    pigment {Blue}
  }
}

O programa todo fica:

#include "colors.inc"

background {White}

sphere { 
  <0, 0, 5>, 1 
  texture {
    pigment {Blue} 
  } 
}

 E a imagem gerada é:

Mas ainda vai melhorar...
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Pratique!
Faça  background se  tornar  preto,  execute  novamente  o  programa  e

responda: o azul da esfera parece alterado? E se o fundo for vermelho ou verde? A
lição é que, embora o azul da esfera seja matematicamente o mesmo, nossa percepção
faz com que o vejamos ligeiramente diferente, dependendo sobre qual fundo ele está.
Quando combinadas, as cores interferem umas nas outras, e esse efeito não deve ser
esquecido.

1.8 Luz
Em essência, o POV-Ray é uma calculadora que determina a cor de cada pixel

da imagem segundo a interação da luz com o ambiente, e o POV-Ray disponibiliza
diversas fontes de luz. A mais comum é a fonte de luz pontual. Vamos acrescentar uma
única fonte de luz branca no fim do programa anterior com a diretiva light_source,
seguida de chaves:

light_source {
}

Uma fonte de luz é apenas um ponto do espaço que serve de referência para
os cálculos do POV-Ray. Vamos colocar nossa luz no ponto <3, 2, 1>:

light_source {
  <3, 2, 1>
}

A cor mais comum de uma fonte de luz é a branca (White), que escrevemos
logo após o vetor de posição:

light_source {
  <3, 2, 1> White
}

É só isso. O programa todo fica:

#include "colors.inc"

background {White}

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
  texture {
    pigment {Blue}
  }
}
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light_source {
  <3, 2, 1> White
}

Salve e execute o programa. A imagem gerada é:

A luz adicionou sombra na esfera, e isso contribui para que a percebamos
tridimensional.

Pratique!
1. Altere a cor da esfera para branco (White), salve e execute o programa.

Observe que o branco da esfera é, na verdade, cinza.
2. Agora altere a cor da luz para azul (Blue), depois para verde (Green), e

depois para vermelho (Red), salvando e executando o programa a cada alteração. O
que você percebe?

3. Uma cor é apenas um vetor, e pode, por isso, ser multiplicada por algum
número.  Multiplique  a  cor  da  luz  por  0.5,  escrevendo  White*0.5,  e  veja  que  sua
intensidade passa a ser de apenas 50%. Multiplique por 2, escrevendo White*2, e veja
que sua intensidade dobra. Note que usamos um asterisco * para a multiplicação.

1.9 Acabamento
A esfera já parece tridimensional, mas ainda pode melhorar. Vamos aplicar

um acabamento em sua superfície com um arquivo de inclusão bastante importante: o
arquivo finish.inc.
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Antes, vamos entender melhor o arquivo finish.inc. Abra-o em um editor de
texto e nele procure as palavras  Dull, Phong_Dull, Shiny, Phong_Shiny, Glossy,

Phong_Glossy,  Luminous  e Mirror.  Estas  são  as  palavras-chaves  dos  oito
acabamentos que o arquivo  finish.inc nos proporciona. Observe que cada um dos
acabamentos disponíveis é definido através de outras diretivas que ainda estudaremos.

Vamos, agora, incluir em nosso programa o arquivo finish.inc logo depois do
colors.inc:

#include "colors.inc"
#include "finish.inc"

Essas  linhas  são  chamadas  de  cabeçalho do  programa,  e  devem
obrigatoriamente vir no início, preferencialmente com o colors.inc em primeiro lugar,
pois ele é usado por outros arquivos.

Dentro do bloco de textura da esfera,  abaixo da diretiva  pigment {Blue},
escreva finish  e escolha o acabamento Shiny (brilhante) para a superfície da esfera:

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
  texture {
    pigment {Blue}
    finish {Shiny}
  }
}

Agora a esfera tem um acabamento. Eis o programa todo:

#include "colors.inc"
#include "finish.inc"

background {White}

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
  texture {
    pigment {Blue}
    finish {Shiny}
  }
}

light_source {
  <3, 2, 1> White
}
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Depois de salvo e executado, o programa gera:

Agora é possível ver a fonte de luz refletida na superfície da esfera. Mas ainda
não acabamos.

Pratique!
1. Teste cada um dos outros sete acabamentos na esfera.
2. Veja no arquivo  finish.inc quais diretivas estão presentes nas definições

dos acabamentos. Por exemplo,  Luminous é definido como:  #declare Luminous =

finish  {ambient  1  diffuse  0}.  Ou  seja,  as  diretrizes  ambient e  diffuse definem
Luminous. Quais são as diretivas dos demais acabamentos?

3. Troque a diretiva finish {Shiny} por finish {ambient 1 diffuse 0}. Salve e
execute o programa. A imagem gerada foi a mesma?

4. Altere os valores de  ambient e  diffuse, um de cada vez, para ver o que
muda no  acabamento.  É  dessa  maneira  que  criamos  os  diversos  acabamentos  que
usamos.

1.10 Plano
Nenhum  objeto  é  capaz  de  nos  fornecer  um  senso  de  orientação  e

profundidade como o plano. Vamos acrescentar um em nossa imagem e estudar um
conceito matemático de extrema importância: o vetor normal.
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No fim do programa anterior, acrescente a diretiva  plane seguida de duas
chaves.

plane {
}

Para entender melhor como o plano será definido, vamos a um experimento
concreto. Pegue um lápis e o coloque "em pé" sobre uma mesa, com a ponta virada
para cima. Dizemos que o lápis que aponta para cima é o vetor normal da mesa, como
na imagem seguinte:

O  vetor  normal  é  um  conceito  muito  presente  em  cenas  do  POV-Ray.  É
sempre perpendicular a uma superfície e define muitos outros objetos além do plano.
Em nosso caso, o vetor normal aponta no sentido positivo da direção da coordenada y.
Assim, acrescente y na definição do plano:

plane {
  y
}

Se o programa for  executado como está,  o plano não aparecerá em nossa
imagem (teste para ver!).  Isso ocorre porque o plano surge exatamente no meio da
imagem, na linha do horizonte. Você o está visualizando “de lado”. Como ele não tem
espessura, é impossível de vê-lo.  Afaste-o uma unidade para baixo para que ele se
torne visível, acrescentando uma vírgula depois do vetor normal e escrevendo -1:

plane {
  y, -1
}
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Agora, acrescente o bloco de textura com a diretriz texture:

plane {
  y, -1
  texture {
  }
}

Acrescente, dentro do bloco de textura, a diretiva  pigment,  indicando que
queremos colorir o plano:

plane {
  y, -1
  texture {
    pigment { }
  }
}

Vamos utilizar um padrão xadrez para o plano. Isso nos ajudará a localizar
melhor os objetos no espaço. Use a diretiva checker para isso:

plane {
  y, -1
  texture {
    pigment {checker }
  }
}

Vamos fazer com que o padrão seja preto (Black) e branco (White):

plane {
  y, -1
  texture {
    pigment {checker Black White}
  }
}

Salve e execute o programa. A imagem deve ter sido a seguinte:
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Observe que o branco aparece como cinza na imagem anterior. Mas lembre-se
que uma cor é um vetor, e que vetores podem ser multiplicados por números. Vamos
dobrar sua intensidade, multiplicando-o por 2:

pigment {checker Black White*2}

Para multiplicações, como vemos, utilizamos um asterisco (*). Tenha cuidado!
O programa todo é:

#include "colors.inc"
#include "finish.inc"

background {White}

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
  texture {
    pigment {Blue}
    finish {Shiny}
  }
}

light_source {
  <3, 2, 1> White
}

plane {
  y, -1
  texture {
    pigment {checker Black White*2}
  }
}

E a imagem final é:
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Com essa noção espacial que o plano nos proporciona, vamos treinar nossa
compreensão do sistema de coordenadas e entender melhor o funcionamento de cada
elemento do plano.

Pratique!
Retome o programa anterior e realize os seguintes experimentos:
1. Movimente a esfera sobre o plano. Teste os vetores <2, 0, 5>, <3, 0, 8>, <-3,

0, 2>, <-2, 0, 20>. Movimente-a para o fundo do plano.
2.  O que acontece quando usamos um valor negativo na coordenada z do

vetor de posição da esfera? Você tem uma explicação para isso?
3. Altere o afastamento do plano (o número após o vetor normal) para -5. O

que aconteceu? E se o afastamento for 5?
4. Altere o vetor normal do plano de y para x. Você consegue prever o que

acontecerá antes de executar o programa?
5. Altere o vetor normal do plano de y para z e mude o afastamento para 10.

Você consegue prever a imagem final?
6.  Acrescente um acabamento ao plano. O que acontece quando usamos o

acabamento Mirror?

1.11 Texturas e céu
Vamos  trabalhar  um pouco  mais  a  textura  da  esfera  e  substituir  o  fundo

branco por um céu com nuvens.
Inclua  no  cabeçalho  o  arquivo  textures.inc,  um  importante  arquivo  de

inclusão que oferece muitas texturas de vidros, pedras, madeiras e metais:

#include "colors.inc"
#include "finish.inc"
#include "textures.inc"

Existem texturas dos mais variados tipos: pedras, madeiras, metais, vidros e
outras abstratas que podem ser utilizadas à vontade nas cenas. O arquivo textures.inc

contém  um  resumo  das  texturas  mais  utilizadas,  que  também  se  encontram  nos
arquivos stones.inc (pedras), woods.inc (madeiras),  metals.inc (metais) e glass.inc

(vidros), que utilizaremos em cenas futuras.
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Antes de atribuir uma textura nova à esfera, apague as diretivas pigment e
finish, mas mantenha a diretiva texture:

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
  texture {
  }
}

Vamos  dar  uma  textura  de  cromo  polido  à  esfera  com  a  diretiva
Polished_Chome, definida dentro do arquivo textures.inc:

sphere {
  <0, 0, 5>, 1
  texture {
    Polished_Chome
  }
}

Vamos trazer a esfera um pouco mais para frente, alterando seu centro para
<0, 0, 3>:

sphere {
  <0, 0, 3>, 1
  texture {
    Polished_Chrome
  }
}

A esfera está pronta. A imagem fica:

Agora  acrescente  o  arquivo  de  inclusão  skies.inc no  cabeçalho  para  que
possamos pintar o fundo da cena com um céu:

#include "colors.inc"
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#include "finish.inc"
#include "textures.inc"
#include "skies.inc"

Um céu é,  na verdade,  uma imensa esfera que rodeia a cena toda.  É uma
esfera de céu, uma sky sphere, e daí o nome da diretiva. As nuvens são perturbações
nessa superfície esférica, juntamente com um trabalho mais elaborado de cores.

Acrescente, então, no fim do programa, a diretiva  sky_sphere, responsável
pela inclusão de um céu, seguida de chaves:

sky_sphere { }

O arquivo de inclusão  skies.inc nos dá a possibilidade de usarmos 5 céus
diferentes. Vamos usar o primeiro deles, chamado de S_Cloud1:

sky_sphere {S_Cloud1}

Como  não  necessitamos  mais  da  linha  background  {White},  podemos
apagá-la de nosso programa, que fica:

#include "colors.inc"
#include "finish.inc"
#include "textures.inc"
#include "skies.inc"

sphere {
  <0, 0, 3>, 1
  texture {
    Polished_Chrome
  }
}

light_source {
  <3, 2, 1> White
}

plane {
  <0, 1, 0>, -1
  texture {
    pigment {checker Black White*2}
  }
}

sky_sphere {S_Cloud1}

Nossos programas estão começando a ganhar uma nova complexidade. Este
programa anterior nos mostra bem como serão nossos programas futuros, inclusive
em sua estrutura. 
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Depois de salvo e executado, temos a imagem:

Observe que a textura de cromo polido reflete e distorce o plano, o céu e a
fonte de luz, que aparece como uma mancha branca acima e à direita da esfera. Um
pouco da luz do ambiente é também fornecida pela luz do céu. A imagem está quase
pronta.

Pratique!
1. Abra o arquivo textures.inc em um editor de texto e veja quantas texturas

há. Procure por linhas do tipo #declare PinkAlabaster = texture {...

2. Use pelo menos mais 4 texturas na esfera: uma de vidro, uma de pedra, uma
de madeira e mais uma de metal.

3. Abra o arquivo skies.inc em um editor de texto e veja que existem 5 sky

spheres à nossa disposição: S_Cloud1, S_Cloud2, S_Cloud3, S_Cloud4 e S_Cloud5.
Altere o céu de nossa cena com cada um dessas. Qual é o seu céu preferido?

1.12 Câmera
Estamos  observando  nossas  imagens  de  um  certo  ponto  de  vista,  de  um

determinado ponto do espaço. Dê uma segunda olhada em nossas imagens e tente
descobrir por que, nas coordenadas da esfera, escrevemos <0, 0, 5>. Ou seja, por que
tivemos  que  afastar  a  esfera  para  o  fundo da  imagem,  colocando o  número  5  na
coordenada z?
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Isso  foi  necessário  porque  o  POV-Ray  considera  o  centro  da  tela  do
computador como a origem do sistema de coordenadas. É também o ponto de vista de
onde enxergamos nossa cena: há uma  câmera localizada bem ali, apontando para o
fundo da tela. Por isso, precisamos afastar a esfera, para que pudéssemos vê-la à nossa
frente.

A câmera é o elemento mais importante de uma cena. A câmera de todas as
imagens até agora estava fixa bem no centro da tela, voltada para o fundo, na direção
z. Colocamos todos os nossos objetos na sua frente, e por isso pudemos visualizá-los.

Mas podemos transportá-la para outro lugar e apontá-la para qualquer ponto
que nos interesse. Assim, a câmera é composta por dois vetores: sua localização e seu
foco, o ponto para o qual ela aponta.

Vamos alterar a localização e o foco da câmera adicionando a diretiva camera

em nossa cena:

camera {
}

Vamos  posicionar a câmera em um outro ponto do espaço com a diretiva
location. Para isso, usaremos o vetor <2, 0.3, 1> indicando esse ponto:

camera {
  location <2, 0.3, 1>
}

Agora precisamos apontá-la para algum outro ponto, o foco da cena. Como é
a esfera o objeto da cena que nos interessa mais, vamos apontá-la para seu centro, o
ponto <0, 0, 3>, com a diretiva look_at:

camera {
  location <2, 0.3, 1>
  look_at <0, 0, 3>
}

Aparentemente, a câmera é um objeto simples de operar. Mas, em verdade, na
quase totalidade de nossas cenas, a posição e o foco da câmera são determinados após
muitas tentativas, muitos experimentos. Os vetores que usamos na cena acima foram
encontrados depois de alguns experimentos,  e  ainda podem ainda ser  melhorados.
Mas, independentemente de onde a posicionamos, seu foco ficará bem no centro da
imagem gerada.
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Existe cerca de uma dezena de tipos de câmeras. Esta nossa câmera padrão é
chamada de  câmera perspectiva,  pois ela simula a distorção que os objetos parecem
apresentar quando vistos à distância. Outra câmera que será de nosso interesse é a
câmera ortográfica, que usaremos em contexto de educação. 

O programa final fica:

#include "colors.inc"
#include "finish.inc"
#include "textures.inc"
#include "skies.inc"

sphere {
  <0, 0, 3>, 1
  texture {
    Polished_Chrome
  }
}

light_source {
  <3, 2, 1> White
}

plane {
  <0, 1, 0>, -1
  texture {
    pigment {checker Black White*2}
  }
}

sky_sphere {S_Cloud1}

camera {
  location <2, 0.3, 1>
  look_at <0, 0, 3>
}

Salvo e executado, ele gera a seguinte imagem:

39

Figura 20



Pratique!
1. Posicione a câmera 4 unidades bem acima da esfera.  Não altere o foco.

Salve e execute o programa.
2. Posicione a câmera na posição original e faça foco bem no ponto em que a

esfera toca o plano. Salve e execute o programa.
3. Use um valor superior a 10 nas coordenadas x e y da posição da câmera, e

use um valor menos do que -10 na coordenada z. Como você vê a esfera?

1.13 Projetos
No fim de cada capítulo, propomos a realização de um ou mais projetos para

discutirmos as possibilidades artísticas e científicas da utilização do POV-Ray. 
Neste projeto, você deve recriar a cena anterior alterando, sem exceção, cada

um dos parâmetros vistos – cada número –, e também as cores, as texturas e o céu.
Utilize pelo menos 6 esferas no total, dispostas de maneira ordenada pelo espaço. Varie
o ponto de vista da câmera até encontrar um que você goste. Brinque à vontade, e
procure ser ousado!
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2 Formas básicas e transformações 
geométricas

Neste  capítulo,  ampliaremos  nosso  repertório  de  formas  básicas  e
discutiremos como movimentá-las pelo espaço com translações  e rotações,  e  como
ampliá-las e reduzi-las sem alterar os vetores que os definem. Estudaremos, com isso,
as chamadas transformações geométricas.

2.1 Disco
No  capítulo  anterior,  começamos  a  construção  da  imagem  pela  esfera  e

adicionamos gradativamente os demais elementos. Mas, como sempre usaremos cores,
texturas  e  acabamentos  em  todas  elas,  vamos  começar  agora  pelos  arquivos  de
inclusão:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc" 
#include "finish.inc"

Vimos que a luz é importante. Vamos acrescentar uma luz central branca no
ponto <0, 3, 3>:

light_source {
  <0, 3, 3> White
}

Vamos tomar a câmera, que está na origem, como vimos, e afastá-la para cima
4 unidades e para trás -7 unidades, ou seja, para o ponto <0, 4, -7>. Faremos foco na
origem <0, 0, 0>:

camera {
  location <0, 4, -7>
  look_at <0, 0, 0>
}

Uma abreviação muito utilizada em POV-Ray é colocar apenas o número 0
(zero) para representar a origem, ou seja, o vetor <0, 0, 0>. Com essa convenção, o
código da câmera fica:
camera {
  location <0, 4, -7>
  look_at 0
}
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Temos, até agora, o seguinte programa:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc" 
#include "finish.inc"

light_source {
  <0, 3, 3> White
}

camera {
  location <0, 4, -7>
  look_at 0
}

Agora estamos prontos para acrescentar um disco, uma das formas planas que
o POV-Ray oferece. A diretiva do POV-Ray para isso é disc:

disc {
}

Por simplicidade, o centro do disco ficará na origem <0, 0, 0>. Mas vamos usar
a abreviação 0 (zero):

disc {
  0
}

Como o plano, o disco também é definido por um vetor normal. Vamos fazê-lo
apontar na direção y:

disc {
  0, y
}

Agora diga qual é o raio do disco. Vamos escolher o valor 5:

disc {
  0, y, 5
}

Isso significa que o disco tem seu centro na origem (0), seu vetor normal na
direção y, e seu raio é de 5 unidades. Se essas abreviações são confusas, não se acanhe
e  substitua  cada  uma  delas  pelos  seus  vetores  equivalentes.  As  quatro  mais
importantes são:

• <0, 0, 0> = 0

• <1, 0, 0> = x
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• <0, 1, 0> = y

• <0, 0, 1> = z

Note  que  esses  vetores  não  são  necessariamente  vetores  de  posição.  A
abreviação x, por exemplo, pode ser usada para representar a cor vermelha (<1, 0, 0>)
no sistema RGB.

Vamos acrescentar agora um bloco de textura e um padrão xadrez preto e
branco:
disc {
  0, y, 5
  texture {
    pigment {checker Black White}
  }
}

O acabamento será brilhoso (Glossy):
disc {
  0, y, 5
  texture {
    pigment {checker Black White}
    finish {Glossy}
  }
}

Ao salvarmos e executarmos o programa, teremos:

O acabamento Glossy fez com que o disco refletisse a fonte de luz, que parece
iluminar apenas a parte do fundo da cena.

Vamos usar a diretiva translate para afastar do disco um pouco para o fundo.
Essa diretiva translada (desloca) objetos na direção do vetor indicado. Se queremos que
o disco se afaste uma unidade na direção z, escrevemos translate <0, 0, 1>.
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Assim, acrescentamos essa diretiva em nosso programa:
disc {
  0, y, 5
  texture {
    pigment {checker Black White}
    finish {Glossy}
  }
  translate <0, 0, 1>
}

A imagem gerada é:

Já  vemos  o  disco todo,  mas há pouca  iluminação.  Em vez  de  aumentar  a
intensidade das cores, vamos adicionar mais duas luzes, uma de cada lado do disco:

light_source {
  <0, 3, 3> White
}

light_source {      // Luz à direita
  <5, 5, -3> White
}

light_source {      // Luz à esquerda
  <-5, 5, -3> White
}

Observe que escrevemos  // Luz à direita e  // Luz à esquerda no código.
Esses  são  comentários  utilizados  para  dar  mais  clareza  ao  programa. Tudo  que
escrevermos  depois  de  duas  barras  (//)  é  ignorado  pelo  POV-Ray  na  geração  da
imagem. O programa todo fica:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc" 
#include "finish.inc"
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light_source {
  <0, 3, 3> White
}

light_source {      // Luz à direita
  <5, 5, -3> White
}

light_source {      // Luz à esquerda
  <-5, 5, -3> White
}

camera {
  location <0, 4, -7>
  look_at 0
}

disc {
  0, y, 5
  texture {
    pigment {checker Black White}
    finish {Glossy}
  }
  translate <0, 0, 1>
}

Salve e execute. A imagem final é:

Sobre esse disco colocaremos todas as demais forma deste capítulo. Assim, em
cada uma das seções posteriores, você deve acrescentar as formas no fim do código
que gerou este disco.

2.2 Translação e soma de vetores
Transladar  formas  é  muito  importante  na  criação  de  cenas.  Uma  técnica

bastante utilizada consiste em criarmos todas as imagens na origem e depois deslocá-
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las  para  onde quisermos.  Isso  facilita  muito  o  trabalho com algumas  formas  mais
complicadas.

A diretiva translate adiciona um vetor às coordenadas de um objeto. Se uma
esfera tem seu centro em <1, 2, 3> e depois escrevemos translate <2, -1, 0> em seu
código, a esfera terá seu centro deslocado para o ponto 

<1, 2, 3> + <2, -1, 0> = <1+2, 2-1, 3+0> = <3, 1, 3>
Observe que as coordenadas foram somadas respectivamente umas às outras.

2.3 Usando comentários
Comentários  são úteis  para nos localizarmos no programa,  principalmente

quando ele fica muito grande. A maneira mais simples de comentar um programa é
usar duas barras (//): tudo o que é escrito depois delas é ignorado pelo POV-Ray. Por
isso, usamos comentários para clarear para nós mesmos o que determinado trecho de
código significa.

Comentários  também são usados para "apagar" temporariamente partes de
um programa. Por exemplo, considere a linha responsável pelo acabamento do disco:

finish {Glossy}

Se você deseja saber como o disco fica sem acabamento, não apague essa
linha. Coloque apenas duas barras (//) antes dela:

//  finish {Glossy}

Ao salvar e executar o programa, você verá que o acabamento desapareceu.
Quando você deseja comentar um trecho grande de código, use /* (uma barra

e um asterisco) e */ (um asterisco e uma barra). Por exemplo, se você deseja "apagar" a
luz da direita:

light_source {      // Luz à direita
  <5, 5, -3> White
}
use /* e */ em cima e embaixo do código:

/*
light_source {      // Luz à direita
  <5, 5, -3> White
}
*/
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Envolvido  por  /* e  */,  o  código  vira  um  grande  comentário,  e  não  será
executado pelo POV-Ray. Pense no trabalho que seria se você efetivamente o apagasse
e depois mudasse de ideia, reescrevendo-o novamente...

Pratique!
1. Desloque o disco uma unidade para a direita com o comando translate.
2. Desloque-o para cima até vê-lo "por baixo".
3. Use duas barras para comentar a luz central, deixando apenas as luzes da

direita e da esquerda "acesas".
4. Comente agora a luz central e a luz da direita, deixando "acesa" apenas a

luz esquerda.
5. Comente as luzes laterais e traga a luz central para a frente do disco com o

comando translate.

2.4 Cilindro
Uma  das  formas  mais  utilizadas,  depois  da  esfera,  é  o  cilindro.  Vamos

acrescentar seu código no programa anterior.
Para  melhor  entender  como  o  cilindro  é  definido,  faça  uma  experiência

concreta: pegue uma lata de milho na despensa de sua casa e traga-a para frente do
computador. Com uma caneta, marque um ponto bem no meio da tampa e outro bem
no meio do fundo. Serão esses pontos que usaremos para definir um cilindro.

Leve a sério esse conselho. A experiência tem mostrado que esses modelos
concretos ajudam muito a entender o sistema de coordenadas do POV-Ray. Se você
deseja  usar  o  programa  em  contexto  escolar,  vá  construindo  aos  poucos  uma
“objetoteca” composta de modelos concretos para mostrar aos seus alunos.

Agora vamos acrescentar, no fim do programa do disco, a diretiva cylinder:

cylinder {
}

Vamos colocar o centro do fundo sobre a origem:

cylinder {
  <0, 0, 0>
}
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Escreva uma vírgula  depois desse  vetor a acrescente  o vetor  que indica o
centro da tampa, duas unidades acima:

cylinder {
  <0, 0, 0>,
  <0, 2, 0>
}

Coloque uma vírgula depois desse vetor e diga qual é o raio do cilindro, ou
seja, qual é sua "grossura". Digamos que seja 1:

cylinder {
  <0, 0, 0>,
  <0, 2, 0>, 1
}

Você poderia definir esse cilindro com as seguintes abreviações, escritas em
apenas uma linha:

cylinder {
  0, 2*y, 1
}

Vamos, porém, utilizar os vetores em sua forma tradicional por questões de
legibilidade. Com o tempo e a experiência você pode adotar essas abreviações.

As coordenadas já estão definidas. Abra agora um bloco de textura e atribua a
cor azul (Blue) ao cilindro e diga que seu acabamento é brilhoso (Glossy):

cylinder {
  <0, 0, 0>,
  <0, 2, 0>, 1
  texture{
    pigment {Blue}
    finish {Glossy}
  }
}

O programa todo fica:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc" 
#include "finish.inc"

light_source {
  <0, 3, 3> White
}

light_source {
  <5, 5, -3> White
}
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light_source {
  <-5, 5, -3> White
}

camera {
  location <0, 4, -7>
  look_at <0, 0, 0>
}

disc {
  0, y, 5
   texture {
    pigment {checker Black White}
    finish {Glossy}
  }
  translate <0, 0, 1>
}

cylinder {
  <0, 0, 0>,
  <0, 2, 0>, 1
  texture{
    pigment {Blue}
    finish {Glossy}
  }
}

Salve e execute. A imagem fica:

Nossa  intenção  é  colocar  sobre  o  disco,  em  uma  só  imagem,  todas  as
principais  formas  básicas.  Por  isso,  vamos  deslocar  o  cilindro  3  unidades  para  a
esquerda e abrir espaço para as outras formas. Use o comando translate com o vetor
<-3, 0, 0>:

cylinder {
  <0, 0, 0>,
  <0, 2, 0>, 1
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  texture{
    pigment {Blue}
    finish {Glossy}
  }
  translate <-3, 0, 0>
}

Ao salvar e executar, você vê a imagem:

Pratique!
1. Observe que o cilindro está "em pé",  com seu eixo na direção y.  Agora

"deite" o cilindro na direção x, ou seja, faça seu eixo ser paralelo ao eixo x.
2. "Deite" o cilindro na direção z.
3. Desloque-o para o centro do disco.
4.  Dê  um  espaço  depois  do  raio  e  acrescente  a  diretiva  open,  ou  seja,

reescreva aquela linha como  <0, 2, 0>, 1 open.  Salve e execute o programa. O que
aconteceu?

2.5 Cone
Um  cone é como uma casquinha de sorvete: uma ponta em um lado, uma

abertura  circular  no  outro.  Também  os  famosos  cones  de  segurança,  usados  na
sinalização de trânsito, servem de modelos físicos de cones.

Uma outra maneira de pensarmos o cone é partindo do cilindro. Imagine que
uma  base  do  cilindro  permanece  com  o  raio  constante  enquanto  a  outra  vai
lentamente diminuindo de tamanho até que seu raio se torne zero. É exatamente assim
que devemos pensar o código do cone: um cilindro com dois raios - e um deles zero.

50

Figura 25



Comece escrevendo a diretiva cone no fim do programa anterior (lembre-se
que colocaremos todas as formas sobre o disco):

cone {
}

Como fizemos com o cilindro, diga que o centro da base está na origem <0, 0,
0>. Diga também, de uma vez, que seu raio é 1:

cone {
  <0, 0, 0>, 1
}

A ponta do cone, chamada de vértice, ficará no ponto <0, 2, 0>:

cone {
  <0, 0, 0>, 1
  <0, 2, 0>
}

O código do cone é extremamente semelhante ao do cilindro. Mas falta dizer
que o vértice é um ponto e, por isso, tem raio zero:

cone {
  <0, 0, 0>, 1
  <0, 2, 0>, 0
}

Você poderia definir também esse cone com as abreviações seguintes:
cone {
  0, 1, 2*y, 0
}

As formas  não abreviadas,  no entanto,  parecem mais  claras.  Continuemos
com elas.

Agora  acrescente  o  mesmo bloco  de  textura  que  usamos  com  o  cilindro,
apenas alterando a cor de azul para verde (Green):

cone {
  <0, 0, 0>, 1
  <0, 2, 0>, 0
  texture{
    pigment {Green}
    finish {Glossy}
  }
}
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Lembre-se que você está adicionando o cone no final do programa que já tem
o disco e o cilindro. A imagem gerada, depois de salvo e executado o programa, é:

Novamente, vamos afastar o cone uma unidade para a esquerda, para abrir
espaço para as demais formas. Use o comando translate para isso:

cone {
  <0, 0, 0>, 1
  <0, 2, 0>, 0
  texture{
    pigment {Green}
    finish {Glossy}
  }
  translate <-1, 0, 0>  // Uma unidade para a esquerda
}

A imagem fica:
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Pratique!
1.  Substitua  o  valor  zero  do  vértice  do  cone  por  0.3.  Salve  e  execute  o

programa. A forma criada é chamada de tronco de cone.
2. Inverta os valores do raio e da base. O que aconteceu?
3. Faça o valor do vértice ser o mesmo do raio da base. Que forma foi criada?
4.  Como  você  faria  para  "deitar"  o  cone  sobre  o  plano,  com  o  vértice

apontando para o sentido positivo de x?

2.6 Esfera
Não há muito mais o que falar sobre a esfera. Mas podemos utilizá-la para

consolidar nosso conhecimento sobre como usar a translação em várias direções, como
comentar um código inteligentemente e como usar a diretiva  scale para ampliar e
reduzir as formas.

Nosso desejo é acrescentar uma esfera na imagem anterior. Mas desejamos
que o cilindro e o cone não apareçam em um primeiro momento.  Como fazer? A
melhor maneira é comentá-los, envolvendo-os com /* e */ da seguinte maneira:

/*
cylinder {
  <0, 0, 0>,
  <0, 2, 0>, 1
  texture{
    pigment {Blue}
    finish {Glossy}
  }
  translate <-3, 0, 0>
}

cone {
  <0, 0, 0>, 1
  <0, 2, 0>, 0
  texture{
    pigment {Green}
    finish {Glossy}
  }
  translate <-1, 0, 0>
}
*/

Ao salvar e executar o programa novamente, você verá que apenas o disco
aparece. Agora podemos prestar atenção na esfera.

Crie  agora uma esfera amarela (Yellow)  de acabamento brilhoso (Glossy)
centrada na origem e com raio 1 no fim do programa.

53



sphere {
  <0, 0, 0>, 1
  texture{
    pigment {Yellow}
    finish {Glossy}
  }
}

Salve e execute. A imagem gerada é:

A  esfera  está  enterrada  no  disco.  Para  trazê-la  para  cima,  vamos  usar  o
comando translate com o vetor <0, 1, 0>:

sphere {
  <0, 0, 0>, 1
  texture{
    pigment {Yellow}
    finish {Glossy}
  }
  translate <0, 1, 0>
}

Salve e execute. Temos:
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Deu certo. Agora suponha que você deseja uma esfera maior, com o dobro do
tamanho. Você pode aumentar o raio de 1 para 2, mas também pode usar a diretiva
scale 2 logo depois do comando translate:

sphere {
  <0, 0, 0>, 1
  texture{
    pigment {Yellow}
    finish {Glossy}
  }
  translate <0, 1, 0>
  scale 2
}

Observe como ela fica:

E  se  você  quiser  uma esfera  com metade  do  tamanho?  Use  scale  0.5 no
código do programa e você verá:
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Estudaremos mais à frente outros efeitos da diretiva  scale,  também usada
para "esticar" uma forma em uma determinada direção. Por ora, comente a linha com
// (duas barras) para que ela não seja executada:

//  scale 0.5

Precisamos que a esfera chegue um pouco para a direita em uma unidade.
Podemos acrescentar um segundo comando translate ao código:

sphere {
  <0, 0, 0>, 1
  texture{
    pigment {Yellow}
    finish {Glossy}
  }
  translate <0, 1, 0>
  translate <1, 0, 0>
}

Mas o melhor é somar esses dois vetores:  <0, 1, 0> + <1, 0, 0> = <1, 1, 0> e
usar um só translate:

translate <1, 1, 0>

A esfera realizará os dois deslocamentos, 1 para cima e 1 para a direita. E a
imagem é:

Agora apague os comandos de comentários /* e */ ao redor do cilindro e do
cone, salve e execute o programa.

56

Figura 32



A imagem agora deve ser:

2.7 Ampliação e redução
A diretiva scale é usada quando queremos ampliar ou reduzir uma forma. Ela

multiplica cada coordenada de todos os pontos da forma pelo valor fornecido: scale 2

multiplica  as  coordenadas  por  2,  e scale  0.5 multiplica  por  0.5.  Um  vetor  com
coordenadas <1, 2, 3>, depois de um scale 3, fica: 3*<1, 2, 3> = <3, 6, 9>

Embora tenhamos visto seu efeito sobre a esfera, essa diretiva será usada com
mais propriedade quando desejarmos "esticar" uma forma em uma dada direção.

Pratique!
1.  Você  é  capaz de  fazer  o  cilindro ficar  do lado direito  da esfera apenas

alterando seu comando translate?
2. Você conseguiria alinhar as formas na direção z? (Observe que atualmente

elas estão alinhadas na direção x.)
3.  Conseguiria colocar uma forma em cima da outra apenas alterando seu

comando translate?
4. Faça cada forma ficar com 150% de seu tamanho. Que número você deve

colocar depois do comando scale?
5. Qual é o efeito do comando scale 1 sobre uma forma qualquer?
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2.8 Paralelepípedo
Vamos agora acrescentar um paralelepípedo do lado da esfera amarela e ver

como  trabalhamos  com  essa  forma,  muito  conhecida,  mas  nem  sempre  muito
amigável.

O modelo mais usual  de  paralelepípedo é uma caixa de sapatos.  Não sem
razão, a diretiva para ele é box (caixa). Para continuarmos com nossos experimentos
concretos, pegue uma caixa qualquer - de sapatos, sabonete ou de cereal - e leve-a para
a  frente  do  computador.  Em  breve  precisaremos  que  você  observe  algumas
características dessa caixa.

Antes  de  começar,  comente  o  código  do  cilindro,  do  cone  e  da  esfera,
envolvendo-os com /* e */, como na seção anterior.

Com essa base pronta, acrescente a diretiva box no fim do código:

box {
}

Agora, com um lápis, desenhe um X sobre a mesa. Imagine que esse ponto é a
origem de nosso sistema. Pegue a caixa que você conseguiu e coloque-a sobre a mesa
com um de seus vértices sobre a origem. Escreva isso no código da seguinte maneira:

box {
  <0, 0, 0>
}

Um paralelepípedo em POV-Ray é definido por esse vértice e pelo vértice
mais distante desse.  Ajeite  sua caixa sobre a mesa de maneira  que o vértice  mais
distante  da  origem  fique  à  direita,  acima  e  ao  fundo.  Apenas  para  efeitos  de
simplicidade, suponha que sua caixa seja um cubo perfeito de uma unidade em cada
aresta. Assim, o vértice mais distante ficará em <1, 1, 1>:

box {
  <0, 0, 0>,  // Observe a vírgula após o primeiro vetor!
  <1, 1, 1>
}

Como as demais formas, vamos definir a textura da caixa com uma cor (Red)
e com o acabamento brilhoso (Glossy):

box {
  <0, 0, 0>, 
  <1, 1, 1>
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  texture{
    pigment {Red}
    finish {Glossy}
  }
}

Salve e execute. A imagem gerada é:

A caixa poderia ser um pouco maior. Vamos dobrar suas coordenadas com a
diretiva scale 2:

box {
  <0, 0, 0>, 
  <1, 1, 1>
  texture{
    pigment {Red}
    finish {Glossy}
  }
  scale 2
}

A imagem fica:
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Agora vamos afastá-la duas unidades para a direita e uma unidade para frente
com o comando translate <2, 0, -1>:

box {
  <0, 0, 0>, 
  <1, 1, 1>
  texture{
    pigment {Red}
    finish {Glossy}
  }
  scale 2
  translate <2, 0, -1>
}

Com esse código, a imagem fica:

Agora  retire  os  símbolos  /*  e  */  que  você  usou  para  "apagar"  as  formas
anteriores, salve e execute o programa. A imagem que temos é:
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Pratique!
1. Troque o cilindro, o cone e a esfera por paralelepípedos, mantendo apenas a

cor de cada forma.
2. Construa uma cena com uma pirâmide de 4 paralelepípedos em que seu

tamanho vai diminuindo à medida que a pirâmide cresce.
3. Construa um retângulo plano, ou seja, um paralelepípedo com uma de suas

dimensões igual a zero.
4. Construa a imagem de uma mesa em que o tampo e as quatro pernas são

paralelepípedos.

2.9 Toro
O toro é como uma rosquinha, uma boia de piscina ou uma câmara de ar de

um pneu de bicicleta. É uma forma importantíssima na matemática, muito simples de
ser construída no POV-Ray.

Primeiro,  comente  todas  as  formas  anteriores,  menos  o  disco,  com  os
símbolos /* e */, exatamente como feito nas seções anteriores. Em seguida, acrescente
a diretiva torus no fim do programa:

torus {
}

Agora diga qual é seu raio externo, ou seja, seu tamanho, se ele é como o pneu
de uma bicicleta de criança ou de adulto. Vamos escolher raio 1:

torus {
  1
}

Esse  pneu pode  ser  muito  fino,  como o de  bicicletas  de  corrida,  ou  mais
grosso, como o de um pneu de carro. Vamos especificar, portanto, o  raio interno do
toro. Escolhemos 0.3:

torus {
  1, 0.3
}
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O toro está definido. Agora, vamos acrescentar o bloco de textura e, desta vez,
voltaremos ao velho cromo polido (Polished_Chrome):

torus {
  1, 0.3
  texture{
    Polished_Chrome
  }
}

O toro é a forma que mais depende de translações, ampliações, reduções e,
como veremos, rotações, para ser manipulado. Se executássemos o programa anterior
sem uma translação, o toro ficaria enterrado no disco (tente!). Vamos deslocá-lo 0.3
unidade para cima com o mesmo valor do raio. Acrescente a translate <0, 0.3, 0>:

torus {
  1, 0.3
  texture{
    Polished_Chrome
  }
  translate <0, 0.3, 0>
}

Com essa operação, a imagem gerada é:

Mova o toro para a frente com translate <0, 0, -2.5>:

torus {
  1, 0.3
  texture{
    Polished_Chrome
  }
  translate <0, 0.3, 0>
  translate <0, 0, -2.5>
}
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Como vimos, podemos somar esses vetores de translação em um só, ficando
apenas com:

translate <0, 0.3, -2.5>

Assim, nossa imagem fica:

Retirando os comentários ao redor das demais formas, temos:

Ainda há mais uma forma básica, a forma texto.

Pratique!
1. Comente as demais formas e crie dois toros, um em cima do outro.
2. Crie uma pequena pirâmide de 4 toros com raios externos decrescentes.
3. Coloque um toro ao redor do disco inteiro, como se fosse a borda de uma

pizza.
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4. O que acontece quando o raio interno (grossura) fica igual ao raio externo
(tamanho)? E quando fica maior? Faça alguns experimentos.

2.10 Texto
O  objeto  texto não  é  exatamente  uma  forma  simples,  mas  é  bastante

importante em situações didáticas. Vejamos como adicionar texto – e tridimensional –
em nossas imagens.

Comecemos  comentando  todas  as  formas  já  vistas  com  /* e  */,  como  já
estamos acostumados a fazer, de maneira que reste apenas o disco. Sobre ele vamos
adicionar o texto "POV-Ray".

A diretriz para texto é text. Comece com ela e com chaves:
text {
}

Agora você vai selecionar a fonte desejada. O POV-Ray acrescenta três fontes
extras àquelas que você já tem disponível em seu sistema. Elas são a  cyrvetic.ttf, a
crystal.ttf e a  timrom.ttf,  que ficam na mesma pasta onde estão os arquivos  inc.
Observe que a terminação é  ttf,  que significa  True Type Font,  o tipo de fonte mais
utilizado  ultimamente.  Para  nossos  propósitos,  vamos  escolher  a  cyrvetic.ttf,
escrevendo na frente a diretiva ttf:

text {
  ttf "cyrvetic.ttf"
}

Logo depois, escreva o texto que você deseja entre aspas duplas. Em nosso
caso, será "POV-Ray":

text {
  ttf "cyrvetic.ttf" "POV-Ray"
}

Em seguida, especifique a espessura do texto. Vamos utilizar o valor 0.1, que
nos proporciona uma fonte relativamente fina:

text {
  ttf "cyrvetic.ttf" "POV-Ray" 0.1
}
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Ainda falta uma coisa. Depois da espessura, o POV-Ray utiliza um vetor que
determina o deslocamento de cada letra em relação à letra anterior. Quase sempre não
mexemos nesse vetor, e costumeiramente seu valor é <0, 0, 0>:

text {
  ttf "cyrvetic.ttf" "POV-Ray" 0.1, <0, 0, 0>
}

O texto está definido. Vamos atribuir a ele a cor vermelha (Red) para destacá-
lo sobre o disco:

text {
  ttf "cyrvetic.ttf" "POV-Ray" 0.1, 0
  pigment {Red}
}

Observe que aqui já substituímos o vetor <0, 0, 0> por 0. A imagem gerada é:

Observe que o  texto "POV-Ray",  partindo da origem e seguindo a  direção
positiva do eixo x, está enterrado no disco. Por isso, não conseguimos ver a parte de
baixo da letra "y". Antes de corrigir isso, vamos ampliar um pouco seu tamanho com a
diretiva scale 1.5:

text {
  ttf "cyrvetic.ttf" "POV-Ray" 0.1, 0
  pigment {Red}
  scale 1.5
}
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Executado, o programa gera:

Agora ele saiu parcialmente de nosso campo de visão. Vamos deslocá-lo um 
pouco para a esquerda e um pouco para cima com o comando translate <-3, 0.5, 0>:

text {
  ttf "cyrvetic.ttf" "POV-Ray" 0.1, 0
  pigment {Red}
  scale 1.5
  translate <-3, 0.5, 0>
}

Assim, temos:

Agora é hora de trazer de volta todas as figuras, eliminando os sinais de 
comentário ao redor delas. Antes, desloque o texto para trás e para cima, alterando o 
vetor da diretriz translate para <-3, 2, 3>. Troque sua cor também para branco 
(White).
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Com essas indicações, temos o programa:
text {
  ttf "cyrvetic.ttf" "POV-Ray" 0.1, 0
  pigment {White}
  scale 1.5
  translate <-3, 3, 3>
}

A cena final é:

Pratique!
1. Volte ao código da primeira imagem e altere o valor da espessura do texto

para 0.5, e depois teste outros valores. O que acontece quando você especifica valores
negativos?

2. Reescreva o vetor no final como <0, 0, 0> e depois faça alterações em suas
coordenadas, uma por vez. Qual efeito cada uma tem na disposição do texto?

3. O que você deve fazer para o texto correr não na direção x, mas na direção
y? E na direção z?

2.11 Rotação
Conhecemos as  transformações geométricas de translação (translate) e as de

ampliação e redução (scale), que não oferecem dificuldades. Vamos agora concentrar
nossa atenção em uma mais delicada: a rotação.

Como em todas as seções deste capítulo, utilizaremos o programa que gerou o
disco como base. Comente com /* e */ todas as formas que estavam sobre ele e vamos
começar com o disco limpo e brilhante.
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Vamos  criar,  com  as  formas  básicas,  um eixo  y,  que  indica  a  direção  de
crescimento dos valores da coordenada y. Acrescente um cilindro amarelo bem fino, de
raio 0.05, que se estende da origem <0, 0, 0> até o ponto <0, 3, 0>:

cylinder {
  <0, 0, 0>
  <0, 3, 0>, 0.05
  texture {
    pigment {Yellow}
  }
}

Crie um cone amarelo na origem, com raio da base igual a 0.1 e altura de 0.5
unidade, e depois faça uma translação de 3 unidades para cima, de maneira que ele
fique sobre o cilindro:

cone {
  <0, 0, 0>, 0.1
  <0, 0.5, 0>, 0
  texture {
    pigment {Yellow}
  }
  translate <0, 3, 0>
}

Agora  vamos  adicionar  um  paralelepípedo  vermelho  com  um  vértice  em
<0,  0,  0>,  que  abreviaremos  para  0,  e  o  outro  vértice  em <2,  2,  2>,  que  também

 podemos abreviar para 2:

box {
  0, 2
  texture{
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    pigment {Red}
    finish {Glossy}
  }
}

A imagem fica:

Vamos girar esse paralelepípedo ao redor do eixo y.
Desejamos girá-lo 30o no sentido horário. A diretiva, para isso, é  rotate <0,

30, 0>.  Observe que o valor do ângulo (30) está na coordenada  y,  indicando que o
objeto girará ao redor desse eixo:

box {
  0, 2
  texture{
    pigment {Red}
    finish {Glossy}
  }
  rotate <0, 30, 0>
}

É preciso  observar  com calma  o  que  está  acontecendo.  A diretiva  rotate

recebe um vetor como seu complemento, mas seus números se referem a ângulos. Os
ângulos de rotação podem ser ao redor dos três eixos coordenados e podem também
ser combinados ao mesmo tempo, coisa que não aconselhamos. Esse conselho ficará
mais claro à medida que progredirmos, mas você pode realizar já alguns experimentos
para se convencer disso: coloque alguns outros valores, como 45 ou 60, nas demais
coordenadas desse vetor e veja o que acontece. Mas não se esqueça de retornar tudo à
diretiva original antes de salvar e executar o programa.
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A imagem gerada, depois de salvo e executado o programa original, é:

O sentido do giro é horário,  ou seja,  no sentido dos ponteiros  do relógio.
Imagine que o disco é o relógio.

Se você deseja um apoio mais concreto para pensar o giro, use a seguinte
regra: coloque o polegar esquerdo, apontando para cima, no sentido do eixo. Feche os
demais dedos até quase fechar a mão: a forma girará no sentido em que giraram os
seus dedos.

Se  o  paralelepípedo  deve  girar  no  sentido  contrário  ao  dos  ponteiros  do
relógio, use um sinal negativo antes do ângulo:

rotate <0, -30, 0>

E a imagem ficará:
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Agora vamos girar o paralelepípedo ao redor do eixo x. Altere as coordenadas
do cilindro e do cone de maneira que apontem para a direita. E colora ambas as formas
de verde (Green):

cylinder {
  <0, 0, 0>
  <3, 0, 0>, 0.05
  texture {
    pigment {Green}
  }
}

cone {
  <0, 0, 0>, 0.1
  <0.5, 0, 0>, 0
  texture {
    pigment {Green}
  }
  translate <3, 0, 0>
}

Observe que, além da cor, o que mudou foi apenas a coordenada x, que agora
recebeu os valores da coordenada y.

Ao ser executado, esse programa gera:

Um  detalhes  nessa  imagem  não  deve  escapar:  o  eixo  está  parcialmente
enterrado no disco. Isso porque não nos preocupamos em transladá-lo para cima e
torná-lo mais visível. Se você deseja, pode inserir diretivas translate nos códigos do
cilindro e do cone. Como elas ficariam?
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Vamos  acrescentar  o  mesmo paralelepípedo  de  antes,  salvar  e  executar  o
programa, e gerar:

Coloque o polegar esquerdo na direção de  x.  Os demais dedos apontam no
sentido horário de rotação, que é o sentido positivo. Mas vamos girar o cubo 30 graus
no sentido anti-horário com rotate <-30, 0, 0>:

box {
  0, 2
  texture{
    pigment {Red}
    finish {Glossy}
  }
  rotate <-30, 0, 0>
}

Assim, vemos:
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Pense um pouco até entender por que o paralelepípedo parece cair em nossa
direção. Entenda por que ele girou nesse sentido, usando sua mão esquerda com seu
polegar na direção do eixo.

Vamos repetir  tudo com o eixo  z.  Altere  o  cilindro e o  cone,  agora azuis
(Blue), para apontarem na direção positiva de z:

cylinder {
  <0, 0, 0>
  <0, 0, 3>, 0.05
  texture {
    pigment {Blue}
  }
}

cone {
  <0, 0, 0>, 0.1
  <0, 0, 0.5>, 0
  texture {
    pigment {Blue}
  }
  translate <0, 0, 3>
}

Observe  as  sutis  diferenças  entre  os  números.  Agora  os  valores  que  se
alteraram foram os da coordenada z. Mas a imagem gerada fica:

O eixo z corre da origem na direção z, ou seja, para o "fundo" da imagem. Ele
está deitado sobre o disco, em azul. Não nos parece muito visível aqui, mas você pode
mudar  o  tamanho  da  imagem  escolhendo  uma  nova  resolução  no  menu,  como
indicamos detalhadamente no Apêndice A.
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Acrescentemos  o  velho  paralelepípedo  (você  sabe  como  fazer,  não?).  A
imagem é:

Girando o paralelepípedo vermelho ao redor desse eixo em 30 graus, com o
comando rotate <0, 0, 30>, temos:

Se  o  valor  fosse  negativo,  o  que  aconteceria  com  o  paralelepípedo?
Experimente na prática!

Vamos a um resumo de transformações:
1.  Translações,  feitas  com  o  comando  translate,  somam  um  vetor  às

coordenadas de uma forma.
2.  Ampliações  e  reduções,  feitas  com  o  comando  scale,  multiplicam  as

coordenadas de uma forma por um número. Quando o número é maior do que 1, a
forma "cresce"; quando o número é menor do que 1, a forma "encolhe".
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3. Rotações são a novidade agora.  Seu tratamento é mais delicado, mas já
devem estar claras duas coisas: um objeto gira ao redor de um eixo no sentido horário
e o ângulo de rotação deve aparece na coordenada correspondente ao eixo ao redor do
qual a forma gira.

Pratique!
Combinar  translações  e  rotações  nem sempre  geram o  efeito  esperado.  A

ordem das operações importa. Faça os seguintes experimentos:
1. Mantenha o eixo y da segunda imagem e translade o cubo vermelho, de sua

posição inicial, duas unidades na direção z, depois gire-o ao redor de y em 45 graus.
Observe onde ele foi parar.

2. Agora inverta a ordem das operações do exercício anterior, ou seja, gire o
cubo ao redor de y e, depois, translade-o em z. Onde ele foi parar?

3. Rotacione o cubo -90 graus em torno de y e depois -90 graus em torno de x.
O que aconteceu?

4. Você conseguiria realizar o exercício anterior com apenas uma rotação em
torno do eixo y? Responda ainda: para realizar duas rotações em eixos diferentes basta
somar as rotações individuais? Ou não?

5. Quais rotações são necessárias para que o cubo tenha um vértice na origem
e o vértice oposto da diagonal maior sobre o eixo y?

2.12 Projeto
Neste projeto, você está convidado a modelar um brinquedo qualquer, como

uma boneca de madeira ou um trenzinho, utilizando, pelo menos uma vez, cada uma
das  formas  aprendidas,  e  abusando  das  transformações  de  ampliação,  redução,
translação e rotação.

Alternativamente, crie uma cena abstrata, com séries de formas em tamanhos
diferentes ou dispostas de maneira simétrica pelo espaço.  Utilize também planos e
céus, como no capítulo anterior, e procure alterar as texturas e cores a seu gosto.
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3 Geometria construtiva sólida (GCS)
A geometria construtiva sólida (GCS) é a principal ferramenta que o POV-Ray

nos  disponibiliza  para  transformarmos  formas  simples  em formas  mais  complexas
através de uniões, cortes e fusões de umas com as outras. Veremos, neste capítulo,
como utilizá-la.

E porque o POV-Ray é um excelente instrumento de ilustração matemática,
veremos  também  uma  aplicação  interessante  sobre  as  curvas  cônicas  –  elipses,
parábolas e hipérboles – geradas através de cortes efetuados sobre um cone.

3.1 Declarando objetos com #declare
Antes de nos iniciarmos na GCS, vamos aprender a nomear os novos objetos.

A cena em que desenvolveremos essas ideias têm o seguinte código base:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc" 
#include "finish.inc"
#include "stones.inc"
#include "woods.inc"

light_source {
  <40, 30, -100> White
}

camera {
  location <0, 0, -10>
  look_at 0
}

plane {
  z, 100
  texture {
    pigment {White*2}
  }
}

Tudo  o  que  fizermos  nas  próximas  seções  até  o  fim  do  capítulo,  será
acrescentado ao final desse programa, que define uma única fonte de luz branca, uma
câmera e um plano branco ao fundo. 

Outra coisa a ser notada no código é que utilizaremos novas texturas com a
inclusão dos arquivos  stones.inc (pedras)  e  woods.inc (madeiras),  que serão mais
explorados na seção de exercícios.
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No programa acima,  vamos  agora  incluir  uma única  esfera,  mas,  de  uma
maneira diferente, utilizando o comando #declare.

O comando  #declare é utilizado para nomear objetos,  sejam estes formas,
texturas,  cores  ou  simples  números.  É  uma  ideia  bastante  simples,  mas  de  longo
alcance: associar um nome a um valor ou coisa. Se você leu atentamente os arquivos
de inclusão, deve ter percebido que os nomes das cores e das texturas lá são todos
definidos com  #declare.  Se você ainda não entendeu, os exemplos seguintes serão
bastante esclarecedores.

Uma esfera se define pelo seu centro, pelo seu raio e por um bloco de textura.
Esses três elementos serão definidos agora fora do bloco da esfera. Ela mesmo, depois,
será "traduzida" com um comando #declare.

Vamos definir o centro da esfera. Escreva o comando #declare, indicando que
queremos definir algo e, depois, escolha um nome para que você deseja definir. Em
nosso caso, usaremos a palavra centro:

#declare centro

Agora, diga qual é o vetor que você deseja associar ao nome  centro. Vamos
escolher a origem <0, 0, 0>, que breviaremos para 0, seguida de um ponto-e-vírgula no
final da linha:

#declare centro = 0;

Agora,  sempre que você escrever  centro em algum lugar  de seu código,  o
POV-Ray se encarregará de substituí-lo por 0.

Defina um raio para a esfera. Usaremos a palavra  raio para isso (você pode
escolher outra qualquer):

#declare raio

Que valor tem esse raio? Vamos escolher 3:

#declare raio = 3;

Centro e raio estão definidos. Vamos à textura.
Usaremos a palavra textura para definir sua textura:

#declare textura
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Esse nome será associado a um bloco texture:

#declare textura = texture {}

Dentro do bloco, usaremos a T_Wood13, uma das 44 texturas que o arquivo
textures.inc nos oferece:

#declare textura = texture {T_Wood13}

Agora vamos montar a esfera. Vamos escolher o nome óbvio esfera para isso:

#declare esfera

Indique que esse nosso nome será associado a um bloco sphere:

#declare esfera = sphere {}

Agora você pode  acrescentar  os  elementos  centro,  raio e  textura definidos
antes normalmente:

#declare esfera = sphere {
  centro, raio
  texture {textura}
}

Repare bem que, por uma idiossincrasia do POV-Ray, a  textura definida tem
que ficar novamente dentro de um bloco texture. Esquecer disso é um erro bastante
comum.

Parece que escrevemos demais para fazer uma coisa muito simples. Por ora, é
essa mesma a impressão que fica, mas acredite: mais à frente, essa técnica será de
enorme valia.

Com isso, já aparece uma esfera em nosso programa? Não: é preciso, abaixo
de  todas  essas  definições,  escrever  object  {esfera} para  que  ela  surja.  Ou  seja,  é
preciso  escrever  o  nome  do  objeto  definido  dentro  do  bloco  do  comando  object,
responsável por fazer “aparecer” os objetos previamente definidos.

Nossas definições com a esfera, no final, ficam assim:

#declare centro = <0, 0, 0>;
#declare raio = 3;
#declare textura = texture {T_Stone13}
#declare esfera = sphere {
  centro, raio
  texture {textura}
}
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object {esfera}       // É isso que faz a esfera "aparecer"

Salve e execute o programa, Você verá:

Essa é nossa imagem final: uma esfera com a belíssima textura de mármore
azul acompanhada de sua sombra projetada no plano branco atrás, como um planeta
gigante e sua lua.

Pratique!
1. Declare um cilindro com 2 unidades de comprimento e de raio 1, tal que

cada coordenada, o raio e a textura sejam declarados fora do bloco do cilindro, como
foi feito com a esfera.

2. Altere a textura do cilindro. Existem 44 texturas de pedras, de T_Stone1 a
T_Stone44. Teste, pelo menos, 10 delas e anote as que mais lhe agradaram.

3. Altere a textura do plano. Existem 35 texturas de madeiras, de T_Wood1 a
T_Wood35. Teste várias e anote as que mais lhe agradaram.

3.2 União
Agora que você sabe declarar objetos e "dar nomes aos bois" com a diretiva

#declare, vamos entender melhor sua utilidade com a operação de união, utilizando a
diretiva union.

Comecemos  fazendo  algumas  pequenas  alterações  no  código  da  seção
anterior. Mantenha o centro da esfera em 0, altere o raio para 2 e modifique a textura
para T_Stone24:
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#declare centro = <0, 0, 0>;
#declare raio = 2;
#declare textura = texture {T_Stone24}

Agora, simplesmente apague o bloco de textura da esfera definida:

#declare esfera = sphere {
  centro, raio
}

Vamos criar uma união de duas esferas e tratá-las como se fossem um só
objeto, com uma só textura. Para isso, precisamos da diretiva  object, que determina
quais são os elementos de sua união. Escreva a primeira esfera assim:

object {esfera}

Com  isso,  você  diz  que  a  esfera  que  você  definiu  anteriormente  em  seu
programa é um objeto manipulável, que pode ser unido a outros. Vamos transladá-la
um pouco para a esquerda em duas unidades, dando espaço para a segunda:

object {esfera translate <-2, 0, 0>}

Agora crie a segunda esfera:

object {esfera}

Afaste-a para a direita em duas unidades:

object {esfera translate <2, 0, 0>}

Os elementos da união estão prontos, e o código deve ser:

object {esfera translate <-2, 0, 0>}
object {esfera translate <2, 0, 0>}

Agora envolva esses dois objetos com a diretiva union e chaves:

union {
  object {esfera translate <-2, 0, 0>}
  object {esfera translate <2, 0, 0>}
}

A diretiva (ou comando)  union nos possibilita tratar dos objetos dentro do
bloco  como  se  fossem  uma  coisa  só,  como  se  fossem  uma  forma  primitiva.  Por
exemplo, é possível dar uma textura ao conjunto todo de uma só vez:

union {
  object {esfera translate <-2, 0, 0>}
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  object {esfera translate <2, 0, 0>}
  texture {textura}
}

Salve e execute o programa. A imagem fica:

Repare que um só bloco de textura foi necessário para as duas. 

Transformações  geométricas  também  podem  ser  aplicadas  à  união  dos
objetos. Por exemplo, se acrescentamos, logo depois da textura comum da união, uma
rotação de 90o ao redor do eixo z:

union {
  object {esfera translate <-2, 0, 0>}
  object {esfera translate <2, 0, 0>}
  texture {T_Stone24}
  rotate <0, 0, 90>     // rotação do conjunto todo
}

Teremos, depois de salvo e executado o programa, a seguinte imagem:
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Observe que as duas esferas giraram conjuntamente. Não foi necessário agir
sobre cada elemento em particular.

3.3 Interseção
A operação de  interseção entre  dois  objetos  consiste  em exibir  a  parte  da

superfície  de  um  objeto  que  está  dentro  de  outro  objeto.  Como  a  união,  é  uma
operação  matemática  entre  conjuntos  e  se  expressa  visualmente  de  uma  maneira
bastante interessante.

Vamos fazer pequenas alterações no programa da seção anterior para verificar
como a interseção funciona. Assim, altere o raio das esferas para 3:

#declare raio = 3;

Defina nossa textura com T_Stone21:

#declare textura = texture {T_Stone21}

Depois de salvo e executado o programa, temos:

A imagem mostra que parte  da superfície  de  uma esfera penetra a  outra.
Como exibir apenas essa parte? A diretiva  intersection cuida disso: simplesmente
substitua union por intersection no programa anterior:

intersection {
  object {esfera translate <-2, 0, 0>}
  object {esfera translate <2, 0, 0>}
  texture {textura}
}

82

Figura 58



Salve e execute. Eis o que você vê:

Essa é a interseção das esferas, a parte que não víamos por estar interna às
esferas. Se a textura utilizada fosse de vidro, teríamos conseguido criar uma lente.

A interseção não é  difícil  de  ser  entendida.  Como a união,  só  é  eficaz  se
aplicada a mais de um objeto, e se esses objetos penetram um no outro.

Pratique!
1. Altere o código de maneira que as esferas não tenham partes penetrando

uma na outra, mas mantenha a diretiva intersection no lugar. O que você observa?
2. Altere o código de maneira que uma esfera tenha raio 3 e a outra raio 2, e

coloque uma dentro da outra. Aplique a interseção. O que você percebeu?
3.  Faça  algumas  interseções  entre  esfera  e  cilindro,  esfera  e  cone,  cone  e

cilindro,  paralelepípedo e  esfera,  paralelepípedo e  cilindro.  Você  consegue também
fazer interseções entre três objetos?

3.4 Diferença
A operação de diferença é também simples de entender: um objeto retira uma

parte do outro, como em uma mordida.
Para verificar o funcionamento da diretiva  difference,  usada para realizar

essa operação, altere primeiro a textura das esferas para T_Wood10 no programa da
seção anterior:

#declare textura = texture {T_Wood10}
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Antes  de  salvar  e  executar  o  programa,  certifique-se  que  as  duas  esferas
estejam unidas pela diretiva union. Salve e execute o programa e você verá:

Vamos  girar  essas  esferas  ao  redor  do  eixo  y para  podermos  perceber  a
operação  de  diferença.  Acrescente,  dentro  do  bloco  union,  o  comando
rotate <0, 45, 0>:

union {
  object {esfera translate <-2, 0, 0>}
  object {esfera translate <2, 0, 0>}
  texture {textura}
  rotate <0, 45, 0>
}

Você deve ver a seguinte imagem:

Agora  estamos  prontos  para  substituir  a  diretiva  union pela  diretiva
difference e manter todo o resto.
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difference {
  object {esfera translate <-2, 0, 0>}
  object {esfera translate <2, 0, 0>}
  rotate <0, 45, 0>
  texture {textura}
}

Salve e execute o programa. A imagem final é:

Você  pode perceber  que a  segunda esfera retirou um pedaço da primeira,
justamente a parte em que as duas faziam interseção.

É importante notar que a diferença é uma operação de um segundo objeto
sobre o primeiro,  aquele  que sofre  a  "mordida".  Assim,  você  pode imaginar  que o
primeiro objeto dentro do bloco difference é como a matéria prima que será esculpida
pelo segundo objeto. Caso você queira que o segundo objeto sofra a operação, você
deverá escrevê-lo antes, tornando-o o primeiro objeto.

Pratique!
1. Troque o primeiro objeto por um paralelepípedo e retire um pedaço dele

com a esfera.
2. Faça um cone retirar um pedaço de um outro cone.
3. Retire o centro de um disco com uma esfera, criando uma arruela ou uma

coroa circular.
4. Use um cilindro para abrir um buraco em uma esfera, da frente para trás.
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3.5 Mesclagem (fusão)
Dois objetos são  mesclados ou  fundidos quando suas superfícies se tornam

uma só. Assim, não faz sentido que as partes que se interpenetram existam. Ou, ainda,
pode não ser conveniente que as partes que se interpenetram apareçam na imagem.

Usamos a diretiva merge como uma variação de union, mas com a remoção
da superfície que define a interseção. Essa ideia é melhor entendida quando usamos
superfícies e objetos transparentes, como vidros e plásticos. 

Troque  a  textura  de  madeira  da  união  de  esferas  da  seção  anterior  para
NBwinebottle:

#declare textura = texture {NBwinebottle}

Se você executar o programa, verá que as duas esferas agora têm uma textura
de vidro e que é possível ver a parte de uma que penetra a outra:

A interseção das duas fica bem no meio, escura. O que está acontecendo é que
as superfícies estão uma dentro da outra,  e isso afeta como a luz se dispersa pela
figura, escurecendo toda aquela interseção. Se você não deseja esse efeito, basta trocar
a diretiva union por merge:

merge {
  object {esfera translate <-2, 0, 0>}
  object {esfera translate <2, 0, 0>}
  texture {textura}
}
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Salve e execute. A imagem é:

A  diretiva  merge é  como  union sem  intersection, e pode  ser  pensada
também como uma solda entre as superfícies visíveis de dois objetos.

O que é interessante ressaltar é que todo objeto do POV-Ray é oco: objetos
são apenas superfícies extremamente finas e nada mais. Se você conseguisse cortar um
pedaço de um objeto, seria capaz de observar seu interior e todas as superfícies que
penetram umas nas outras. O comando merge retira essas superfícies de dentro das
formas e nos apresenta apenas suas cascas.

3.6 Corte
Quando tratamos da interseção, a primeira imagem foi a seguinte:
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O código que a gerou foi:

union {
  object {esfera translate <-2, 0, 0>}
  object {esfera translate <2, 0, 0>}
  texture {textura}
}

no qual a  textura é  T_Stone21,  que simula um belo mármore vermelho, com veios
cinzas e brancos. Observe que o código é o de uma union.

Sabemos que a diretriz union não apaga as partes das superfícies das esferas
que entram umas nas outras. Esse é o trabalho da diretriz  merge.  Mas isso parece
irrelevante  aqui,  pois,  de  qualquer  maneira,  não conseguimos  vê-las.  A textura de
mármore não é transparente.

Agora vamos supor que, por algum motivo, precisamos visualizar como as
superfícies se comportam internamente. É preciso cortar as esferas e retirar a parte da
frente. Como fazê-lo?

Para realizar um corte, o POV-Ray disponibiliza a diretiva  clipped_by, que
significa cortado por. Essa diretiva cria um ambiente tal que apenas o que está dentro
dele é visualizado. Se você for capaz de criar um paralelepípedo ao redor das esferas de
maneira que uma de suas faces seccione as superfícies, então você terá simulado um
corte.

Vamos, portanto, imaginar um paralelepípedo com coordenadas <-5, -5, 0>,
no extremo inferior esquerdo da imagem, e a outra em <5, 5, 5>, no extremo superior
direito e mais ao fundo, de maneira que apenas a metade de trás das duas esferas fique
dentro dele. Logo depois da linha texture {textura}, escreva a diretiva clipped_by:

clipped_by {
}

Agora acrescente dentro dela o paralelepípedo:

clipped_by {
  box {<-5, -5, 0>, <5, 5, 5>}
}

O código fica:

union {
  object {esfera translate <-2, 0, 0>}
  object {esfera translate <2, 0, 0>}
  texture {textura}
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  clipped_by {
    box {<-5, -5, 0>, <5, 5, 5>}
  }
}

Salve e execute. Você verá:

As esferas foram seccionadas pelo paralelepípedo e apenas o que está dentro
dele é visível. O próprio paralelepípedo ou qualquer outra forma utilizada no corte é
invisível. Para visualizar melhor o que está acontecendo, você pode girá-las em, por
exemplo, 60 graus ao redor do eixo x, com a diretiva  rotate <60, 0, 0> acrescentada
depois das chaves de clipped_by:

Cortar superfícies costuma ser útil em alguns casos. Além de uma ferramenta
de modelagem, a diretiva clipped_by cria uma janela de visualização tridimensional e
serve para que façamos foco em determinados elementos, ignorando tudo o mais.
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Em  matemática,  muitas  vezes  precisamos  realizar  cortes  transversais  em
superfícies e objetos para estudar seu interior ou as superfícies que os limitam. Cortes
chamam a atenção para o caráter bidimensional das bordas das figuras, muitas vezes
expressos por equações simples e de fácil manipulação. O POV-Ray, como já deve estar
bastante  claro,  é  um  instrumento  excelente  para  gerar  visualizações  de  objetos
matemáticos.

Pratique!
1.  Troque  o  paralelepípedo  por  um  cilindro  deitado,  de  maneira  que,

novamente, apenas a parte de trás das esferas seja visível.
2. Troque a diretiva union por  merge e execute novamente o programa. O

efeito de merge deve estar mais claro agora.
3. Coloque uma esfera dentro de outra, com raios diferentes, e corte a de fora

de tal maneira que a esfera interior apareça intacta, sem cortes, como o caroço de uma
fruta.

4. Faça um corte em um plano xadrez tal que ele pareça apenas um quadrado.
Note que um disco pode ser criado a partir de um plano infinito e uma esfera que o
corte.

3.7 Problemas com GCS
Operações de geometria construtiva sólida nem sempre se comportam como

esperamos.  Um problema comum ocorre  quando realizamos a  diferença entre  duas
formas que têm superfícies coincidentes. Por exemplo, o código de um paralelepípedo
atravessado por um cilindro, quando suas superfícies são coincidentes, costuma gerar
um ruído visual. Escreva o programa seguinte e execute-o:

box {
  <-2,-2,-2>
  <2, 2, 2>
  texture {
    pigment {Red}
    finish {Glossy}
  }
  rotate <-20, 0, 0>
}

90



Isso deve ter gerado a seguinte figura:

Suponha agora que você deseja abrir um buraco nesse cubo com um cilindro
verde, da frente para trás. Ou seja, você deseja fazer uma diferença entre o cubo e o
seguinte cilindro:

cylinder {
  <0, 0, -2>,
  <0, 0, 2>, 1
  texture {
    pigment {Green}
    finish {Glossy}
  }
  rotate <-20, 0, 0>
}

Se  você  observar  bem,  as  coordenadas  do  cilindro  indicam que  ele  parte
exatamente da superfície frontal do cubo e vai até a superfície posterior. O código da
diferença fica:

difference {
  box {
    <-2,-2,-2>
    <2, 2, 2>
    texture {
      pigment {Red}
      finish {Glossy}
    }
    rotate <-20, 0, 0>
  }

  cylinder {
    <0, 0, -2>,
    <0, 0, 2>, 1
    texture {
      pigment {Green}
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      finish {Glossy}
    }
    rotate <-20, 0, 0>
  }
}

E a imagem é:

Um círculo verde granulado de vermelho apareceu na superfície frontal, e não
o buraco imaginado. A diferença entre as formas não foi realizada como pretendido.
Resolva isso com o acréscimo de 0.001 às coordenadas do cilindro:

cylinder {
  <0, 0, -2.001>,    // Passou de -2 para -2.001
  <0, 0, 2.001>, 1   // Passou de 2 para 2.001

Salve e execute o programa. Agora você deverá ver o que desejava, um cubo
com um buraco cilíndrico bem no meio:
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3.8 Seções cônicas com GCS
Uma  das  aplicações  didáticas  do  POV-Ray  é  criar  ilustrações  vívidas  de

objetos  e  conceitos  matemáticos.  Vamos  mostrar  agora  como  um  professor  pode
aplicar  alguns  dos  conceitos  da  GCS para  ilustrar  origem de  três  curvas  bastante
conhecidas: a elipse, a parábola e a hipérbole.

Planetas  se  movem  em  elipses  ao  redor  do  sol,  alguns  cometas  traçam
trajetórias hiperbólicas quando se aproximam de grandes massas e qualquer objeto
que arremessamos no ar segue uma trajetória parabólica até cair no chão. As curvas
que estudaremos ocorrem com frequência em muitos fenômenos naturais e também na
tecnologia  (parábolas  são  usadas  em  antenas  e  faróis  de  automóveis),  mas  a
abordagem  que  seguiremos  aqui  é  curiosa  e  interessante  do  ponto  de  vista
matemático, além de ser conhecida desde a antiguidade: todas essas três curvas podem
ser geradas através de cortes em uma superfície cônica.

Comecemos, portanto, criando uma superfície cônica formada por dois cones.
Acrescente,  no  cabeçalho,  o  arquivo  glass.inc,  responsável  por  texturas  e
acabamentos  de  vidro  e  declare  uma  textura  de  cor  azul  (Blue)  e  acabamento
F_Glass10:

#include "glass.inc"

#declare textura = texture {
  pigment {Blue}
  finish {F_Glass10}
}

Crie uma união de dois cones através do seguinte código:

#declare DoisCones = union {
  cone {
    <0, 0, 0>, 0, 
    <0, 3, 0>, 3 
  }
  cone {
    <0, 0, 0>, 0, 
    <0, -3, 0>, 3
  }
  texture {textura} 
}

Faça-os aparecerem em cena com a diretiva object:

object {DoisCones}
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Incluindo a base que usamos durante este capítulo, temos:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc" 
#include "finish.inc"
#include "glass.inc"

light_source {
  <40, 30, -100> White
}

camera {
  location <0, 0, -10>
  look_at 0
}

plane {
  z, 100
  texture {
    pigment {White*2}
  }
}

#declare textura = texture {
  pigment {Blue}
  finish {F_Glass10}
}

#declare DoisCones = union {
  cone {
    <0, 0, 0>, 0, 
    <0, 3, 0>, 3 
  }
  cone {
    <0, 0, 0>, 0, 
    <0, -3, 0>, 3
  }
  texture {textura} 
}

object {DoisCones}
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Com essa  imagem –  dois  cones  um sobre  o  outro  –  realizaremos  alguns
experimentos que mostrarão como as curvas em questão são produzidas. Comecemos
com a elipse.

Acrescente ao programa um paralelepípedo amarelo bem fino,  que servirá
como representação de um plano:

box {
  <-3.5, 0, -3.5>
  <3.5, 0.05, 3.5>
  texture {
    pigment {Yellow}
  } 
}

Do jeito que o definimos, o paralelepípedo nos aparece assim:

Logo após o bloco de textura, acrescente uma rotação a esse paralelepípedo,
que nos parece um plano com alguma espessura:

box {
  <-3.5, 0, -3.5>
  <3.5, 0.05, 3.5>
  texture {
    pigment {Yellow}
  }
  rotate <0, 0, -20>    // Uma pequena rotação de 20 graus
}

Acrescentar uma espessura pequena a um paralelepípedo é a técnica básica
para fazer planos finitos, com limites definidos. Outra maneira seria usar a interseção
de um plano infinito e algum outro objeto sem cor.
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A imagem fica:

Logo após a rotação, desloque esse plano 1.5 unidades para cima:

  rotate <0, 0, -20>
  translate <0, 1.5, 0>

Salve e execute. Você verá:

Se usarmos uma diferença entre os dois objetos, veremos apenas o corte sobre
o cone:

difference {
  object {DoisCones}
  box {
    <-3.5, 0, -3.5>
    <3.5, 0.05, 3.5>
    texture {
      pigment {Yellow}
    } 
    rotate <0, 0, -20>
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    translate <0, 1.5, 0>
  }
}

A imagem é:

Observe que a inclinação do corte não é paralela à borda do cone.
Podemos retirar a parte de cima usando a própria diferença, fazendo com que

o paralelepípedo seja bem grosso. Altere apenas coordenada y do segundo vetor que
define o cone para 3.5 (ou outro valor maior):

  box {
    <-3.5, 0, -3.5>
    <3.5, 3.5, 3.5>   // A coordenada y passou de 0.05 para 3.5

Salve, execute e veja:

Ainda não vemos nenhuma elipse. Mas uma rotação na diferença inteira pode
ajudar. O que devemos fazer?
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A resposta é um giro ao redor de y:
difference {
  object {DoisCones}
  box {
    <-3.5, 0, -3.5>
    <3.5, 0.05, 3.5>
    texture {
      pigment {Yellow}
    } 
    rotate <0, 0, -20>
    translate <0, 1.5, 0>
  }
  rotate <0, 90, 0>    // 90 graus ao redor de y
}

Assim, vemos:

A forma em amarelo é uma elipse. Coloque a câmera sobre o cone e aponte-a
para baixo e você entenderá o que estamos dizendo.

O mesmo processo serve para entendermos a geração da parábola. Comece
inclinando o plano em 45 graus e transladando-o para cima em 1.5 unidades:
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Agora, faça a diferença:

Observe que o corte é paralelo à borda do cone, ou seja, à chamada geratriz da
superfície cônica.

Agora,  como fizemos  anteriormente,  retire  a  parte  de  cima  simplesmente
aumentando a espessura do plano, e gire a figura em 90o e teremos a parábola:

A seção cônica menos conhecida e menos trabalhada em sala de aula, tanto no
ensino  básico  quanto  no  superior,  é  a  hipérbole.  Poucas  pessoas  conhecem  suas
aplicações na física e na tecnologia. Para darmos um exemplo, ela é a curva que fazem
alguns cometas que chegam de fora do sistema solar e são desviados pela gravidade do
sol  para  novamente  seguirem  seu  rumo  para  fora  do  sistema.  Siga  a  instruções
seguintes para gerar os dois ramos de uma hipérbole no POV-Ray.
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Incline o plano amarelo até que ele se torne paralelo ao eixo do cone:

Retire de uma vez a parte à direita:

Gire a figura em 90o e eis que vemos os dois ramos da hipérbole!
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Como resumo, podemos incluir em uma só imagem os três planos:

Pratique!
Baseado em nossas indicações, você é capaz de escrever o código que gerou as

imagens da parábola e da hipérbole? É bem mais simples do que parece.
O site do projeto Dimensions: http://www.dimensions-math.org/Dim_PT.htm

tem um interessante vídeo que usa o POV-Ray na criação de visualizações de muitos
conteúdos matemáticos avançados. Este é o mais importante projeto realizado acerca
do uso do POV-Ray na visualização de conceitos matemáticos avançados.

3.9 Projeto
Neste capítulo, você poderá escolher entre dois projetos, um mais figurativo e

um mais abstrato.
O primeiro deles é criar, novamente, um brinquedo modelado de acordo com

as regras da GCS. Ou crie uma mesa com objetos em cima, como facas, garfos, pratos e
copos, modelados com a combinação das formas elementares. Você pode criar também
um quarto mobiliado com mesa, cama e armários ou um objeto simples, como um
dado com as seis faces numeradas. Não se esqueça que o objeto de texto é também um
objeto sólido e pode ser transformado à vontade.

O segundo projeto é um exercício de imaginação tridimensional: você deve
mostrar  como  fatiar um  cubo  de  maneira  que  as  seções  mostrem  triângulos,
quadriláteros, pentágonos ou hexágonos, regulares ou não. Como exemplo, corte um
vértice de um cubo, e apenas um, e você verá que a figura que aparece no corte é um
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triângulo. Esse triângulo pode ser equilátero ou não, dependendo do ângulo em que o
plano que corta incide sobre o vértice.  Proceda da mesma maneira com as demais
figuras planas sugeridas.
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4 Variáveis e laços
Variáveis e laços são os blocos fundamentais da programação em POV-Ray e

em quase todas as linguagens de programação. Este capítulo é o coração do livro, e
você deve tomar todo o tempo necessário para compreendê-lo em profundidade.

4.1 Variáveis
Estamos utilizando  variáveis já há algum tempo. No contexto do POV-Ray,

variáveis  são  nomes que  damos  a  números,  vetores,  texturas  e  objetos.  Vamos
relembrar como criá-las.

Utilizaremos aqui o seguinte programa básico:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc"

light_source {
  <3, 3, -3> 
  color White
}

camera {
  location  <0, 0, -4>
  look_at 0
}

plane { 
  y, -1
  pigment {hexagon Red Yellow White*2 scale 0.5}
}

Este código gera a seguinte imagem:
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O cabeçalho, a luz e a câmera não nos oferecem nada de novo. Mas observe a
seguinte linha na definição do plano:

pigment {hexagon Red Yellow White*2 scale 0.5}

A diretriz  hexagon nos  diz  que  o  padrão do plano é  feito  de  hexágonos
coloridos  com  as  cores  vermelha  (Red),  amarela  (Yellow)  e  branca  (White),
multiplicada por 2 para ficar bem clara. Logo depois das cores, vemos a diretiva scale

0.5, que diminui o tamanho desse padrão hexagonal em 50%. Observe também que, se
o  bloco  de  textura  é  constituído  apenas  da  diretiva  pigment,  a  própria  diretiva
texture não é necessária.

A essa cena básica, vamos acrescentar uma única esfera:

sphere {
  <0, 0, 0>, 1
  texture {Brass_Valley}
}

Uma observação antes da execução do programa. Seria bom que você desse
uma olhada nos arquivos inc que temos utilizado. A textura Brass_Valley foi retirada
de  textures.inc,  onde você encontrará muitas outras. Leia o Apêndice B para mais
informações e não deixe de lado o aspecto artístico do POV-Ray.

Agora salve e execute o programa. Temos:

Figura 86

Nosso  interesse,  por  ora,  não  é  alterar  essa  imagem,  mas  refletir  sobre  o
código que a gerou.
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Dentro  do bloco  sphere,  notamos  três  elementos  distintos:  um vetor,  um
número  (também  chamado  de  escalar)  e  um  bloco  de  textura.  Cada  um  desses
elementos pode receber um nome e, com isso, ganhar uma certa independência:

• o vetor marca o centro da esfera. Podemos lhe atribuir esse nome e escrever: 

#declare centro = <0, 0, 0>;

• o número 1 é o raio da esfera. Escreva na linha seguinte:

#declare raio = 1;

• e o bloco de textura recebe o sugestivo nome de "textura". Escreva:

#declare textura = texture {Brass_Valley}

Agora apague o código original da esfera e escreva o seguinte, abaixo das
linhas com #declare:

sphere {
  centro, raio
  texture {textura}
}

O código da esfera acaba, enfim, substituído por:

#declare raio = 1;
#declare centro = <0, 0, 0>;
#declare textura = texture {Brass_Valley}

sphere {
  centro, raio
  texture {textura}
}

A uma primeira vista, parece que não ganhamos nada com isso. De fato, para
um  só  elemento,  uma  só  esfera,  não  há  vantagem  nenhuma.  Mas  o  ganho  surge
quando há muitos elementos partilhando as mesmas informações.

Imagine uma cena com 100 esferas, todas com raio 1. Suponha agora que você
queira mudar o raio de todas para 2. Como é inviável mudar os raios um a um, o
melhor  é  previamente  criar  uma variável  raio para  todas  e  alterá-la  uma só  vez,
propagando,  assim,  a  alteração  para  todas  as  esferas  simultaneamente.  O  mesmo
ocorre com a textura, que pode ser a mesma para todas e assim com todos os outros
elementos.
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Há outras vantagens no uso de variáveis e até momentos em que elas são
obrigatórias. Por ora, apenas reflita sobre como são criadas.

Pratique!
1. Faça alterações nas três variáveis que declaramos e gere uma nova imagem

a cada mudança.
2. Observe novamente o código original da esfera. Há, pelo menos, mais 3

elementos que podem se tornar variáveis. Você consegue identificá-los?

4.2 Operações com variáveis
Uma  vez  criadas,  variáveis  numéricas  agem  como  números  e  podem  ser

adicionadas, subtraídas, multiplicadas e divididas; quando são vetores, estão sujeitas a
operações com vetores, e assim por diante.

Observe as variáveis definidas na seção anterior:

#declare centro = <0, 0, 0>;
#declare raio = 1;

As variáveis são centro e raio. Para todos os efeitos, elas são, respectivamente,
o vetor e o escalar (número) que representam. Em outras palavras, sempre que o POV-
Ray encontra a palavra centro no código, ele a substitui por <0, 0, 0>. O mesmo com
raio. Assim, quando o POV-Ray encontra algo como

centro, raio

ele logo substitui esses nomes pelos valores correspondentes, e entende

<0, 0, 0>, 1

operando com os nomes como se fossem os próprios valores.
Para o que vamos aprender a seguir,  vamos criar outra variável,  chamada

deslocamento:

#declare deslocamento = <2, 0, 0>;

Nossa  intenção,  com  essa  variável,  é  poder  adicionar  ou  subtrair  duas
unidades na  coordenada  x de  algum vetor  fixo,  sem que tenhamos que mexer  no
próprio vetor.
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Agora vamos criar duas novas esferas dependentes da primeira, que ficarão
sempre à esquerda e à direita da esfera central. Mas o faremos com o seguinte código:

• para a esfera da esquerda:
sphere {
  centro - deslocamento, raio
  texture {textura}
}

• para a esfera da direita:
sphere {
  centro + deslocamento, raio
  texture {textura}
}

A imagem gerada é:

O que é notável no código de cada esfera são as linhas

centro - deslocamento, raio

e
centro + deslocamento, raio

O POV-Ray as entende como

<0, 0, 0> - <2, 0, 0>, 1

e
<0, 0, 0> + <2, 0, 0>, 1

Então faz as contas que devem ser feitas

• <0, 0, 0> - <2, 0, 0> = <-2, 0, 0>
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• <0, 0, 0> + <2, 0, 0> = <2, 0, 0>

põe tudo no lugar

<-2, 0, 0>, 1

e
<2, 0, 0>, 1

e gera a imagem.
As duas esferas laterais estarão sempre ligadas à esfera central. Assim, se você

alterar  a variável  centro,  relativa à  esfera central,  essa alteração passará às esferas
laterais, porque elas também têm essa variável em seu código.

Como teste,  altere  a  variável  centro  para  <0,  0,  2>,  empurrando a  esfera
central duas unidades para o fundo da cena, e veja o que acontece:

As esferas laterais, como previsto, acompanharam.
Podemos manipular variáveis como manipulamos números, vetores e outros

valores a elas atribuídos. Multiplicações são realizadas com o caracter * (asterisco), e
divisões, com o caracter / (barra).

Podemos multiplicar vetores por escalares, como em 2*<1, 2, 3>, o que resulta
em <2, 4, 6>, e também dividi-los por um número, como em <2, 4, 6>/2, o que resulta
em <1, 2, 3>. Adição e subtração são como mostrado acima: cada coordenada de um
vetor é somada ou subtraída da coordenada correspondente do outro vetor: 
<2, 3, 4> + <5, 6, 7> = <2+5, 3+6, 4+7> = <7, 9, 11>.
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Pratique!
1. Crie uma variável deslocamento_vertical e atribua a ela o vetor <0, 1, 0>.
2. Com a variável anterior, crie uma “escadinha” com as esferas, somando-a

uma vez à esfera central e somando-a duas vezes à esfera da direita.
3. Crie uma esfera com a metade do raio da esfera original e coloque-a na

frente das três esferas. Para o raio dessa nova esfera, use outra variável dependente da
variável raio original, atribuindo-lhe o valor raio/2.

4. Altere o valor da variável raio original e veja como isso se reflete na nova
esfera da frente.

4.3 Variáveis em múltiplos objetos
Vimos que uma só variável pode figurar em diversos objetos. Vejamos agora

um  experimento  em  que  vamos  controlar  muitos  objetos  com  o  uso  de  poucas
variáveis.

Primeiro, inclua o arquivo finish.inc no cabeçalho e altere o vetor posição da
luz para <0, 1.5, 0>:

#include "finish.inc"

light_source {
  <0, 1.5, 0> 
  color White
}

Mude a localização da câmera para <0, 4, -5>:

camera {
  location <0, 4, -5>
  look_at 0
}

Logo depois da linha pigment do plano, acrescente finish {Glossy}:

plane { 
  y, 0
  pigment {hexagon Red Yellow White*2 scale 0.5}
  finish {Glossy}
}

Observe que não foi necessário que a diretiva finish estivesse dentro de um
bloco texture.
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Vamos acrescentar um único cilindro a essa cena:

cylinder {
  <0, 0, 0>,
  <0, 2, 0>, 0.25
  texture{
    pigment {Blue} 
    finish {Glossy}
  }
}

Mas não execute o programa ainda. Primeiro, vamos transladar o cilindro um
pouco para o fundo com translate <0, 0, 2>:

cylinder {
  <0, 0, 0>,
  <0, 2, 0>, 0.25
  texture{
    pigment {Blue} 
    finish {Glossy}
  }
  translate <0, 0, 2>
}

Executado, o programa gera:

E se desejássemos adicionar não um, mas 6 cilindros à cena, dispostos em
círculo ao redor da origem, como totens ao redor de uma fogueira sagrada? Podemos
copiar o código do cilindro e adicionar, depois da translação, uma rotação ao redor do
eixo y. Mas, antes, vamos abstrair os elementos do cilindro original e transformá-los
em variáveis.

O centro da base está em <0, 0, 0>. Vamos definir esse vetor como centro:

#declare centro = <0, 0, 0>;
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O cilindro tem altura em duas unidades. Vamos criar um vetor altura:

#declare altura = <0, 2, 0>;

O raio do cilindro é 0.25:

#declare raio = 0.25;

A textura será chamada de textura, obviamente:

#declare textura = {pigment {Blue} finish {Glossy}}

O cilindro é transladado para o fundo em duas unidades. Vamos criar uma
variável deslocamento:

#declare deslocamento = <0, 0, 2>;

Reescrito com essas variáveis, o cilindro fica:

cylinder { 
  centro,
  altura, raio
  texture {textura}
  translate deslocamento
}

A ideia agora é criar mais 5 cilindros, todos com o acréscimo de uma rotação
sobre  esse  cilindro  original.  Como  ao  todo  serão  6  cilindros,  e  como  uma  volta
completa tem 360 graus, temos 360/6 = 60 graus de afastamento por rotação de um
cilindro ao outro. 

Vamos criar a variável giro com esse valor:

#declare giro = 60;

Agora  acrescente  o  segundo  cilindro,  copiando  o  código  do  primeiro  e
acrescentando uma rotação com rotate <0, giro, 0>:

cylinder {
  centro,
  altura, raio
  texture {textura}
  translate deslocamento
  rotate <0, giro, 0>
}

111



A imagem fica:

Um terceiro cilindro tem o código:

cylinder {
  centro,
  altura, raio
  texture {textura}
  translate deslocamento
  rotate <0, 2*giro, 0>
}

Que gera a imagem seguinte:

Repare que a única coisa que mudou foi o surgimento da multiplicação por 2
da variável giro. Acrescente mais três cilindros e multiplique essa variável por 3, 4 e 5,
respectivamente, em cada um deles. O total de cilindros criados, como dissemos, deve
ser seis.
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Se você agora tem seis cilindros em seu código, a imagem que você gerou
deve ser:

Agora  vamos  a  alguns  experimentos  que  nos  farão  entender  melhor  o
comportamento coletivo dos objetos com apenas uma variação no código. Pensar de
forma  modular,  como  temos  feito,  é  uma  importante  regra  de  economia  em
programação.

Altere apenas a variável deslocamento para <0, 0, 1>, ou seja, faça

#declare deslocamento = <0, 0, 1>;

Execute o programa. Veja como os seis cilindros ficaram mais próximos com
apenas uma simples modificação:

Agora altere a variável altura, reduzindo pela metade a altura dos cilindros:

#declare altura = <0, 1, 0>;
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Veja o que aconteceu:

Observe que uma simples alteração em uma única variável mudou mais de
uma figura.  Estes  são exemplos  concretos  de como manipular  muitos  objetos  com
apenas uma variável, uma técnica que será usada extensamente de agora em diante.

Uma concepção equivocada,  mas  comum, é  que  uma variável  só  deve  ser
ligada a um único objeto. Nada mais falso: as imagens acima mostram exatamente o
contrário: controlar vários objetos com uma só variável traz economia de código e
velocidade de edição.

A mesma variável pode ter efeito diferente em cada objeto, bastando, para
isso, que seja somada ou multiplicada por algum número. Se você observou a variável
giro, percebeu que seu efeito em cada cilindro foi diferente, pois estava multiplicada
por um número diferente em cada um deles.

Pratique!
1. Faça alterações na variável raio e veja o que acontece.
2. Altere a textura dos seis cilindros através da variável textura.
3. O que acontece se alteramos a variável centro?
4. Como você mudaria o código de maneira que os cilindros ficassem todos

deitados sobre o plano?
5. Experimente alterar a variável giro com outros valores menores do que 60.

Depois tente com os valores 72, 90, 120 e 180 e responda: por que há menos cilindros
na imagem?
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4.4 Laços simples
Na seção anterior, notamos o quão trabalhosa e maçante pode ser a criação de

uma  imagem  com  muitos  objetos,  principalmente,  se  são  da  mesma  natureza,  e
diferem apenas por sua localização no espaço. Veremos como facilitar nosso trabalho
com a utilização de laços.

O código que servirá de base para as imagens é o seguinte:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc"
#include "finish.inc"

light_source {
  <3, 0.5, -2> 
  color White
}

camera {
  location <3, 0, -4>
  look_at <3, 0, 0>
}

plane { 
  y, -0.5
  pigment {Black}
  finish {Glossy}
}

Em relação ao código da imagem anterior, notamos que a localização da luz
mudou, assim como a da câmera, que aponta para um ponto ao lado da origem. O
plano  perdeu  a  textura:  agora  é  apenas  preto  e  brilhoso.  Sobre  essa  cena  básica,
queremos criar 5 esferas.

Observe a figura seguinte para ter uma ideia do que queremos:
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Com as ferramentas que temos até agora, a imagem acima só pode ser criada
com cinco trechos de código de cinco esferas, como a seguir:

#declare raio = 0.5;
#declare textura = texture {Brass_Valley finish {Glossy}}

sphere {
  <1, 0, 0>, raio
  texture {textura}
}

sphere {
  <2, 0, 0>, raio
  texture {textura}
}

sphere {
  <3, 0, 0>, raio
  texture {textura}
}

sphere {
  <4, 0, 0>, raio
  texture {textura}
}

sphere {
  <5, 0, 0>, raio
  texture {textura}

Observe o código acima com cuidado. A única variação visível em cada esfera
é a coordenada x do centro, que vai de 1 a 5. Nada mais. Existe uma maneira mais fácil
de gerar as cinco esferas escrevendo apenas uma vez o código?

Sim, existe: vamos criar um laço de repetição e fazer com que o POV-Ray se
encarregue de variar a coordenada  x de 1 a 5 de maneira automática. Como isso é
feito?

Primeiro, apague o código das últimas quatro esferas e fique apenas com:

#declare raio = 0.5;
#declare textura = texture {Brass_Valley finish {Glossy}}

sphere {
  <1, 0, 0>, raio
  texture {textura}
}

Agora vamos dar um nome à parte que vai variar. Como é a coordenada x a
única coisa que deve variar, declare-a com o sugestivo nome de  coordenada_x logo
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abaixo da declaração da textura, atribuindo-lhe seu valor inicial 1

#declare coordenada_x = 1;

Agora, escreva-a no lugar onde deve variar:

sphere {
  <coordenada_x, 0, 0>, raio
  texture {textura}
}

O código fica:

#declare raio = 0.5;
#declare textura = texture {Brass_Valley finish {Glossy}}
#declare coordenada_x = 1;
 
sphere {
  <coordenada_x, 0, 0>, raio
  texture {textura}
}

Introduza as diretivas que criarão o laço, envolvendo o código da esfera com
#while e #end:

#while
  sphere {
    <coordenada_x, 0, 0>, raio
    texture {textura}
  }
#end

Essas palavras significam enquanto e fim, e marcam o início e o fim do código
que será repetido.

Mas faltam alguns elementos. Depois do  #while,  temos que escrever quais
são os limites da coordenada_x. Sabemos que seu valor inicial é 1 e seu valor final é 5.
Essa variável dever crescer de 1 em 1 enquanto a coordenada_x for menor ou igual a 5.
Traduzimos esse pensamento escrevendo (coordenada_x <= 5) depois do #while:

#while (coordenada_x <= 5)

Essa linha se lê exatamente enquanto a coordenada_x for menor ou igual a 5 (o
símbolo <= significa “menor ou igual”). Juntando com o restante do código, essa linha
é interpretada como: enquanto coordenada_x estiver entre 1 e 5, repita o código até a
diretiva #end e depois volte para a diretiva #while.
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Mas  o  POV-Ray  não  sabe  ainda  como variar  a  coordenada_x.  Precisamos
adicionar, logo antes da diretiva #end, a linha

#declare coordenada_x = coordenada_x + 1;

Essa costuma ser a linha mais críptica de todo o laço. Mas significa apenas
que o valor de coordenada_x receberá seu valor anterior adicionado a 1 cada vez que o
POV-Ray ler essa linha.

O código todo do laço é:

#while (coordenada_x <= 5)
  sphere {
     <coordenada_x, 0, 0>, raio
     texture {textura}
   }
#declare coordenada_x = coordenada_x + 1;
#end

Passo a passo, esse código funciona assim:
1. Comece com coordenada_x = 1. Faça a pergunta: coordenada_x é menor ou

igual a 5? Sim, daí execute o código, acrescente 1 à  coordenada_x, que se torna 2, e
volte para a diretiva #while.

2. Agora coordenada_x = 2. Faça a pergunta: coordenada_x é menor ou igual a
5? Sim: execute o código, acrescente 1 à coordenada_x, que se torna 3, e volte para a
diretiva #while.

3. Agora coordenada_x = 3. Faça a pergunta: coordenada_x é menor ou igual a
5? Sim: execute o código, acrescente 1 à coordenada_x, que se torna 4, e volte para a
diretiva #while.

4. Agora coordenada_x = 4. Faça a pergunta: coordenada_x é menor ou igual a
5? Sim: execute o código, acrescente 1 à coordenada_x, que se torna 5, e volte para a
diretiva #while.

5. Agora coordenada_x = 5. Faça a pergunta: coordenada_x é menor ou igual a
5? Sim: execute o código, acrescente 1 à coordenada_x, que se torna 6, e volte para a
diretiva #while.

6. Agora coordenada_x = 6. Faça a pergunta: coordenada_x é menor ou igual a
5? Não: pule o código e continue a executar o programa depois dele.
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O  momento  crucial  da  execução  foi  quando  coordenada_x extrapolou  5,
fazendo  com que  a  condição  (coordenada_x  <=  5) se  tornasse  falsa.  Daí,  o  laço
termina, e o programa procede com os comandos que aparecem depois de #end.

O programa, a partir das diretivas #declare, é:

#declare raio = 0.5;
#declare textura = texture {Brass_Valley finish {Glossy}}
#declare coordenada_x = 1;

#while (coordenada_x <= 5)
  sphere {
    <coordenada_x, 0, 0>, raio
    texture {textura}
  }
#declare coordenada_x = coordenada_x + 1;
#end

Salve-o e execute-o. A imagem gerada deve ter sido aquela que mostramos no
começo.

Em termos mais gerais, a estrutura de um laço de repetição #while é:

#while (condição)

...

#declare (como a variável da condição varia);
#end

O laço funciona testando a  condição inicial, que fica entre parênteses: se for
verdadeira,  o  código  até  #end é  executado;  quando  se  torna  falsa,  o  programa
continua com o que vier depois de #end.

Uma linha antes do final, existe um #declare que altera a variável da condição

inicial. Essas alterações, acumuladas, fazem com que, eventualmente, a condição seja
falsa, e o laço termina.

Com o laço #while, nosso horizonte gráfico se amplia enormemente. Ele será
usado praticamente em todas as imagens que geraremos até o final do livro. Tire um
tempo para entendê-lo e praticar com as sugestões abaixo.

Pratique!
1. Se você alterar a condição para (coordenada_x <=4), 0 que você espera ver

na tela? E se a condição for (coordenada_x <=1)?
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2. Faça a condição voltar a ser o que era originalmente e altere o valor inicial
de coordenada_x para 3. O que você percebeu?

3.  Diminua  o  raio  das  esferas  para  0.25  e  reexecute  o  programa  com  a
condição original (coordenada_x <=5).

4. Com o raio diminuído para 0.25, altere a linha

#declare coordenada_x = coordenada_x + 1;

para

#declare coordenada_x = coordenada_x + 0.5;

Execute o programa. O que você percebeu?
5. O que você deve fazer para que apareçam exatamente 10 esferas de raio 0.5

na tela?

4.5 Variando múltiplos parâmetros
Você se lembra daqueles seis cilindros dispostos em círculo? Depois de criado

um primeiro cilindro, repetimos 5 vezes o mesmo código e multiplicamos a variável
giro pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos recriar aquela cena em um novo ambiente e
com o uso de um laço de repetição.

Use o seguinte código base, exatamente o mesmo código da seção anterior:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc"
#include "finish.inc"

light_source {
  <0, 1.5, 0> 
  color White
}

camera {
  location <0, 4, -5>
  look_at 0
}

plane { 
  y, 0
  pigment {Black}
  finish {Glossy}
}
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Copie, logo após, as variáveis e o código do primeiro cilindro daquela cena:

#declare centro = <0, 0, 0>;
#declare altura = <0, 2, 0>;
#declare raio = 0.25;
#declare textura = texture {Brass_Valley}
#declare deslocamento = <0, 0, 2>;
#declare giro = 60;

cylinder {
  centro,
  altura, raio
  texture {textura}
  translate deslocamento
}

Acrescente agora uma nova variável logo após a variável giro. Vamos chamá-
la  de  var e  inicializá-la  com o valor  1 (quando atribuímos um valor inicial  a uma
variável, dizemos que a estamos inicializando):

#declare var = 1;

Depois  da  linha  translate deslocamento,  dentro  do  código  do  cilindro,
acrescente a linha

rotate <0, var*giro, 0>

Essa linha nos diz que a variável  giro será multiplicada pela variável  var. Se
var assumir valores entre 1 e 6, teremos seis cilindros, um com uma rotação de 1*60 =
60, outro com uma rotação de 2*60 = 120, e assim até 6*60 = 360, uma volta completa
no círculo.

Até agora, temos:

#declare centro = <0, 0, 0>;
#declare altura = <0, 2, 0>;
#declare raio = 0.25;
#declare textura = texture {Brass_Valley}
#declare deslocamento = <0, 0, 2>;
#declare giro = 60;
#declare var = 1;

cylinder {
  centro,
  altura, raio
  texture {textura}
  translate deslocamento
  rotate <0, var*giro, 0>
}
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Agora acrescente, ao redor do cilindro, o código do laço:

#while (var <= 6) 
  cylinder {
    centro,
    altura, raio
    texture {textura}
    translate deslocamento
    rotate <0, var*giro, 0>
}
#declare var = var + 1;
#end

A condição depois do  #while diz:  repita o código seguinte enquanto  var é

menor  ou  igual  a  6.  Na  penúltima  linha,  a  variável var  é  acrescida  de  1,  a  cada
repetição, até se tornar 7, quando, então, o laço termina.

A imagem gerada por esse processo é:

Vamos dobrar o número de cilindros. Altere a variável giro para 30 e mude a
condição inicial para

#while (var <= 12)
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Vamos utilizar essa cena para fazermos alguns experimentos. Antes, suba um
pouco a luz para <0, 10, 0>:

light_source {
  <0, 10, 0> 
  color White
}

Suponha que  queremos  criar  uma “escadinha”  de  cilindros.  Como são  12,
queremos que cada um tenha 1/12 de altura a  mais do que o outro,  e  o primeiro
começará exatamente com 1/12 da altura total.

Para isso, multiplique, no código do cilindro, a variável altura por var/12. Por
quê? Porque quando var assumir os valores 1, 2, ..., 12, a altura será multiplicada por
1/12 = 0, 083, depois por 2/12 = 0, 176, e assim até 12/12 = 1, completando a altura
total. O código fica:

#while (var <= 12) 
  cylinder {
    centro,
    altura*var/12, raio
    texture {textura}
    translate deslocamento
    rotate <0, var*giro, 0>
  }
#declare var = var + 1; 
#end

A imagem gerada é:

Como queríamos.
Suponha que você quer alterar também o  raio, da mesma maneira que você

fez com a altura, ou seja, começar com um raio fino e crescer até chegar ao raio final.
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Mas, inicialmente, aumentaremos o raio para 0.5, apenas para que o crescimento da
espessura dos cilindros seja um pouco mais visível:

#declare raio = 0.5;

Agora faça como antes: multiplique raio por var/12 no código do cilindro:

#while (var <= 12) 
  cylinder {
    centro,
    altura*var/12, raio*var/12
    texture {textura}
    translate deslocamento
    rotate <0, var*giro, 0>
  }
#declare var = var + 1;
#end

Salvo e executado, o código gera:

Tivemos ao todo 3 parâmetros controlados por uma única variável: enquanto
var crescia  de  1  a  12,  os  parâmetros  altura,  raio  e giro eram  afetados  por  seu
comportamento. É assim que controlamos muitos parâmetros com apenas um laço.

A  variável  do  laço  pode  ser  uma  controladora de  outras  variáveis  ou
parâmetros. Para que o controle seja eficaz, um pouco de matemática não faz mal: às
vezes multiplicaremos, às vezes somaremos, às vezes vamos subtrair e até usar outras
funções mais complicadas para que um dado parâmetro seja alterado dentro de um
laço.

A  própria  variável  que  aparece  na  condição  do  laço  é  frequentemente
utilizada isoladamente, sem associação com nenhuma outra. É uma técnica comum,
mas que acaba exigindo malabarismos matemáticos quando se deseja controlar mais
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de um parâmetro ao mesmo tempo. Prefira fazer como fizemos, pois, assim, todos os
parâmetros podem ser controlados com facilidade.

Pratique!
1.  Retorne todos os  valores  das variáveis (ou parâmetros)  para aqueles do

código que gerou os 12 cilindros de igual raio.
2. Faça a variável  deslocamento ser multiplicada por  var/12 de maneira a

criar uma espiral.
3. Altere a variável  deslocamento para <3, 0, 0> e, no código do cilindro,

apague  a  linha  rotate <0,  var*giro,  0>.  Execute  o  programa  e  faça  os  ajustes
necessários para ver 12 cilindros alinhados.

4.  Faça  os  cilindros  alinhados  do  exercício  anterior  crescerem como uma
escadinha.

5. Como você deve fazer para os cilindros decrescerem no exercício anterior?
6. Que alterações você deve fazer no código para que a linha de cilindros

corra da frente para o fundo, na direção do eixo z?
7. Que alterações você deve fazer no código de maneira a gerar uma imagem

semelhante à seguinte?

4.6 Objetos compostos e laços aninhados
Você pode inserir um laço de repetição dentro de outro laço de repetição, que,

por sua vez, está dentro de outro laço de repetição e assim por diante, criando laços
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aninhados. Essa é uma técnica comum em computação, mas tem o custo de não ser
uma técnica clara e fácil de entender.

Vamos dar aqui um exemplo de como simplificar esse processo, colocando um
laço de repetição dentro de um bloco de união e criar um objeto composto que, por sua
vez, pode ser novamente ser inserido em outro laço, e assim por diante.

Comece com um código base muito simples e insira um único toro nele:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc"
#include "finish.inc"

light_source {
  <0, 10, 0> 
  color White
}

camera {
  location <0, 5, -5>
  look_at <0, -0.5, 0>
}

torus {
  1, 0.1
  texture {Brass_Valley}
}

A imagem é:

Agora vamos girar o toro em 90 graus ao redor do eixo z e transladá-lo um
pouco para o fundo:

torus {
  1, 0.1
  texture {Brass_Valley}
  rotate <0, 0, 90>
  translate <0, 0, 2>
}
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A imagem gerada é:

Vamos criar 30 toros como este ao redor de do eixo y. Crie uma variável giro:

#declare giro = 0;

Agora envolva o código do toro com um laço e acrescente uma rotação que
variará com a variável giro de 12 em 12 graus:

#while (giro <= 360)
  torus {
    1, 0.1
    texture {Brass_Valley}
    rotate <0, 0, -90>
    translate <0, 0, 2>
    rotate <0, giro, 0>     // girar o anel em torno de y
  }
#declare giro = giro + 12;  // isso produzirá 30 anéis
#end

Com essas alterações no programa original, temos:
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Ainda não estamos lá. Se queremos chamar esses 30 cilindros, digamos, de
tori (o plural latino de  torus),  temos de envolver o laço em um bloco de união, da
seguinte maneira:

#declare tori = union {       // A união começa aqui...
  #while (giro <= 360)
    torus {
      1, 0.1
      texture {Brass_Valley}
      rotate <0, 0, -90>
      translate <0, 0, 2>
      rotate <0, giro, 0>
    }
  #declare giro = giro + 12;
  #end
}                             // ... e termina aqui.

Para fazer esse novo objeto tori aparecer, use, logo abaixo:

object {tori}

Se você executar o programa, verá a mesma imagem. Mas agora temos um
objeto composto que poderá ser reutilizado em outras cenas.

Vamos unir esse objeto com mais um toro, agora no meio deles, como núcleo
em brasa, através de mais um bloco union. Vamos dar o criativo nome de coisa a essa
união:

#declare coisa = union {
  object {tori}
  torus {
    2.2, 0.2
    texture {
      pigment {Red}
      finish {Luminous}
    }
  }
}

Para fazer aparecer, acrescente no final:

object {coisa}

Essa diretiva é absolutamente essencial.  Aliás,  ela  já apareceu acima,  para
fazermos aparecer o objeto tori. Em versões anteriores do POV-Ray, ela era necessária
para  todas as formas, inclusive as primitivas como a esfera, o cilindro e as demais.
Caso você encontre por aí um código antigo de POV-Ray, não se esqueça disso.
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Você deve ter visto a imagem seguinte, depois de executado o programa:

Chamamos  esse  objeto  de  coisa por  simples  falta  de  criatividade.  Mas
usaremos a coisa em um novo objeto em que cada anel será ele mesmo uma coisa.

Repetiremos  o  mesmíssimo  procedimento  que  fizemos  com  o  objeto  tori.
Antes, para uma melhor visualização, altere a posição da câmera para:

camera {
  location <0, 15, -15>
  look_at <0, 0, -3>
}

Agora, a coisa. Gire-a ao redor de z e afaste-a para o fundo em 8 unidades:

object {
  coisa
  rotate <0, 0, 90>
  translate <0, 0, 8>
}

Crie uma variável, que chamaremos de giro_coisa, e inicialize-a com 0:

#declare giro_coisa = 0;

Envolva o objeto com um laço, mas faça os acréscimos em giro_coisa serem de
24 graus:

#declare giro_coisa = 0;
#while (giro_coisa <= 360)
  object {
    coisa
    rotate <0, 0, -90>
    translate <0, 0, 8>
    rotate <0, giro_coisa, 0>
  }
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#declare giro_coisa = giro_coisa + 24;
#end

Serão 15 coisas geradas, como mostra a figura:

Novamente, insira um toro no meio das  coisas, mas faça-o azul e luminoso.
Escreva no fim do código:

torus {
  8, 0.5
  texture {
    pigment {Blue}
    finish {Luminous}
  }
}

Temos a imagem final:

Observe que,  quando você gerou a última imagem, o computador pareceu
mais lento. Isso indica que ele está operando cálculos matemáticos complicadíssimos,
consumindo muito tempo computacional.
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Pratique!
1. Altere o número de cilindros de tori para 20, depois para 40. Procure variar

o raio interno para ajustar os espaços entre eles, de maneira que não fiquem muito
afastados, nem muito próximos.

2. Troque a textura do cilindro vermelho interno ao objeto tori.
3. Repita, mais uma vez, toda a operação, usando o objeto gerado no final

como elemento fundamental de mais um conjunto de anéis, mas agora com um núcleo
amarelo.

4.7 Projeto
Neste  projeto,  você  deve  criar  um  cubo  feito  de  1000  esferas.  Para  isso,

proceda da seguinte maneira:
1. Crie um objeto chamado linha com 10 esferas alinhadas, usando um laço de

repetição dentro de um bloco de união.
2. Depois, crie um objeto chamado plano com 10 objetos  linha,  criando uma

malha de 10 x 10 esferas, ou seja, 100 esferas, com um laço de repetição dentro de um
outro bloco de união.

3.  Por  fim,  você  deve  empilhar  10  objetos  plano,  um  em  cima  do  outro,
criando um cubo de 10 x 10 x 10 esferas,  ou seja, 1000 esferas. Use aqui também um
outro laço de repetição.

Use fundo, iluminação e posição de câmera que desejar.
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5 Animação
Neste capítulo final, vamos aprender a realizar animações simples e lançar os

fundamentos de animações complexas e realistas.
Animações são extremamente úteis em educação. Mais do que simplesmente

assistir a vídeos, a  criação de animações é ainda mais educativa, pois possibilita que
muitos conteúdos de matemática e arte sejam discutidos em mais profundidade.

5.1 O que é uma animação
Uma animação é um conjunto de imagens estáticas exibidas sequencialmente.

A partir de um certo número de imagens exibidas por segundo, temos a ilusão de
movimento, e a isso chamamos de animação.

O número de imagens que compõe uma animação costuma variar de algumas
dezenas a muitos milhares. Quando não há mudança brusca de ponto de vista, cada
uma  das  imagens  apresenta  apenas  pequenas  variações  em  relação  às  imagens
imediatamente anterior e posterior. Isso nos dá a ideia de que podemos criar essas
imagens uma a uma,  manualmente,  realizando pequenas alterações  nos objetos  da
cena. Mas, na realidade, isso é impraticável.

Para gerar uma série grande de imagens, será preciso utilizar um tipo especial
de laço de repetição, que será operado por uma variável chamada clock. Essa variável
será controlada por um outro arquivo, com terminação ini, criado na mesma pasta de
nosso programa,  mas  veremos  como fazer  isso  na  próxima seção.  Por  ora,  vamos
analisar alguns componentes da cena básica seguinte:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc"
#include "skies.inc"
#include "shapes.inc"
#include "shapes2.inc"

sky_sphere {S_Cloud2}

light_source{<-1500, 2000, -2500> White}

camera{
  location <0, 0, -3>
  look_at 0
}

plane {
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  y, -1 
  texture{ 
    pigment{rgb <0.3, 0.6, 0.0>}
    normal {
      bumps 0.75 
      scale 0.015
    }
  }
}

fog {
  fog_type 2
  distance 50
  color White
  fog_alt 2.0
  turbulence 0.8
}

Salvo e executado, esse programa gera:

As novidades nessa cena são as linhas:

normal {
  bumps 0.75 
  scale 0.015
}

Essas  linhas  dizem  que  os  vetores  normais  à  superfície  do  plano  são
“sacudidos” por ondulações (bumps) de intensidade 0.75, que são reduzidas (scale)
para  0.015,  ou  seja,  1,5% de  seu  tamanho real.  Pintado  com a  cor  verde,  temos  a
impressão de que estamos com um gramado na parte inferior da imagem.

Além dessas, temos aquelas responsáveis pelo fog ao fundo, ou seja, a neblina
que torna difusa a linha do horizonte:

fog {
  fog_type 2
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  distance 50
  color White
  fog_alt 2.0
  turbulence 0.8
}

Há dois tipos de fog. Esse é de tipo 2 (fog_type 2), que está distante em 50
unidades (distance 50) da origem, é de cor branca (color White), se dissipa na razão
2  (fog_alt  2.0)  e  é  turbulento,  com  índice  0.8  (turbulence  0.8).  Estes  são  os
parâmetros de nossa neblina, que não foram aqui devidamente explicados. Mas, como
em quase todos os setores da computação, o melhor é mesmo alterar cada um deles,
reexecutar o programa e tentar perceber como cada um influencia na nova imagem.

Ainda notamos que, no cabeçalho, temos:

#include "shapes.inc"
#include "shapes2.inc"

Esses arquivos nos possibilitarão incluir sólidos geométricos além daqueles
básicos.

5.2 Vetores normais à superfície
Vimos  que  o  plano  tem  um  vetor  normal  em  sua  definição.  Mas,  para

entender a ação do bloco normal dentro da textura do plano, é melhor imaginarmos
que a cada unidade, em todas as direções do plano, há um pequeno vetor normal,
como uma pequena seta saindo de cada cruzamento de linhas no plano quadriculado.

Esses vetores sofrerão mudanças aleatórias de direção com a diretriz bump.
Como são muitos, apontando para direções diferentes, o resultado é a produção de
ondulações no plano. Essas ondulações podem ser grandes ou pequenas:  a diretriz
scale aparece novamente para que possamos escolher seu tamanho.

Pratique!
1. Tente sentir como o bloco do vetor normal, dentro do bloco de textura do

plano,  opera  mudanças  na  “grama”.  Use  valores  entre  0  e  2  para  bumps e  mude
também o valor de scale, entre 0 e 2.

2. Teste novos valores para a neblina, no bloco fog. Mude a distância, a cor, a
dissipação e a turbulência para valores que você achar convenientes.
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5.3 A variável clock e os arquivos ini
Nossa primeira animação consistirá em um dodecaedro que girará ao redor do

eixo y. Um dodecaedro é uma figura espacial composta por 12 pentágonos regulares. É
um  dos  cinco  poliedros  platônicos,  muito  apreciado  pelos  matemáticos  e  muito
popular nas aulas de geometria. Modelos de papel, de madeira e de outros materiais
costumam ser utilizados para mostrar aos alunos como ele é.  Aqui propomos mais
uma alternativa: girá-lo em uma animação.

As animações do POV-Ray são criadas a partir de imagens estáticas criadas
por um laço de repetição, mas com uma variável de nome clock aparecendo em um ou
mais parâmetros  de uma cena de um arquivo com terminação  pov. Esse laço será
coordenado por  um  outro  arquivo,  com terminação  ini,  a  ser  criado e  alocado na
mesma pasta que o arquivo principal. Vamos devagar, construindo a animação passo a
passo.

5.4 O arquivo principal
Vamos criar o arquivo principal, que não é nada mais do que um arquivo pov

comum. Crie um arquivo novo e grave-o com o nome anim.pov. Nele, copie a cena
básica da seção anterior. No final do código, acrescente o dodecaedro como um novo
objeto:

object { 
 Dodecahedron
}

Observe bem como ele é escrito. Observe a letra maiúscula no começo, a letra
h no meio e a letra  n no final. Você já deve estar acostumado com os muitos erros
ocasionados pelas alterações dessas letrinhas. Continue atento!

Vamos escolher uma textura de listras finas para ele:

object { 
  Dodecahedron
  texture {Candy_Cane scale 0.25}
}

Repare que, novamente, usamos a diretiva scale para alterar uma textura.
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Agora,  acrescente  a  linha  principal  de  nosso  programa,  aquela  que  vai
possibilitar a criação de uma animação. Depois da textura, acrescente a diretiva rotate

<0, clock, 0>, responsável pela rotação ao redor do eixo y:

object { 
  Dodecahedron
  texture {Candy_Cane scale 0.25}
  rotate <0, clock, 0>
}

É só isso.  Vamos agora criar  um arquivo que fará a  alteração da variável
clock.

5.5 O arquivo ini
Você gravou seu arquivo principal com o nome  anim.pov. Pois bem,  agora

crie  outro arquivo  com o  nome anim.ini  dentro da  mesma pasta.  Nesse  arquivo,
escreva o seguinte:

Input_File_Name = anim.pov
Initial_Clock = 0
Final_Clock = 360
Initial_Frame = 1
Final_Frame = 90
Cyclic_Animation=on

A primeira linha

Input_File_Name = anim.pov

diz que o arquivo anim.ini vai analisar o conteúdo do arquivo anim.pov em busca da
variável  clock.  Essa variável terá valores inicial e final, o que é indicado pelas duas
linhas seguintes:

Initial_Clock = 0
Final_Clock = 360

Essas linhas dizem que o valor inicial da variável clock (Initial_Clock) é 0, e
o final (Final_Clock) é 360. Ou seja,  clock varia de 0 a 360, e isso fará com que o
dodecaedro gire de 0 a 360 graus ao redor do eixo y.

As linhas finais

Initial_Frame = 1
Final_Frame = 90
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nos  dizem  que  planejamos  a  geração  de  90  imagens.  O  frame (imagem)  inicial
(Initial_Frame) será o de número 1, e o final (Final_Frame) será o de número 90.

Por fim, a linha

Cyclic_Animation=on

indica que a animação é cíclica, ou seja, volta ao começo depois do final.
Com tudo pronto, basta que você execute o arquivo  anim.ini e aguarde a

geração das 90 imagens. É um processo interessante,  pois as imagens geradas vão
sendo exibidas uma a uma sequencialmente, como uma prévia do que será a animação,
e gravadas no diretório onde o arquivo anim.pov (ou anim.ini) está localizado.

Se  tudo  deu  certo,  dê  uma  olhada  no  diretório  onde  as  imagens  foram
gravadas. Elas estão numeradas como anim01.png,  anim02.png e assim por diante
até anim90.png.

Falta reuni-las em uma animação, o que faremos na próxima seção.

Pratique!
1. Mude o arquivo anim.pov de maneira que o dodecaedro gire ao redor do

eixo x, e depois em sentido anti-horário.
2.  Faça uma animação para os  restantes  sólidos  platônicos,  substituindo o

nome  Dodecahedron por  Tetrahedron (tetraedro),  Octahedron (octaedro)  e
Icosahedron (icosaedro).  Ainda falta  o hexaedro,  que você cria com uma diretiva
primitiva. Qual é ela?

5.6 Juntando tudo com APNG Anime Maker
Você viu, na pasta em que se encontram os arquivos anim.pov e  anim.ini,

mais 90 imagens parecidas, nomeadas como anim01.png, anim02.png até anim90.png.
Vamos juntar todas essas imagens em uma animação com um programa simples e
eficiente chamado APNG Anime Maker.

Esse programa consiste em apenas um arquivo e não necessita de instalação.
Funciona  nativamente  em  Windows  e  no  Linux  através  do  Wine,  sem  problema
nenhum. Naturalmente, se você conhece programas melhores, fique à vontade para
utilizá-los.
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Precisamos,  portanto,  baixar  o  APNG  Anime  Maker.  Uma  busca  pela
internet nos oferece vários sites para download. Dada a natureza volátil e fugaz dos
links  da  internet,  aconselhamos  que  você  busque  por  “APNG  Amine  Maker”  em
qualquer buscador, como o Google ou o DuckDuckGo, e baixe-o em seu computador.

Depois de baixado, execute-o com dois cliques. Você verá uma imagem como
abaixo:

Nessa imagem, já indicamos com uma seta o botão no qual você deverá clicar
para carregar as 90 imagens. Clique no botão “Open” e selecione as imagens, que serão
carregadas na grande área em branco.

Observe a figura anterior e perceba que, no lado direito do programa, existem
botões  e  caixas  de entrada.  Preencha com o valor 30 a  caixa de entrada nomeada
“Delay” e, depois, clique no botão “fps”, selecionando-o.

É só isso. Você selecionou 30 imagens por segundo e agora deve clicar no
botão “Save”, ao lado do botão “Open”, para gerar a animação. Salve-a com o nome que
desejar. Atenção a um detalhe: o programa pode travar com um grande número de
imagens, mas basta esperar que ele se recupera sozinho.

Vamos supor que você a gravou com o nome anim.png. Para visualizá-la, o
melhor é abri-la com um navegador que suporte esse tipo de animação. Aconselhamos
fortemente o uso do Firefox, que é gratuito e muito poderoso, e pode ser baixado no
endereço https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/

138

Figura 108

https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/


Se você viu o dodecaedro girando no centro da tela do Firefox, parabéns! Essa
foi sua primeira animação. Todas as outras serão geradas da mesma maneira.

Pratique!
1. Altere o parâmetro “Delay” para 15, depois para 60. O que você observou?
2. Faça o dodecaedro girar no sentido anti-horário simplesmente alterando a

ordem das imagens.

5.7 Fazendo uma esfera rolar
Esta animação consiste em uma simples esfera que rola da esquerda para a

direita  sobre  o  plano  da  cena  básica.  Veremos  como  usar  a  variável  clock para
rotacionar e transladar ao mesmo tempo um objeto.

Crie um novo arquivo principal, com o nome  anim2.pov, e um arquivo de
controle com o nome  anim2.ini.  Copie a cena básica no arquivo principal.  Agora
acrescente uma esfera logo abaixo do bloco fog:

sphere {
  0, 1
  texture {Candy_Cane scale 0.25}
  rotate <0, 0, -clock*360>
  translate <2*pi*clock-pi, 0, 0>
}

A variável  clock aparece  em dois  lugares:  na  rotação  e  na  translação da
esfera. Ou seja, a esfera deve girar e, ao mesmo tempo, se deslocar da esquerda para a
direita. O comando

  rotate <0, 0, -clock*360> 

indica que a rotação será ao redor do eixo z. O sinal negativo garante que, do nosso
ponto de vista, a esfera gire na direção correta (tire o sinal e veja como fica...), e a
multiplicação clock*360 necessita de uma explicação mais detalhada.

No planejamento dessa animação, antes mesmo de escrevermos o código da
esfera, imaginamos que a variável  clock variaria de 0 a 1. Isso nos permitiria usá-la
como se fosse uma porcentagem, que vai de 0% a 100% do valor multiplicado. Usamos
essa ideia com 360, o que faz com que a coordenada do vetor varie de 0 a 360 enquanto
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a variável  clock vai de 0 a 1. Essa é uma técnica muito simples e muito importante,
que será novamente utilizada na translação.

A linha translate <2*pi*clock-pi, 0, 0> desloca a esfera na direção x. Vamos
entender a fórmula por partes.

A constante π, de valor aproximado 3,14, é representada em POV-Ray como
pi. Como o raio da esfera é 1, sua circunferência é 2π. Se a variável clock varia de 0 a
1, então, multiplicada por 2π, fará a variação ir de 0 a 2π, ou seja, a coordenada  x
variará de 0 a 6,28, partindo do centro da imagem até a coordenada 6,28 à direita.
Como queremos que ela parta do canto esquerdo, subtraímos π para que ela varia de
-3,14 até 3,14.

A cena principal do arquivo anim2.pov está pronta. Vamos agora ao arquivo
ini. 

No arquivo anim2.ini, escreva

Input_File_Name = anim2.pov
Initial_Clock = 0
Final_Clock = 1
Initial_Frame = 1
Final_Frame = 90

Isso nos diz que anim2.ini analisa animn2.pov buscando a variável clock, que
varia de 0 (Initial_Clock = 0) até 1 (Final_Clock = 1), e cria 90 imagens, variando de
1 (Initial_Frame = 1) a 90 (Final_Frame = 90).

Com tudo pronto, basta que você execute o arquivo  anim2.ini e aguarde a
geração das 90 imagens. Depois de geradas, proceda exatamente como antes, usando o
APNG Anime Maker para juntar todas em uma animação.

Pratique!
1. Faça com que o deslocamento da esfera seja na direção z.
2. Pense em termos de tempo. Imagine que a animação levará 5 segundos e

terá  60  imagens  por  segundo.  Como  ficam  as  variáveis  Initial_Frame e
Final_Frame?
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5.8 Movimentando a câmera
O movimento em uma animação pode ocorrer também na câmera, como em

um filme de ação. Para isso, basta que a variável  clock esteja dentro do vetor que
define a posição da câmera.

Vamos  usar  o  mesmo  código  da  animação  do  dodecaedro  com  algumas
alterações.  Comecemos  com  o  plano,  que  agora  deve  ser  xadrez  para  evidenciar
melhor o movimento da câmera:

plane {
  y, -1 
  texture {pigment {checker Black White*2}}
}

Ficou  bem  mais  simples.  Agora  retire  o  comando  rotate do  código  do
dodecaedro, que agora fica fixo:

object { 
  Dodecahedron  
  texture {Candy_Cane scale 0.25}
}

Por fim, altere a posição da câmera e acrescente a variável  clock logo no
final, também em uma rotação:

camera{
  location <0, 1.5, -3>     // nova localização
  look_at 0
  rotate <0, clock, 0>    // para girar ao redor do dodecaedro
}

O código todo fica:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc"
#include "skies.inc"
#include "shapes.inc"
#include "shapes2.inc"

sky_sphere {S_Cloud2}

light_source{<-1500, 2000, -2500> White}

camera{
  location <0, 1.5, -3>     // nova localização
  look_at 0
  rotate <0, clock, 0>    // para girar ao redor do dodecaedro
}

plane {
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  y, -1 
  texture{ pigment {checker Black White*2}}
}

fog {
  fog_type 2
  distance 50
  color White
  fog_alt 2.0
  turbulence 0.8
}

object { 
  Dodecahedron  
  texture {Candy_Cane scale 0.25}
}

Salve-o com o nome anim3.pov e crie um arquivo anim3.ini para controlá-
lo. Esse arquivo anim3.ini será diferente de anim2.ini apenas na primeira linha:

Input_File_Name = anim3.pov

O arquivo todo será

Input_File_Name = anim3.pov
Initial_Clock = 0
Final_Clock = 360
Initial_Frame = 1
Final_Frame = 90
Cyclic_Animation = on

Com  tudo  pronto,  execute  esse  arquivo  e  aguarde  a  renderização  das  90
imagens.  Como  na  animação  anterior,  use  o  APNG Anime  Maker para  criar  a
animação. Se tudo deu certo,  você verá a câmera girando em volta do dodecaedro
estático no centro da imagem.

Pratique!
1. Altere o número de imagens ou o fator FPS para criar uma animação mais

fluida.
2.  Tente  recriar  essa  animação  deixando  a  câmera  no  mesmo  lugar,  mas

girando simultaneamente tanto o dodecaedro quanto o plano. A variável clock pode
estar em vários lugares.
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5.9 Movimentando as luzes
Como você já deve ter suspeitado, todos os objetos de uma cena podem ser

movimentados. Em verdade, todos os parâmetros numéricos de uma cena podem ser
substituídos pela variável clock. Assim, as luzes também podem se movimentar pela
cena, e veremos como fazer isso com a animação seguinte.

Para  perceber  as  nuances  que  uma luz  em movimento  causa  na  imagem,
vamos simplificar ainda mais o código da animação anterior, retirando a sky_sphere e
o fog, que tornam mais difusas as luzes.

Agora,  vamos  modificar  novamente  o  ponto  de  vista  da  câmera,  além de
retirar de dentro dela a rotação:

camera {
  location <0, 4, -4>    // Observe as novas coordenadas
  look_at 0
}

Para  que  possamos  ver  a  luz refletida  no plano xadrez,  acrescente  nele  o
acabamento Glossy. Mude também o afastamento:

plane {
  y, 0 // Mudou de -1 para 0 
  texture {pigment {checker Black White*2}}
  finish {Glossy}
}

Vamos  agora  radicalizar  e  substituir  o  bom  e  velho  dodecaedro  por  um
simples cilindro. Apague todo o código do dodecaedro e, no lugar, escreva:

cylinder {
  <0, 0, 0> 
  <0, 2, 0>, 0.1
  texture {Candy_Cane scale 0.25}
  finish {Glossy}
}

Agora você vai alterar o código da luz para que ela se movimente ao redor
desse cilindro:

light_source {
  <0, 1, -0.5>
  White
  rotate <0, clock, 0>
}
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Observe que estamos novamente fazendo um objeto girar  em cena.  Como
seria  se  quiséssemos  apenas  deslocar  a  luz  em  linha  reta?  Qual  comando  você
utilizaria?

O programa todo fica:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc"
#include "skies.inc"
#include "shapes.inc"
#include "shapes2.inc"

light_source {
  <0, 1, -0.5>
  White
  rotate <0, clock, 0>
}

camera {
  location <0, 4, -4>    // Observe as novas coordenadas
  look_at 0
}

plane {
  y, 0 
  texture {pigment {checker Black White*2}}
  finish {Glossy}
}

cylinder {
  <0, 0, 0> 
  <0, 2, 0>, 0.1
  texture {Candy_Cane scale 0.25}
  finish {Glossy}
}

Salve esse programa como anim4.pov e crie um arquivo anim4.ini como o
anim3.ini, alterando apenas a primeira linha para Input_File_Name = anim4.pov.
O arquivo anim4.ini todo fica:

Input_File_Name = anim4.pov
Initial_Clock = 0
Final_Clock = 360
Initial_Frame = 1
Final_Frame = 90
Cyclic_Animation= on

Execute esse arquivo, deixe o POV-Ray criar as 90 imagens, junte tudo com o
APNG Anime Maker e observe sua nova animação.
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5.10 A variável clock em todos os parâmetros
Em POV-Ray, não há limites para o que pode ser animado: câmeras, luzes,

objetos, cores, texturas e tudo o mais que pudermos imaginar. Vamos criar agora uma
animação em que a variável clock aparece em muitos lugares.

Mantendo o cabeçalho do programa anterior,  vamos criar novamente uma
fonte de luz giratória. Mas vamos adicionar um sinal negativo antes da variável clock

para que a rotação seja no sentido oposto:

light_source {
  <0, 1, -1>
  White
  rotate <0, -clock, 0>
}

Modifique também a câmera do programa anterior:

camera {
  location <0, 2.25, 21*clock/360-20>
  rotate <0, clock/3, 0>
}

A variável clock aparece duas vezes nessa câmera: uma vez na posição, outra
na  rotação.  As  fórmulas  que  criamos  foram  empiricamente  encontradas,  ou  seja,
testamos várias vezes até conseguirmos o efeito que queríamos. Mas uma coisa nos
norteou: no arquivo ini correspondente à animação, a variável clock varia de 0 a 360.
Não mudamos essa especificação e, por isso, quando escrevemos clock/360, estamos
dizendo que o parâmetro onde essa fórmula aparece vai variar não de 0 a 360, mas de 0
a  1:  quando  clock é  360,  temos  clock/360  =  1.  Assim,  conseguimos  confinar  o
parâmetro dentro dos limites 0 e 1 e, com isso, dizemos também que a variação vai de
0%  a  100%  do  parâmetro.  Quando  multiplicamos  clock/360 por  21,  como  acima,
estamos dizendo que 21*clock/360 vai variar, portanto, de 0 a 21.

Vamos  alterar  as  características  do plano com o andamento  da  animação,
partindo de um preto total para um quadriculado que vai se tornando azul e branco:

plane {
  y, 0 
  texture {
    pigment {checker color rgb <0, 0, clock/360> 2*White*clock/360}
  }
  finish {Glossy}
}
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A primeira cor, rgb <o, 0, clock 360>, indica que a partida começa do preto
<0,  0,  0>  e  vai  até  <0,  0,  1>,  um  azul  bastante  forte.  A  segunda  cor,
2*White*clock/360, parte do preto e vai até o branco muito forte 2*White.

Vamos alterar também o cilindro:

cylinder {
  <0, 0, 0> 
  <0, clock/360*3+0.001, 0>, 0.25
  texture {Peel scale 0.25}
}

Esse código diz que a altura vai de <0, 0.001, 0> até <0, 3.001, 0>, ou seja, vai
parecer que o cilindro está crescendo a partir do plano. Observe também a textura, que
agora é Peel.

O programa todo fica:

#include "colors.inc"
#include "textures.inc"
#include "skies.inc"
#include "shapes.inc"
#include "shapes2.inc"

light_source {
  <0, 1, -1>
  White
  rotate <0, -clock, 0>
}

camera {
  location <0, 2.25, 21*clock/360-20>
  rotate <0, clock/3, 0>
}

plane {
  y, 0 
  texture {
    pigment {checker color rgb <0, 0, clock/360> 2*White*clock/360}
  }
  finish {Glossy}
}

cylinder {
  <0, 0, 0> 
  <0, clock/360*3+0.001, 0>, 0.25
  texture {Peel scale 0.25}
}

Salve esse programa como anim5.pov. O arquivo anim5.ini correspondente
é praticamente o mesmo de antes.
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Input_File_Name = anim5.pov
Initial_Clock = 0
Final_Clock = 360
Initial_Frame = 1
Final_Frame = 90

Observe que a animação não é cíclica.
Execute esse arquivo, gerando as 90 imagens, e crie a animação com o APNG

Anime Maker.

Pratique!
1. Faça o plano mudar de cor de tal maneira que ele comece com azul e branco

e no final fique verde e amarelo.
2. Acrescente a diretiva look_at na câmera e faça com que varie de <0, 0, 0>

até <0, 2, 0>. A propósito, para onde a câmera apontou, se essa diretiva não estava lá?

5.11 Projeto final
Neste projeto final, você deve criar uma animação em que, pelo menos, três

parâmetros, em objetos diferentes, recebam a variável clock.
Lembre-se que uma animação pode conter movimento (quando os objetos, a

câmera ou as luzes mudam de posição) ou não conter movimento (quando apenas as
cores, a intensidade da luz a escala das texturas variam).

Animações  são  muito  boas  para  testarmos  hipóteses  acerca  do
comportamento dos parâmetros  dos objetos.  Tome qualquer  uma das  imagens dos
capítulos  anteriores e crie  uma animação para ver  como os  objetos se  comportam
quando um ou mais de seus parâmetros variam.
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6 Últimos conselhos
Chegamos ao fim de nosso livro. O momento, porém, é o de um novo começo

e de novas orientações sobre os próximos passos. Até aqui, aprendemos o essencial do
POV-Ray, mas existe ainda muito para ser explorado. O que fazer agora?

Além de se exercitar, utilizando o material aqui apresentado como base para
futuras criações, aconselhamos que você leia o manual do POV-Ray disponibilizado no
site oficial e na seção de ajuda dentro do próprio programa. O manual contém uma
seção tutorial onde você pode rever alguns conceitos básicos e um capítulo detalhado
sobre  todos  os  comandos  que  o  POV-Ray  disponibiliza.  E  não  se  esqueça  de  ler
atentamente os apêndices aqui neste livro!

É preciso ter em mente que o POV-Ray é uma linguagem de programação
completa, capaz de fazer tudo o que outras linguagens fazem. Assim, seria bom que
você dedicasse um tempo aprendendo sobre as estruturas de dados elementares, sobre
leitura e escrita  de arquivos e sobre técnicas de programação em geral.  Tudo isso
ampliará seu domínio do programa.

E  para  finalizar,  não  se  esqueça  daquilo  que  é  o  principal  em  todo
empreendimento criativo: divirta-se!
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8 Apêndices
Seguem  aqui  os  apêndices,  como  já  referidos  no  texto.  Com  eles  você

aprenderá a instalar e a operar o POV-Ray e a conhecer melhor os arquivos inc, assim
como aprenderá a criar os seus para fins didáticos e científicos.

8.1 Apêndice A - Instalação e funcionalidade básica
Para podermos operar com o POV-Ray, é necessário instalá-lo a partir do site

oficial e aprendermos como trabalhar com suas funções essenciais.

Instalação no Window

Para instalar o POV-Ray no Windows, siga as orientações abaixo:
1. Acesse a página www.povray.org e clique no link Download no menu.
2. Na página de downloads, clique no link Download Windows Installer e

aguarde até que o instalador seja baixado em seu computador.
3. Vá até a pasta onde o instalador foi baixado e dê dois cliques nele para

iniciar o processo de instalação. Como já é tradicional em Windows, você
deve  clicar  nos  botões  Next,  I  Agree ou  Install todas  as  vezes  que
aparecerem até o fim do processo, e aguarde até o programa ser instalado.
Altere os parâmetros sugeridos apenas se você sabe o que está fazendo.

4. Depois de instalado, um pouco de atenção. Ao clicar no botão Finish, na
última tela da instalação,  você será levado automaticamente a mais um
download,  ao  do  editor  no  qual  desenvolvemos  os  programas.  Baixe  o
editor em seu computador, o que deve levar apenas alguns segundos.

5. Vá até a pasta onde o editor foi baixado e dê dois cliques nele para iniciar o
processo de instalação. Clique nos botões Next,  I Agree e no botão Close

ao final.
Se você seguiu esses passos à risca, o POV-Ray está pronto para ser executado

em seu computador.
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Instalação no Linux

Usuários de Linux têm duas opções para utilizar o POV-Ray em seu sistema.

1. A  primeira,  é  instalar  o  programa  nativo  para  Linux,  que  é  operado
normalmente através  da linha de comando.  Esse  programa, no entanto,
costuma  ficar  uma  versão  atrás  do  correspondente  programa  para
Windows.

2. A segunda, é instalar o mesmo programa específico para Windows através
do utilitário  Wine. Esta é a opção que aconselhamos, dadas as facilidades
que a versão para Windows oferece

Considerando que você tem o Wine instalado em seu sistema (se não, digite
no  terminal  o  comando  sudo apt-get install wine,  se  você  usa  Ubuntu,  ou  um
comando semelhante para sua distribuição), baixe depois, na página do POV-Ray, o
instalador para Windows, clique com o botão direito sobre ele e escolha Abrir com o

carregador de aplicativos Wine.  A instalação, daí em diante, ocorrerá exatamente
como na instalação para Windows.

Funcionalidade básica

Quando  o  POV-Ray  é  executado  pela  primeira  vez,  vemos  uma  tela
semelhante à seguinte:
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A imagem de uma caixa de madeira com esferas, bem no centro da imagem
acima, foi criada quando selecionamos a aba woodbox.pov e clicamos no botão Run.
Esses simples passos foram suficientes para que o programa  woodbox.pov,  escrito
com letras verdes, roxas e vermelhas na grande área de fundo branco, fosse executado.

Após a execução de um programa e a exibição da imagem, várias caixas de
mensagem costumam aparecer, como a seguinte:

Há várias como essa. Esta é uma mensagem alerta sobre o local onde você
gravou seus programas, mas há outra sobre o som que você ouve quando uma imagem
é criada, outra quando você fecha a janela de imagem e assim por diante. Se você não
quer  que  apareçam,  apenas  marque  o  pequeno quadrado  branco ao lado do texto
Don't tell me again e clique no botão OK. Não há nenhum problema em impedir que
essas mensagens apareçam.

O submenu Insert

Depois  desses  breves  ajustes,  você  pode  explorar  as  opções  do  menu
principal:

Destacamos  em  vermelho  o  submenu  Insert.  Ele  contém  trechos  de
programas  prontos  para  você  inserir  no  seu  próprio  programa,  e  também  cenas
inteiras prontas. 
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Ao clicar nele, você vê o seguinte:

Ao passar o mouse sobre as opções desse menu, você deve ver que uma caixa
com uma pequena imagem é apresentada na maioria delas:

Por exemplo, quando selecionamos a opção  Basic scene 01 – Checkered

Plane, uma pequena imagem de uma esfera sobre um plano quadriculado aparece. Se
você clicar na opção, o trecho de programa que gera essa imagem é acrescentado ao
seu próprio programa, na posição onde se encontra o cursor.
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O uso das imagens desse menu, por si só, constituem um excelente curso de
POV-Ray. São exemplos feitos pelos próprios desenvolvedores e contêm muitas dicas
de como programar bem em POV-Ray. Faça uso extenso desse menu.

A barra de ferramentas

Abaixo do menu, há uma barra de ferramentas com vários botões:

Deles,  os  mais  importantes  são  os  botões  New (para  criar  um  novo
programa), Open (para abrir programas existentes), Save (para salvar os programas a
cada modificação) e Run (para executar o programa).

Você utilizará extensamente esses quatro botões. Os demais serão explicados
à medida que forem necessários.

A caixa de seleção de tamanho

Abaixo desses dois botões, há uma caixa de seleção que contém um texto do
tipo  [512x384, No AA].  Isso mostra que sua imagem tem largura de 512 pixels e
altura de 384 pixels. A opção No AA indica que a imagem gerada não terá suavização,
ou seja, que as bordas dos objetos ficarão serrilhadas:

Se você deseja que suas imagens sejam suavizadas, escolha uma opção que
contenha AA 0.3, como, por exemplo, [512x384, AA 0.3], que utilizamos para gerar
nossas imagens.

Escolha também nessa caixa de seleção o tamanho que mais o agrada. Mas
atenção: quanto maior a imagem, maior o tempo de geração. Portanto, use tamanhos
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pequenos  para  fazer  testes  e  execute  o  programa em um tamanho maior  quando
desejar criar a versão final da imagem.

Atalhos de teclado

O  POV-Ray  pode  ser  operado  por  atalhos  de  teclado,  que  aparecem  nas
opções dos submenus. Vamos falar apenas de dois deles.

Para  agilizar  a  criação de  uma imagem,  use  os  atalhos  de teclado  Ctrl+S

(pressione as teclas  Control e  S conjuntamente) para salvar seu programa antes de
executá-lo,  e  Alt+G  (pressione  as  teclas  Alt e  G  conjuntamente)  para  executar  o
programa. Esse procedimento é o que costuma ser usado para tornar mais veloz todo o
processo de programação,  e  é muito melhor do que usar o mouse para apertar os
botões na barra de ferramentas.

8.2 Apêndice B - Os arquivos de inclusão (inc)
Os  arquivos  com  terminação  inc,  que  utilizamos  no  cabeçalho  de  nossos

programas através da diretiva #include, simplificam muito nosso trabalho com cores,
texturas, padrões, funções e muitos outros parâmetros.

Esses arquivos são de uma importância fundamental em nossas cenas. Leia
com  cuidado  este  apêndice  e  certifique-se  que  você  sabe  localizar  e  abrir  esses
arquivos em um editor de texto.

No Windows, eles se encontram na pasta C:\Arquivos de programas\POV-

Ray\include  ou  na  pasta  C:\Usuários\Nome  do  Usuário\Documents\POV-

Ray\v3.7\include, dependendo de sua versão do Windows.
No Linux, esses arquivos ficam na pasta home/POV-Ray/3.7/include.
Caso  tenha  dificuldades  em  descobrir  onde  esses  arquivos  se  encontram,

busque  pela  pasta  include em seu  computador  e  anote  o  caminho encontrado.  É
essencial que você consiga acessar esses arquivos para desenvolver programas mais
avançados.
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Além de outros, essa pasta contém os seguintes arquivos:

arrays.inc

chars.inc

colors.inc

consts.inc

debug.inc

finish.inc

functions.inc

glass.inc

glass_old.inc

golds.inc

ior.inc

logo.inc

makegrass.inc

math.inc

meshmaker.inc

metals.inc

rad_def.inc

rand.inc

screen.inc

shapes.inc

shapes_old.inc

shapes2.inc

shapes3.inc

shapesq.inc

skies.inc

stage1.inc

stars.inc

stdcam.inc

stdinc.inc

stoneold.inc

stones.inc

stones1.inc

stones2.inc

strings.inc

sunpos.inc

textures.inc

transforms.inc

woodmaps.inc

woods.inc

Esses são os arquivos include utilizados com mais frequência. Observe que,
na pasta, há também muitos outros tipos de arquivos. Consulte o arquivo de ajuda do
POV-Ray para saber detalhes de cada um deles.

Como exemplo, vejamos como é escrito o arquivo colors.inc.
Abra esse arquivo em um editor de texto, como o Bloco de Notas no Windows

ou o Gedit no Linux, e verifique que encontramos, depois das primeiras 20 linhas, o
seguinte código:

// COLORS:
#declare Red     = rgb <1, 0, 0>;
#declare Green   = rgb <0, 1, 0>;
#declare Blue    = rgb <0, 0, 1>;
#declare Yellow  = rgb <1, 1, 0>;
#declare Cyan    = rgb <0, 1, 1>;
#declare Magenta = rgb <1, 0, 1>;
#declare Clear   = rgbf 1;
#declare White   = rgb 1;
#declare Black   = rgb 0;
…
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Esse  trecho  nos  mostra  a  definição  (com a  diretiva  #declare)  de  8  cores
sólidas e uma transparente (Clear), definidas com o sistema RGB (Red, Green, Blue).
Esse sistema consiste em misturar porcentagens das cores vermelha, verde e azul para
formar todas as outras cores. Os valores de cada cor podem variar entre 0 (0%) e 1
(100%). As cores definidas acima são as mais simples de serem criadas.

Mais  abaixo,  nesse  mesmo arquivo,  encontramos  definições  de  27 tons  de
cinzas (todos formados com a mesma quantidade de vermelho, verde e azul), 94 outras
cores e ainda mais 5  macros (funções) de conversão entre sistemas de cores. Todas
essas outras cores podem ser utilizadas da mesma forma como as vimos utilizando.

Os  outros  arquivos  inc são  como  esse.  Em  geral,  contêm  definições  de
texturas, acabamentos, novas formas e funções que podem ser consultadas e utilizadas.

Aconselhamos que você abra em seu editor de texto os arquivos textures.inc,
finish.inc, glass.inc, golds.inc, shapes.inc, stones.inc, skies.inc e woods.inc para
verificar  como  são  definidas  texturas  e  acabamentos  de  vidros,  metais,  pedras  e
madeiras, além de novas formas e céus. Essa é uma excelente maneira de estudar e
aprender os truques que os bons programadores de POV-Ray utilizam.

Se  você  deseja  criar  seu  próprio  arquivo  inc,  simplesmente  troque  a
terminação de seus programas de pov para inc.

Por  exemplo,  se  você  criou  novos  objetos  e  os  gravou  em um  programa
chamado  meusobjetos.pov,  renomeie  este  arquivo  para  meusobjetos.inc.  Agora  você
poderá reutilizar  seus novos objetos,  bastando que você coloque o arquivo  inc na
mesma pasta  de seu programa e  use  o  comando  #include "meusobjetos.inc" no
cabeçalho.

Usando o POV-Ray em contexto escolar

Uma sugestão interessante para o professor que deseja utilizar o POV-Ray em
sala de aula é a seguinte: crie arquivos inc em que as cores, texturas e acabamentos
sejam redefinidos com palavras em português. Isso facilita enormemente a processo de
ensino de programação, uma vez que o aluno não precisa se preocupar com a grafia
das palavras inglesas.

Por exemplo, você pode fazer uma cópia do arquivo  colors.inc, renomeá-lo
como  cores.inc e  lá  dentro  substituir  os  nomes  das  cores  pelo  seu  equivalente
português. 
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