
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 

 

 

 

 

 

GABRIELA LINHARES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

REALIDADE VIRTUAL PARA A VISUALIZAÇÃO E DIFUSÃO DO 

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO: ESTUDO DE MÉTODOS E 

TÉCNICAS PARA A CRIAÇÃO DE AMBIENTES VIRTUAIS 

INTERATIVOS 3D 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador - BA 

2022 

 



 
 

GABRIELA LINHARES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIDADE VIRTUAL PARA A VISUALIZAÇÃO E DIFUSÃO DO 

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO: ESTUDO DE MÉTODOS E 

TÉCNICAS PARA A CRIAÇÃO DE AMBIENTES VIRTUAIS 

INTERATIVOS 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 

de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia 

como requisito para a obtenção do título de Mestre em 

Arquitetura e Urbanismo. 
 

Orientadora: Profa. Dra. Natalie Johanna Groetelaars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador - BA 

2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI) 
Biblioteca da Faculdade de Arquitetura (BIB/FAU) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Responsável técnico: Magali Alves Albuquerque – CRB/5-1438 

S586  
 Silva, Gabriela Linhares da. 

Realidade virtual para a visualização e difusão do patrimônio 
arquitetônico [manuscrito] : estudo de métodos e técnicas para a 
criação de ambientes virtuais interativos 3D / Gabriela Linhares da 
Silva. – Salvador, 2022. 

350 p. : il. 
 
Cópia de computador (printout(s)). 
Dissertação – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de 

Arquitetura, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. 2022. 

Orientadora: Profa. Dra. Natalie Johanna Groetelaars. 
 
1. Representação arquitetônica. 2. Realidade virtual. 3. Ambientes 

virtuais interativos 3D.  I. Groetelaars, Natalie Johanna. II. 
Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Arquitetura. III. Título. 

 
CDU: 72.012:004.946 



 
 

GABRIELA LINHARES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIDADE VIRTUAL PARA A VISUALIZAÇÃO E DIFUSÃO DO 

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO: ESTUDO DE MÉTODOS E 

TÉCNICAS PARA A CRIAÇÃO DE AMBIENTES VIRTUAIS 

INTERATIVOS 3D 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia como 

requisito para a obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo. 

 

 

Salvador, 27 de maio de 2022. 

 

Banca examinadora: 

 

Natalie Johanna Groetelaars (orientadora)   _______ _________________________ 
Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia 

Universidade Federal da Bahia - UFBA 

 

Arivaldo Leão de Amorim    __________________________________________________ 

Doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo 

Universidade Federal da Bahia – UFBA 

 

Lorena Claudia de Souza Moreira   ___________________________________________ 

Doutora em Arquitetura, Tecnologia e Cidade pela Universidade Estadual de Campinas 

Universidade Federal da Bahia - UFBA 

 

Luís Miguel Cotrim Mateus  _________________________________________________ 

Doutor em Arquitetura, especialidade de Comunicação Visual, pela Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À professora Natalie Johanna Groetelaars, pela maravilhosa orientação nessa 

jornada, pelo carinho, apoio, paciência e dedicação, que tornaram essa pesquisa 

possível. E por todas as contribuições ao longo da minha formação. 

Aos professores Lorena Claudia de Souza Moreira, Érica de Souza Checcucci e Luís 

Miguel Cotrim Mateus pelas contribuições fundamentais no desenvolvimento do 

trabalho. Em especial, ao professor Arivaldo Leão de Amorim, por todo apoio e 

ensinamentos no decorrer do caminho. 

Ao professor Douglas Emerson Deicke Heidtmann Júnior, pelas eternas contribuições, 

apoio e carinho ao longo de toda a minha formação. 

A todos os amigos, colegas e professores que contribuíram nessa jornada, seja pelas 

horas de conversas, discussões, desabafos e trabalhos, ou pela paciência e apoio.  

Em especial, às colegas Larissa Vieira do Nascimento e Maria Luiza de Camargo 

Santana, pela participação e auxílio na geração dos modelos geométricos, e ao Kelvin 

Alisson Marques pela assistência na parte de programação do ambiente virtual. 

À minha família, pelo amor e apoio incondicional. Em especial a Fernanda, Fábio, 

Samuel, Eliane e Dulcinéa, pela compreensão, paciência e suporte. Ao Kevin 

Lourenço, pelo carinho, incentivo e força. 

Ao Laboratório de estudos avançados em Cidade, Arquitetura e tecnologias Digitais 

(LCAD), da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), e 

ao Laboratório de Preservação do Patrimônio (LABPPAT), da Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC), pelo auxílio prestado e equipamentos disponibilizados. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo 

apoio à pesquisa com a bolsa de pós-graduação. 

À Prefeitura de Laguna e ao IPHAN Laguna, pela colaboração e dados fornecidos. 

A todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho e para a 

minha formação profissional, meus sinceros agradecimentos. 

  



 
 

SILVA, G. L. Realidade virtual para a visualização e difusão do patrimônio 

arquitetônico: estudo de métodos e técnicas para a criação de ambientes virtuais 

interativos 3D. 2022. 350 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 

Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre uso, aplicações e etapas de criação de 

Ambientes Virtuais Interativos tridimensionais (AVI 3D), relacionados à Realidade 

Virtual (RV), como foco no processo de geração dos modelos geométricos para a 

visualização e difusão do patrimônio arquitetônico. A partir de uma ampla revisão 

bibliográfica e embasamento teórico, são discutidas e estabelecidas as definições das 

terminologias realidade virtual e ambientes virtuais, e apresentados exemplos de AVI 

3D no campo do patrimônio edificado. Em seguida, apresenta-se um panorama das 

etapas de desenvolvimento de um ambiente virtual interativo 3D, indicando as 

possibilidades de métodos, técnicas e ferramentas para a execução de cada uma 

dessas etapas. Descreve-se também uma investigação aprofundada sobre a fase de 

geração dos modelos geométricos para o processamento em tempo real incluindo o 

mapeamento de fluxos de trabalho e a fundamentação teórica sobre modelagem 

geométrica, abordando diferentes tipos de modelos geométricos, suas características 

e métodos de geração dessas geometrias. Por fim, descreve-se e discute-se um 

estudo de caso realizado no Centro Histórico da cidade de Laguna, em Santa 

Catarina, para experimentação prática das etapas de desenvolvimento de AVI 3D 

propostas e da geração de modelos geométricos fotorrealistas a partir de uma 

aquisição de dados com fotogrametria digital. O estudo de caso consistiu no 

desenvolvimento parcial de um ambiente virtual interativo no motor de jogo Unreal 

Engine 4, com o teste de variadas técnicas e ferramentas para a obtenção de modelos 

em diferentes níveis de detalhe. Destaca-se que este trabalho contribui com a 

elucidação do desenvolvimento de aplicações de RV, a definição de um workflow base 

para a geração de modelos geométricos de edificações históricas para uso em AVI 

3D e a apresentação de possibilidades de uso e interação com esses modelos em um 

game engine.  

Palavras-chave: Ambientes virtuais interativos 3D. Realidade virtual. Fotogrametria 

digital. Modelagem geométrica. Motor de jogo. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a study on the use, applications and stages of creating three-

dimensional Interactive Virtual Environments (3D IVE), related to Virtual Reality (VR), 

focusing on the process of generating geometric models for the visualization and 

dissemination of architectural heritage. Based on an extensive literature review and 

theoretical background, the definitions of the terminology virtual reality and virtual 

environments are discussed and established, and examples of 3D IVE in the field of 

built heritage are presented. Then, an overview of the stages of development of a 3D 

interactive virtual environment is presented, indicating possibilities of methods, 

techniques and tools for the execution of each stage. An extensive investigation into 

the generation phase of the geometric models for real-time processing is also 

described, including the mapping of workflows, theoretical foundation of geometric 

modelling, approaching different types of geometric models, their characteristics and 

methods of generating these geometries. Finally, a case study in the Historic Center 

of Laguna city, in Santa Catarina, is described and discussed for practical 

experimentation of the proposed 3D IVE development stages and the generation of 

photorealistic geometric models from a data acquisition with digital photogrammetry. 

The case study consisted of the partial development of an interactive virtual 

environment in Unreal Engine 4, testing of several techniques and tools to obtain 

models in different levels of detail. It is noteworthy that this work contributes to the 

elucidation of the development of VR applications, the definition of a base workflow for 

the generation of geometric models of historic buildings for use in 3D IVE and the 

presentation of possibilities for using and interacting with these models in a game 

engine. 

Keywords: 3D interactive virtual environments. Virtual reality. Digital photogrammetry. 

Geometric modeling. Game engine.     
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1 INTRODUÇÃO  

A Arquitetura, considerada em sua excepcionalidade como de interesse 

artístico, difere-se pela espacialidade que cria e por sua natureza funcional. Torna-se 

essencial, portanto, preservar não só a estética, mas o ambiente construído e as 

sensações que o mesmo busca transmitir. Castriota (2012) trata da Arquitetura como 

uma arte utilitária que se transforma e se modifica com o tempo, trazendo o patrimônio 

edificado como um relato de experiências vividas que faz a mediação entre passado 

e presente. É por meio dessa compreensão simbólica e utilitária da Arquitetura que se 

deve assumir a sua preservação.  

A documentação do patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, está se 

tornado cada vez mais um tema de extrema importância, sendo um processo 

imprescindível para a preservação e difusão do mesmo. As edificações de interesse 

histórico e cultural, que compõem grande parte desses bens e constituem o patrimônio 

arquitetônico, representam, além de seu valor artístico, a identidade, a tradição e a 

memória de um povo em determinada época. São uma herança insubstituível para as 

gerações futuras.  

No entanto, a perda e a descaracterização desse acervo vêm acontecendo de 

forma rápida. Seja pelas ações do tempo e da natureza, ou pela degradação causada 

pela falta de manutenção e abandono do próprio ser humano, somados à 

impossibilidade de resguardar o patrimônio edificado, o mesmo está sujeito ao 

desaparecimento (AMORIM, 2011). No Brasil, a maior parte do acervo patrimonial não 

possui registros precisos e detalhados (GROETELAARS, 2015), e muitos ainda não 

foram sequer registrados e documentados, possuindo pouca ou nenhuma forma de 

registro. 

Nesse sentido, a documentação do patrimônio é um instrumento necessário 

para salvaguardar esse acervo, contribuindo para o conhecimento e entendimento das 

edificações e sítios históricos, seus significados, valores, possibilitando também a 

gestão, conservação e manutenção desses bens (LETELLIER, 2007). Além disso, 

auxilia na difusão desse patrimônio, que é fundamental para promover o envolvimento 

e interesse das pessoas, favorecendo a preservação da sua memória.  

O uso de tecnologias digitais na documentação possibilitou novas formas de 

registrar, inventariar e apresentar o patrimônio cultural. As técnicas de aquisição de 
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dados que surgiram nesse contexto permitem que usuários, especializados ou não 

nessas tecnologias, capturem uma grande quantidade de dados tridimensionais (3D). 

Dessa forma, objetos em grande escala e de alta complexidade, como áreas urbanas 

e edificações de grandes dimensões, podem ser visualizados através de dispositivos 

digitais com precisão e alto nível de detalhes, tanto por profissionais que venham a 

trabalhar com esses objetos quanto pelo público em geral (DUTESCU, 2006). 

As ferramentas para a geração de modelos geométricos (3D) têm possibilitado 

reconstruções digitais realistas a partir da digitalização de edificações existentes com 

métodos como 3D laser scanning e fotogrametria digital. Nos últimos anos, cada vez 

mais edificações e sítios históricos estão tendo a sua memória preservada e difundida 

através de modelos digitais, utilizados em diferentes tipos de aplicações que 

combinam a visualização tridimensional com o acesso a informações (MA, 2021).  

Esses modelos podem ser utilizados em diferentes tipos de aplicações, com 

destaque para a Realidade Virtual (RV) e os Jogos Digitais, que funcionam 

fundamentalmente a partir de ambientes virtuais e interativos. O desenvolvimento 

dessas aplicações no campo do patrimônio cultural tem apresentado resultados 

promissores na representação e difusão de edificações e sítios históricos, pois 

permitem que o usuário interaja com o ambiente e seus elementos, de forma que 

explorem o cenário e tomem decisões, aumentando a conscientização e compreensão 

do espaço representado (MA, 2021).  

O crescente uso dessas aplicações contribuíram para o desenvolvimento de 

softwares gratuitos e hardwares de baixo custo. Além disso, questões como: a 

popularização de softwares para o desenvolvimento de jogos com interfaces mais 

intuitivas; os avanços nas técnicas de modelagem geométrica na Computação Gráfica 

(CG), que permitiram a automatização de diversas etapas do fluxo de trabalho 

(workflow); e a fácil difusão das aplicações desenvolvidas através da internet, 

possibilitaram ampliar o uso dessas tecnologias (antes vinculadas à indústria de 

entretenimento), para os mais diversos setores como educacional, turismo, 

construção civil, entre outros. 

Apesar das muitas vantagens do uso de Ambientes Virtuais Interativos (AVI) 

3D, sobretudo para a visualização e difusão do patrimônio arquitetônico, o 

desenvolvimento desse tipo de aplicação envolve diversas etapas que possuem certa 
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complexidade e requerem o conhecimento técnico em diferentes ferramentas e 

workflows.  

Além disso, um dos fatores limitantes para a disseminação de AVI com modelos 

geométricos mais complexos, segundo Donadio (2018), está relacionado aos 

tamanhos dos arquivos, que necessitam de muita memória e espaço de 

armazenamento, e requerem equipamentos sofisticados para serem processados. 

Esses modelos digitais 3D, sobretudo os gerados a partir de técnicas de 

aquisição de dados mais modernas, possuem muitas vezes uma vasta quantidade de 

dados geométricos, imagens de alta resolução, entre outros detalhes que produzem 

volumes de dados muito grandes. Isso os torna difíceis de serem manuseados e 

visualizados em computadores comuns e dispositivos móveis, além de dificultar ou 

inviabilizar seu compartilhamento através da internet. 

Por esse motivo, a investigação de métodos e técnicas para gerar modelos 

geométricos otimizados, porém precisos e realistas, e que possam ser compartilhados 

(garantindo o fácil acesso ao conteúdo digital), tem sido o alvo de muitas pesquisas 

na comunidade científica. O desafio é, no entanto, “[…] encontrar um meio-termo entre 

o tamanho do arquivo, a precisão final e a visualização para garantir uma interação 

fluente e eficiente em tempo real de cenas 3D detalhadas […]” (DONADIO, 2018, p. 

61, tradução nossa).  

 O presente trabalho busca contribuir para a questão exposta a partir de um 

estudo sobre o uso de ambientes virtuais interativos e tridimensionais (AVI 3D), tendo 

como base os princípios e fundamentos da realidade virtual, para a visualização e 

difusão do patrimônio, sendo este representado por edificações de interesse histórico 

e cultural.  

Pretende, através da revisão bibliográfica, da análise de exemplos de 

aplicações e de um estudo de caso, compreender e apresentar as etapas necessárias 

para o desenvolvimento de ambientes virtuais interativos 3D (voltados para o 

patrimônio arquitetônico), expondo possibilidades de técnicas e ferramentas para 

cada uma dessas etapas, com foco na geração de modelos geométricos (3D) 

fotorrealísticos adequados para esse tipo de aplicação (AVI 3D).  
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1.1. ANTECEDENTES 

A escolha do tema se deu, fundamentalmente, a partir do interesse em 

continuar e aprofundar os estudos iniciados durante a graduação da autora, sobre o 

uso das tecnologias digitais para a documentação e difusão do patrimônio 

arquitetônico. 

Durante o período de graduação, no curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), foi realizada uma pesquisa de 

iniciação científica, no Laboratório de Preservação do Patrimônio (LABPPAT), sobre 

o uso da fotogrametria digital para a documentação do patrimônio edificado de 

Laguna, cidade localizada ao sul do estado. A pesquisa teve como objetivo investigar 

novas formas de levantamento cadastral a partir do uso de tecnologias digitais para o 

registro preciso das edificações localizadas no centro histórico da cidade, objetivando 

sua documentação e difusão. Além disso, buscava obter uma variedade de produtos 

digitais, como dados geométricos e texturas, para futuros trabalhos e pesquisas.    

A tecnologia escolhida como objeto de estudo na pesquisa de iniciação 

científica foi a fotogrametria arquitetônica digital, devido às experiências inicialmente 

obtidas pela autora no estágio realizado no Laboratório de Fotogrametria Arquitetônica 

(LFA) da Universidade de Valladolid, na Espanha, durante a bolsa de graduação 

sanduíche concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq no período de 2015 a 2016. A partir dessa experiência, foi 

possível aprofundar e aplicar no Brasil, os conhecimentos sobre fotogrametria 

arquitetônica digital adquiridos na Europa. 

Através do estudo de técnicas de restituição fotogramétrica com uso de 

fotografias terrestres, foram obtidos modelos geométricos fotorrealistas da geometria 

externa de algumas edificações do centro histórico de Laguna, bem como ortofotos, 

desenhos, nuvens de pontos e outros produtos (HEIDTMANN JÚNIOR et al., 2018). 

No entanto, devido à falta de recursos e equipamentos na época, que viabilizassem 

uma aquisição de dados das edificações por inteiro, incluindo partes não visíveis a 

nível do solo como os telhados, não foi possível obter produtos completos. 

Ainda assim, os resultados obtidos demonstraram que com o uso da 

fotogrametria arquitetônica é possível uma aquisição de dados rápida, precisa e 

fidedigna de edificações históricas. Os modelos geométricos obtidos apresentaram 
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bons níveis de precisão e realismo e podem ser utilizados para diversas aplicações, 

como: documentação arquitetônica; base para o desenvolvimento de projetos de 

intervenção, manutenção, monitoramento etc.; difusão do patrimônio; educação 

patrimonial, entre outros. Ao mesmo tempo, percebeu-se a necessidade de se 

investigar novos métodos de representação gráfica, visualização e difusão desse 

patrimônio, dado o constante avanço da tecnologia e as novas ferramentas 

disponíveis, buscando formas mais inovadoras e interativas para a visualização e 

preservação do patrimônio e sua memória. 

Por fim, dado o interesse da autora pelo setor de jogos digitais, as pesquisas 

realizadas sobre os temas apresentados e a potencialidade de aplicações como a 

realidade virtual na arquitetura, surge o interesse em investigar o uso dos modelos 

geométricos obtidos com a fotogrametria para aplicações em ambientes virtuais 

interativos. 

1.2. TEMA E CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

A documentação de edifícios de interesse histórico e cultural é um processo 

necessário não somente para a sua conservação, mas também para a preservação 

da memória e identidade que carregam, constituindo um legado histórico a ser mantido 

para as gerações futuras. Esse processo ocorre, fundamentalmente, pelo 

levantamento das edificações ou sítios históricos, que consiste em registrar, com 

precisão e detalhes, os elementos significativos e indispensáveis para o 

reconhecimento e a caracterização desses bens (GROETELAARS, 2004). 

Por conseguinte, a documentação arquitetônica compreende um processo 

complexo que envolve planejamento, aquisição, processamento, indexação, 

armazenamento, recuperação e difusão de dados, informações e metadados, gráficos 

e não gráficos, que são de fundamental importância para salvaguardar esses 

monumentos (AMORIM, 2011). Documentar ou registrar o patrimônio cultural significa 

capturar informações tanto tangíveis quanto intangíveis, contribuindo para a 

compreensão e preservação do mesmo, assim como de seus valores, promovendo o 

interesse e o envolvimento das pessoas com esses bens (NOGUEIRA, 2010).  

Nesse contexto, as tecnologias digitais têm ganhado destaque no processo de 

documentação, tanto para levantamentos cadastrais precisos quanto para aplicações 

mais lúdicas de interação com patrimônio. Conforme afirma Nogueira (2010):   
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 [...] onde as técnicas tradicionais de documentação e representação se 

mostram insuficientes, as tecnologias digitais, transdisciplinares em sua 

essência, proporcionam uma gama de aplicações, cujas vantagens 

principais compreendem desde a rapidez e a precisão na coleta de dados 

até a variedade e flexibilidade dos produtos gerados, facilidade de 

atualização, de armazenamento e de difusão de dados e informações. 

(NOGUEIRA, 2010, p. 15). 

O uso das tecnologias digitais aliadas ao processo de documentação no campo 

do patrimônio cultural trouxe o conceito de patrimônio digital (ou virtual)1, reconhecido 

como um novo tipo de legado que se constitui pelos conhecimentos e 

representações conservados em forma documental digital (LINHARES; 

GROETELAARS, 2021a), e descrito por Champion (2015a, p. 5, tradução nossa) 

como “[...] tentativa de transmitir não apenas a aparência, mas também o significado 

e a importância dos artefatos culturais [...] através da utilização de mídias digitais 

interativas e imersivas […]”.  

As formas de documentação e visualização digitais que constituem o patrimônio 

virtual foram reconhecidas ao longo do tempo em cartas de preservação do 

patrimônio, como a Carta sobre a Preservação do Patrimônio Digital de 2003 e a 

Carta de Londres de 2009, que mencionam a importância de proporcionar acesso e 

difundir esse patrimônio. A difusão do patrimônio virtual deve ser entendida como 

parte essencial do processo de documentação e o produto digital deve ser público e 

acessível. A acessibilidade compreende o compartilhamento dos registros, 

preferencialmente online, a fim de promover o interesse e a integração com o 

patrimônio, disponibilizar material para pesquisas e auxiliar no processo de 

conservação e manutenção (LETELLIER, 2007). 

Diversas tecnologias vêm sendo estudadas como forma de preservar e difundir 

o patrimônio cultural. Com o constante avanço das ferramentas digitais para o 

processo de documentação é possível reproduzir desde monumentos isolados com 

alto nível de detalhes até centros históricos inteiros. Essas tecnologias abrangem 

desde as etapas iniciais de aquisição de dados, até formas inovadoras de divulgar 

esse produto digital, bem como sua utilização para outras aplicações.  

Por conseguinte, com o uso de interfaces computacionais avançadas, o 

patrimônio digital pode ser visualizado por meio de ambientes virtuais e interativos, 

 
1 Do inglês Digital Heritage ou Digital Cultural Heritage, ou ainda, Virtual Heritage. 
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além de poder ser facilmente difundido pela internet, possibilitando o seu acesso em 

qualquer lugar e por qualquer pessoa. Essas aplicações proporcionam ao usuário uma 

nova forma de perceber e compreender o ambiente construído, suas características e 

valores.  

Nesse contexto, a realidade virtual, que funciona fundamentalmente por meio 

desses ambientes virtuais e interativos, vem sendo utilizada em projetos de 

preservação e difusão do patrimônio, tanto no meio acadêmico quanto para fins 

turísticos, trazendo formas mais intuitivas e interativas de se relacionar com os bens 

patrimoniais. Ao mesmo tempo, possibilita o acesso à reconstrução digital desses 

bens, disponibilizando-a online e contribuindo para a sua difusão.  

Com uso de equipamentos especiais é possível experimentar simulações ainda 

mais imersivas que fazem com que o usuário se sinta presente no ambiente 

representado, focando sua atenção para os bens patrimoniais e promovendo a relação 

das pessoas com os mesmos de modo atrativo. 

Com o avanço da tecnologia, a RV e a Realidade Mista (RM) trouxeram novas 

formas interativas de reconstituição virtual 3D e de compreensão dos bens tangíveis 

e intangíveis, deixando de lado a percepção de um patrimônio cultural estático e 

proporcionando um universo de sensações (IOANNIDES; MAGNENAT-THALMANN; 

PAPAGIANNAKIS, 2017). 

Outra área que ganhou destaque na produção de AVI, e que também pode ter 

aplicações de RV, foi a dos jogos digitais. Muitos desses jogos trabalham com a 

reconstituição de edificações ou locais existentes para a construção de cenários 

fidedignos, exploráveis e que trazem formas mais fascinantes de interação com o 

espaço.  

Segundo Camara (2018), os jogos digitais se destacam por serem ambientes 

virtuais interativos onde o usuário controla suas ações, fazendo escolhas, tomando 

decisões e explorando livremente o cenário virtual. Essas questões são valorizadas 

no processo de aprendizagem, uma vez que estimulam o usuário a criar uma relação 

afetiva com esses ambientes e podem favorecer o reconhecimento e a compreensão 

do patrimônio cultural e, por conseguinte, a sua valorização. 
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Esse potencial inerente aos jogos pode, portanto, ser utilizado em aplicações 

voltadas para o patrimônio por meio dos ambientes virtuais e suas mais variadas 

formas de interação, como exemplificado em diversos trabalhos e pesquisas já 

realizados nesse campo (MORTARA et al., 2014; IOANNIDES; MAGNENAT-

THALMANN; PAPAGIANNAKIS, 2017; CAMARA, 2018; STATHAM, 2019).  

Nesse contexto, nas últimas décadas, os game engines (motores gráficos 

criados para o desenvolvimento de jogos) têm ganhado destaque na geração de AVI 

por sua interface mais amigável e diversidade de recursos pré-programados, o que 

facilita seu uso por profissionais de diferentes áreas. Assim, os game engines 

permitem a criação de aplicações para visualização 3D interativas de grandes áreas, 

a adição de recursos visuais e informações, um alto grau de controle por parte do 

usuário para interagir no ambiente virtual e a exploração imersiva de locais 

reconstituídos digitalmente (STATHAM, 2019).  

Game engines podem servir como mecanismo para juntar diferentes tipos de 

dados e modelos geométricos em projetos voltados ao patrimônio cultural. Desenhos, 

arquivos de mídia e modelos geométricos podem ser combinadas para a criação e 

difusão de ambientes virtuais (MITCHELL; MURPHY, 2019). Com o uso de scripts e 

bibliotecas digitais2, essas plataformas simplificam e agilizam o desenvolvimento de 

aplicações gráficas em tempo real.  

Um exemplo da potencialidade e viabilidade do uso de AVI e dos game engines 

para a visualização e difusão do patrimônio, bem como das características interativas 

dos jogos digitais, é a Catedral de Notre Dame, em Paris, do jogo Assassin’s Creed 

Unity3. O jogo apresenta uma reconstituição completa e fiel da edificação, além de 

todo um entorno (fictício) modelado para representar a cidade no final do século XVIII 

(Figura 1).  

 
2 Refere-se aos websites que disponibilizam, de forma paga ou gratuita, produtos digitais online. 
3 Jogo lançado em 2014, desenvolvido pela Ubisoft, e que tem como cenário a cidade de Paris no final 

do século XVIII. Disponível em: https://www.ubisoft.com/pt-br/game/assassins-creed-unity/. Acesso 
em: 20 out. 2019. 
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Figura 1 - Reconstituição da Catedral de Notre Dame (Paris) no jogo Assassin’s Creed Unity 

 
Fonte: https://newsbeezer.com/swedeneng/unity-slapps-gratis-efter-notre-dame-branden/. Acesso em: 
20 out. 2019. 

 

Devido ao incêndio que ocorreu na catedral no ano de 2019, a empresa 

desenvolvedora da franquia disponibilizou o jogo para download gratuito, por tempo 

limitado, para que o público pudesse conhecer e vivenciar a catedral de forma 

interativa, difundindo a imagem e memória do edifício (LINHARES; GROETELAARS, 

2019a). Para a construção do cenário do jogo foi realizado um levantamento de alta 

precisão, que vem servindo como base para a reconstrução da catedral após o 

incêndio (GONÇALVES et al., 2021). 

Statham (2019) afirma que, quanto mais complexo for o jogo (melhor qualidade 

gráfica, diversas possibilidades de interação, cenários bem desenvolvidos etc.), 

maiores são os recursos necessários para o seu desenvolvimento, como tempo, 

financiamento e equipe de técnicos especializados. A autora também explica que, no 

entanto, com pequenas equipes e recursos limitados (tendo em conta as ferramentas 

gratuitas ou de baixo custo disponíveis), é possível desenvolver aplicações interativas 

e imersivas interessantes. Desse modo, ressalta-se a importância de se investigar 

mais a fundo, as potencialidades e a viabilidade dessas tecnologias digitais, a partir 

de estudos e pesquisas no uso dos game engines e da realidade virtual, para a 

visualização e difusão do patrimônio arquitetônico.     
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Desde a grande popularização dos videogames na década de 1990, o potencial 

dos jogos digitais vem sendo explorado, através do processo da gamificação (do 

inglês gamification), para o desenvolvimento de aplicações voltadas para outros fins 

que não o puro lazer e entretenimento. A gamificação pode ser entendida como “[...] 

uso de mecânicas de jogo em contextos de não-jogo, sendo aplicada como estratégia 

não apenas de envolver, mas também de sustentar a participação [...]” (LIAROKAPIS 

et al., 2017, p. 373, tradução nossa). É utilizar o poder dos jogos, de imersão e 

motivação, de modificar a percepção e a visão, para criar uma abordagem mais 

positiva, lúdica e interativa, podendo levar a maiores capacidades de aprendizado 

(LIAROKAPIS et al., 2017). 

Uma outra aplicação que se desenvolve nesse contexto é o Serious Game4 

(SG). Champion (2015b) define os SG como “[...] jogos projetados para treinar ou 

educar os usuários [...], aprendizagens baseadas em jogos [...]” (CHAMPION, 2015b, 

p. xiii, tradução nossa). Os serious games são jogos e, portanto, têm função de 

entretenimento, ainda que sejam projetados para fins “sérios” e que, muitas vezes, o 

usuário não saiba o real objetivo da aplicação (CHAMPION, 2015b). Enquanto a 

gamificação é entendida pela “[...] implementação deliberada de características de 

jogos em contextos normalmente não associados a jogos [...]” (LIAROKAPIS et al., 

2017, p. 374, tradução nossa), os serious games representam um tipo de jogo com o 

objetivo de levar o jogador a cumprir metas de aprendizagem de uma forma mais 

lúdica (MORTARA et al., 2014). 

A criação de ambientes virtuais interativos, seja dentro do contexto da 

gamificação e da produção de serious game, ou para aplicações mais simplificadas 

de visualização interativa, abrange uma série de processos complexos que envolvem 

diversas etapas de desenvolvimento e o domínio de diferentes softwares, métodos e 

técnicas em cada uma dessas etapas. 

A criação de AVI pode envolver diferentes fluxos de trabalho, tanto na aquisição 

de dados quanto no processamento e difusão dos mesmos, em função do objeto, das 

condicionantes do local e das características definidas para a aplicação na etapa de 

planejamento. Pode também requerer o uso de softwares de modelagem geométrica, 

 
4 Jogos com propósitos de aprendizagem, com objetivo de transmitir conteúdo educacional. Pode ser 

traduzido para o português como Jogos Sérios. 
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de restituição fotogramétrica e de programação de ambientes virtuais interativos, bem 

como de técnicas de renderização para um maior realismo ao cenário digitalmente 

representado. A criação de aplicações interativas para edificações existentes é, 

portanto, um processo complexo que requer um aprofundamento técnico em todas as 

suas etapas de desenvolvimento (LINHARES; GROETELAARS, 2021a). 

Outra característica fundamental dos AVI é o seu funcionamento em tempo 

real, que corresponde ao tempo entre a ação executa pelo usuário e reação devolvida 

pelo sistema. A interação no ambiente virtual, desde uma simples movimentação para 

explorar o ambiente até ações mais complexas como manipular objetos e interagir 

com avatares5, precisa acontecer de forma imediata para proporcionar ao usuário a 

sensação de realidade e não causar desconforto. 

Além disso, para viabilizar a difusão dos AVI, seja por meio da internet ou em 

locais fixos com equipamentos especiais, é preciso que o compartilhamento e 

processamento da aplicação aconteça de forma ágil. Consequentemente, para que 

essa rápida difusão ocorra, é necessário buscar métodos e técnicas que otimizem os 

modelos geométricos utilizados para a criação do ambiente virtual. Para isso, deve-se 

buscar a geração de arquivos com tamanhos reduzidos e modelos de rápido 

processamento, sem que percam a qualidade gráfica e as características relevantes 

para o reconhecimento e a identidade do patrimônio arquitetônico ali representado.  

Apesar de toda a complexidade na produção de ambientes virtuais interativos 

e na reconstituição digital de edificações de interesse histórico e cultural, assim como 

da necessidade de grandes investimentos para a produção dessas aplicações, está 

se tornando cada vez mais possível desenvolver projetos de AVI com recursos 

menores e esse tipo de tecnologia está se tornando acessível a uma maior parte da 

população. 

A realidade virtual e os jogos digitais, que estão associados aos ambientes 

virtuais interativos, representam poderosas ferramentas para a representação, 

visualização e difusão do patrimônio cultural, proporcionando meios mais estimulantes 

de conhecer e interagir com locais ou edificações de interesse histórico, de qualquer 

lugar, a qualquer momento. Devido ao frequente avanço tecnológico, se faz 

 
5 Avatar é uma representação do usuário no ambiente virtual por meio de um personagem (modelo 

digital) e controlado pelo próprio usuário (ROSA JUNIOR, 2003).  
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necessário mais estudos nesse campo, de forma a acompanhar os novos 

desenvolvimentos (hardware e software) e investigar métodos mais inovadores e 

interativos de registrar e promover os bens culturais.  

Também se mostrou necessário estudos mais aprofundados relacionados a: 

(1) etapas de desenvolvimento dos ambientes virtuais interativos que permitam a 

compreensão de modo abrangente de todo o processo de criação dos AVI; (2) 

identificação de formas mais otimizadas de trabalho, que permitam um equilíbrio entre 

qualidade gráfica e velocidade de processamento dos modelos geométricos; e (3) 

estudos sobre o uso dos game engines nesse processo, a partir dos conceitos de 

realidade virtual, a fim de identificar potenciais aplicações.  

1.3 JUSTIFICATIVA 

Tendo em consideração a crescente descaracterização do patrimônio 

brasileiro, a escolha em se trabalhar com novas formas de representação, 

visualização e difusão do patrimônio arquitetônico ocorreu por ser um instrumento 

imprescindível para a documentação e compreensão desses bens, assim como para 

a preservação da sua memória.  

O uso de tecnologias digitais no processo de documentação do patrimônio 

trouxe uma gama de possibilidades, como a criação e manipulação de dados 3D. 

Projetos que trabalham com simulações virtuais tridimensionais ultrapassam as 

fronteiras da Ciência da Computação. Nesse sentido, novas perguntas têm surgido 

quanto à aplicação de tecnologias digitais para o desenvolvimento de habilidades, 

colaboração interdisciplinar, difusão de dados, sustentabilidade, preservação e 

reutilização (LISCHER-KATZ et al., 2019). 

Rourk (2019) explica que as tecnologias voltadas para aplicações 3D podem 

fortalecer a conexão de um usuário com o assunto abordado, fornecendo acesso aos 

dados de edificações e sítios históricos por meio de experiências imersivas. O autor 

também pontua que, à medida em que novas tecnologias surgem, as interações 

virtuais tornam-se mais simples de implementar. Como as simulações virtuais 

permitem experiências cada vez mais realistas e cativantes, pesquisas nesse campo 

tornam-se necessárias e as oportunidades para desenvolvê-las mais frequentes. 
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A maior parte das pesquisas voltadas para a modelagem geométrica e a 

criação de plataformas virtuais no campo do patrimônio, concentram-se em questões 

como a visualização dos modelos, produção de imagens pré-renderizadas e passeios 

virtuais. Embora essas tecnologias ainda sejam uma forma eficiente de difundir o 

patrimônio, faltam ambientes virtuais que permitem ao usuário interagir em tempo real 

com o espaço, sendo a RV é uma ferramenta potencial para enfrentar esse desafio 

(MA, 2021).  

A escolha da realidade virtual como tipo de ambiente virtual interativo a ser 

investigado neste trabalho, como tecnologia para a visualização e difusão do 

patrimônio, e como instrumento de preservação de sua memória, ocorreu em razão 

dos seguintes motivos: 

• Por ser uma tecnologia que vem se popularizando nas últimas décadas, o que 

proporcionou uma variedade de equipamentos de baixo custo e ferramentas 

não comerciais gratuitas para o desenvolvimento de aplicações (TORI; 

HOUNSELL; KIRNER, 2018);  

• Pela constante atualização de seus recursos tecnológicos (hardware e 

software), levando a necessidade de investigação de seu potencial para o 

desenvolvimento de novas aplicações interativas; 

• Pelo valor educacional, possibilitando a compreensão e difusão do patrimônio 

de forma mais atrativa, além de proporcionar ao usuário uma melhor percepção 

do espaço e experimentação prática do mesmo, questões que são 

fundamentais na arquitetura (GUTIÉRREZ; HERNÁNDEZ, 2003); 

• Por possibilitar ao usuário a experiência de explorar, digitalmente e em tempo 

real, um ambiente ou monumento de interesse histórico e cultural, a partir da 

aquisição recente de dados ou de uma reconstituição baseada em documentos 

históricos (BEKELE et al., 2017); 

• Por ser uma aplicação de fácil difusão, que pode ser compartilhada online, 

tornando o patrimônio digital acessível, além de ser compatível com 

equipamentos de imersão e dispositivos móveis. 

A partir da pesquisa bibliográfica sobre realidade virtual associada ao 

patrimônio arquitetônico foram identificados trabalhos relevantes que exemplificam as 

diversas potencialidades da RV, com ou sem o uso de equipamentos especiais de 
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imersão, para a preservação e difusão dos bens culturais (GRAYBURN, 2019; 

ABDELMONEM, 2017; BEKELE, 2017; CHECA, 2017; IOANNIDES; MAGNENAT-

THALMANN; PAPAGIANNAKIS, 2017). A partir dessa investigação inicial surgiram 

questionamentos sobre como desenvolver uma aplicação de realidade virtual e quais 

as etapas necessárias para criar esses tipos ambientes virtuais interativos. 

Após uma pesquisa sobre as etapas de desenvolvimento dessas aplicações, 

identificou-se que muitas das abordagens encontradas na literatura para a produção 

de AVI são voltadas, especificamente, para a parte de linguagem de programação. Ou 

seja, são focadas na descrição de algoritmos do ambiente virtual e nos equipamentos 

de hardware associados, e requerem, inevitavelmente, o conhecimento em 

Engenharia de Software para a sua compreensão. Ou são focadas em somente uma 

das etapas da produção AVI, não esclarecendo todo o processo para se chegar ao 

resultado final. 

Desse modo, verificou-se a importância de novos estudos visando um 

mapeamento mais específico de aplicações de RV ao patrimônio, voltado para 

ambientes virtuais interativos já desenvolvidos e difundidos, com a finalidade de 

analisar o processo de criação dessas aplicações. Os trabalhos analisados trouxeram 

como descrição, em sua maioria, um panorama geral sobre o trabalho desenvolvido, 

relatando questões como: objetivo da aplicação, algumas ferramentas e técnicas 

utilizadas para a modelagem das edificações ou sítios históricos, as possibilidades de 

interação do usuário com o ambiente, a forma de difusão e, no caso de simulações 

mais imersivas, o uso de equipamentos especiais (LINHARES; GROETELAARS, 

2019b). 

Embora seja possível identificar etapas em comum no processo de criação dos 

ambientes virtuais interativos, desde a aquisição e processamento de dados até a 

difusão da aplicação, os trabalhos encontrados não abordam, de forma clara e 

aprofundada, cada um desses estágios. Tampouco explicam os variados fluxos de 

trabalho, métodos e técnicas possíveis para os diferentes tipos de aplicação, trazendo 

somente questões específicas do AVI por eles apresentados.  

Identificou-se também que o desenvolvimento de aplicações de realidade 

virtual requer diversas etapas complexas (como a modelagem geométrica e a 

programação do ambiente virtual), que necessitam de aprofundamento teórico e que 
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podem ser realizadas a partir de diferentes métodos, não havendo um fluxo de 

trabalho único. Em função dessa variedade de opções e condicionantes, não foram 

encontrados na literatura trabalhos que apresentassem um panorama geral de todas 

as etapas de desenvolvimento e das possibilidades de workflows. 

Ainda assim, para a criação de aplicações de RV faz-se imprescindível o 

entendimento de todo o complexo processo que envolve a concepção dessas 

aplicações, em função dos objetivos, características específicas do(s) objeto(s), prazo, 

custo, tecnologias e recursos disponíveis. E, para isso, torna-se inevitável a exaustiva 

pesquisa e análise de diversos trabalhos já realizados, a fim de identificar essas 

etapas, compreendê-las, apreender e testar softwares e hardwares, para só depois 

ser possível planejar (definir um fluxo de trabalho) e desenvolver a aplicação.  

Outra questão identificada na análise de aplicações foram as características 

dos modelos geométricos utilizados para a criação dos ambientes virtuais. Como já 

mencionado em seções anteriores, os ambientes virtuais interativos precisam que o 

processamento dos dados ocorra em tempo real, de forma a garantir o realismo e a 

sensação de presença no ambiente criado. Um ciclo de processamento é descrito por 

Tori, Hounsell e Kirner (2018) como: leitura de dados dos dispositivos de entrada, 

execução de simulação e renderização sensorial (visual, auditiva e háptica6). No caso 

de ambientes virtuais voltados para o patrimônio arquitetônico, os modelos 

geométricos texturizados de edificações ou sítios históricos e seus entornos 

influenciam consideravelmente no ciclo de processamento. Quanto mais detalhados 

estiverem os modelos geométricos (geometria complexa e texturas de alta resolução), 

e quanto maior a quantidade de elementos compondo o ambiente virtual, maior será 

o tempo de processamento.  

Com a evolução das técnicas de aquisição de dados, os motores gráficos para 

a criação de ambientes virtuais atualmente disponíveis e as modernas estratégias de 

renderização, é possível criar cenários mais realistas, com modelos mais fidedignos, 

sem comprometer a velocidade de processamento da aplicação. Nesse sentido, o 3D 

laser scanning e a fotogrametria digital são métodos de aquisição de dados precisos, 

capazes de capturar detalhes geométricos das edificações, como já comprovado em 

 
6 Relativo ao tato ou sensível ao toque. 
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diversos trabalhos (MATEUS, 2012; BASTIAN, 2015; GROETELAARS, 2015; 

FEDERMAN, 2017; BORRIELLO, 2018). 

A partir do processamento dos dados obtidos por ambos os métodos, é possível 

gerar modelos geométricos com alto nível de detalhes, representando de forma 

fidedigna o patrimônio. Ainda que esses modelos se apresentem inadequados para o 

uso imediato em ambientes virtuais interativos, os mesmos podem ser editados e 

simplificados sem perder a qualidade visual e precisão (MADEIRA, 2018). O modo de 

se trabalhar com esses modelos geométricos e as técnicas utilizadas para a sua 

otimização têm sido alvo de pesquisa nas últimas décadas pela comunidade científica. 

Além disso, os softwares de modelagem geométrica atuais permitem a 

utilização de diferentes métodos para a geração do modelo digital 3D e fornecem 

diversas ferramentas para a automatização de etapas, que antes resultavam em 

processos trabalhosos e demorados. Por conseguinte, as plataformas criadas para o 

desenvolvimento de jogos digitais também têm possibilitado cada vez mais a 

renderização de AVI detalhados, podendo esse potencial ser utilizado para outras 

aplicações.  

Por fim, a partir do exposto, a escolha do foco deste trabalho nas etapas de 

desenvolvimento de ambientes virtuais interativos e na geração de modelos 

geométricos para o uso nesses ambientes, justifica-se pelos seguintes motivos: 

• A necessidade de estudos que apresentem de forma clara e didática todo o 

processo de desenvolvimento de ambientes virtuais interativos, bem como o seu 

funcionamento (hardware e software) e as características imprescindíveis para a 

sua correta aplicação; 

• A necessidade de uma metodologia conceitual das etapas de desenvolvimento 

para a criação de AVI, elucidando as possibilidades de aplicação, métodos, 

técnicas e ferramentas; 

• O interesse em contribuir para a investigação de métodos e técnicas para a 

geração de modelos geométricos fotorrealistas e otimizados (equilíbrio entre 

qualidade gráfica e processamento), a partir da experimentação prática e 

proposta de workflows; 
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• A necessidade de se investigar fluxos de trabalho acessíveis para o 

desenvolvimento de ambientes virtuais, dentro dos conceitos da realidade virtual, 

e procurando usar ferramentas gratuitas ou de baixo custo; 

• Os constantes avanços tecnológicos, sobretudo na área de jogos digitais, que 

têm disponibilizado poderosas ferramentas para a criação de ambientes virtuais 

interativos, que vão desde a modelagem dos elementos do cenário até a 

programação do ambiente e das formas de interatividade.   

Nesse contexto, Ma (2021) comenta sobre as vantagens do uso dos game 

engine para a visualização e interação com modelos geométricos e como isso vem se 

tornando uma tendência de pesquisa no campo do patrimônio digital, possibilitando 

aplicações interativas e uma comunicação mais eficaz. A autora menciona que esses 

softwares possuem poderosas ferramentas para construir cenas virtuais 3D realistas, 

programar interações complexas, interfaces diferenciadas, inserir sons, efeitos, 

animações, entre outras vantagens. Também comenta a possibilidade de exploração 

do ambiente em diferentes perspectivas do usuário (câmera), permitindo outras 

formas de percepção do espaço.  

Logo, os game engines foram escolhidos como ferramentas a serem 

investigadas para a criação de ambientes virtuais interativos pelas seguintes 

justificativas:  

• Serem softwares focados no desenvolvimento de AVI, onde muitos possuem 

licença de uso gratuita;  

• Simplificar a produção de gráficos em tempo real através de interfaces mais 

intuitivas e sem a necessidade de conhecimentos aprofundados em ciência da 

computação; 

• Fornecer suporte para execução e/ou visualização da aplicação em RV (TORI; 

HOUNSELL; KIRNER, 2018); 

• Existirem, sobretudo nos últimos anos, plugins e templates específicos para 

arquitetura, possibilitando o uso de modelos geométricos já existentes e 

gerados em softwares mais usuais na área de arquitetura; 

• Possibilitarem o processamento de ambientes virtuais complexos com grande 

quantidade de elementos (modelos geométricos); 
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• Permitirem a programação de diversas formas de interatividade com alto grau 

de realismo, bem como a adição de recursos audiovisuais (STATHAM, 2019) e 

outros tipos de dados e informações.  

Optou-se para este trabalho o estudo da geração de modelos geométricos de 

edificações existentes com o objetivo de investigar fluxos de trabalho que partam de 

dados adquiridos por fotogrametria digital (terrestre e aérea), de forma a contribuir 

para as pesquisas realizadas nesse tema, dada a complexidade de manipulação dos 

dados obtidos por essa técnica.  

Por fim, o centro histórico de Laguna foi escolhido como objeto de estudo pelas 

seguintes condições fundamentais:  

• O inestimável valor paisagístico e imóvel do centro histórico, com edificações 

de diversos períodos e linguagens arquitetônicas, constituindo um acervo que 

foi palco de diversos acontecimentos da história do Brasil; 

• O crescente arruinamento e descaracterização desse acervo;  

• A pouca documentação sobre esse acervo, que se limita muitas vezes a 

desenhos técnicos imprecisos e fotografias (inexistência de modelos 

geométricos), o que inviabiliza a sua preservação adequada, bem como o seu 

processo de difusão; 

• A presença do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e 

da UDESC na cidade, bem como do LABPPAT, que podem se beneficiar com 

os dados a serem obtidos e com os produtos a serem gerados nesta pesquisa, 

podendo dar continuidade, em trabalhos futuros, ao processo de 

documentação e difusão desse patrimônio; 

• A relação da autora com a cidade, onde iniciou os estudos sobre o uso de 

tecnologias digitais para a documentação do patrimônio arquitetônico. 

Nesse sentido, a pesquisa pretende dar continuidade aos estudos realizados 

no período de graduação da autora, apresentando resultados mais completos que 

possam contribuir para o registro e difusão do centro histórico da cidade de Laguna 

que, até o presente período, não possui modelos geométricos da maior parte do seu 

acervo.  

 



39 
 

1.4 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral investigar as etapas necessárias 

para o desenvolvimento de ambientes virtuais interativos 3D aplicados à visualização 

e difusão do patrimônio arquitetônico, visando à proposição de fluxos de trabalho 

(workflows) para a criação e utilização de modelos geométricos fotorrealísticos de 

edificações existentes em um game engine.  

Essa proposição será alcançada a partir dos seguintes objetivos específicos: 

• Compreender os aspectos teóricos relacionados aos termos: realidade virtual, 

ambientes virtuais interativos e jogos digitais, expondo os conceitos dessas 

terminologias e as tecnologias relacionadas; 

• Investigar as etapas de desenvolvimento de ambientes virtuais interativos 

tridimensionais, desde o planejamento até a implementação e difusão da 

aplicação, e apresentar um panorama dessas etapas de forma clara e didática; 

• Expor os fundamentos básicos de modelagem geométrica, os diferentes tipos 

de modelos e os métodos de modelagem existentes; 

• Investigar e testar fluxos de trabalho (métodos, técnicas e ferramentas) para a 

geração de modelos geométricos da parte externa de edificações existentes a 

partir de dados adquiridos com fotogrametria digital (terrestre e aérea); 

• Testar e analisar, em um game engine, os modelos geométricos gerados a 

partir do desenvolvimento parcial de um AVI 3D de um trecho do Centro 

Histórico de Laguna (SC), verificando qualidade gráfica, velocidade de 

processamento e possibilidades de aplicação de diferentes tipos de modelos e 

diversos níveis de detalhe;  

• Divulgar os resultados da pesquisa. 

1.5. METODOLOGIA  

Neste trabalho entende-se por metodologia o conjunto de métodos científicos. 

O método científico, por sua vez, é considerado a teoria da investigação que pode ser 

definida como o “[…] conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e 

verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido […]” (MARCONI; LAKATOS, 2003, 

p. 83).  
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Nesse sentido, adotou-se para este trabalho a pesquisa de caráter exploratório, 

descrita por Gil (2002) como aquela que tem o objetivo de aproximar o pesquisador 

com o tema, a fim de melhor compreendê-lo, e possibilitar a construção de hipóteses 

e o aprimoramento de ideias. 

Com relação aos procedimentos técnicos, foram utilizados nessa pesquisa a 

revisão bibliográfica para fundamentação teórica sobre os temas ambientes virtuais 

interativos, realidade virtual e modelagem geométrica; e o estudo de caso para 

experimentação de geração de modelos geométricos a partir de diferentes métodos e 

ferramentas, bem como para a criação de um ambiente virtual interativo em um game 

engine. 

A pesquisa bibliográfica, é descrita como aquela que “[...] é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos 

[...]” (GIL, 2002, p. 44); e o estudo de caso, modalidade de pesquisa que consiste “[...] 

no estudo aprofundado e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento [...]” (GIL, 2002, p. 54). 

Com base no exposto, foram definidas para este trabalho as seguintes etapas: 

• Identificação e colocação precisas do problema 

i. Pesquisa bibliográfica e apresentações de conceitos sobre os temas: 

realidade virtual, ambientes virtuais interativos e jogos digitais; 

ii. Identificação do problema; 

iii. Revisão sistemática da literatura; 

iv. Compreensão aprofundada do problema (lacuna no conhecimento 

científico ou recolocação de um antigo problema devido ao surgimento de 

novos conhecimentos e tecnologias).  

• Estudo do primeiro problema identificado 

i. Mapeamento e análise de aplicações de realidade virtual voltadas para o 

patrimônio arquitetônico; 

ii. Identificação das etapas de desenvolvimento para a criação de AVI; 

iii. Identificação dos métodos, técnicas e ferramentas possíveis para o 

desenvolvimento de cada etapa anteriormente identificada. 

• Proposta de resolução para o primeiro problema identificado 

i. Proposição das etapas sequenciais para o desenvolvimento de AVI; 
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ii. Explicação das etapas propostas e dos possíveis métodos, técnicas e 

ferramentas que podem ser utilizados em cada uma (panorama de 

possibilidades). 

• Estudo do segundo problema identificado 

i. Estudo dos fundamentos básicos de modelagem geométrica na CG; 

ii. Estudo dos tipos de modelos e métodos de modelagem geométrica 

existentes; 

iii. Identificação das características fundamentais dos modelos geométricos 

para uso em ambientes virtuais interativos;  

iv. Mapeamento de workflows e ferramentas para a geração de modelos 

geométricos para uso em AVI; 

v. Estudo dos diferentes fluxos de trabalho para a modelagem geométrica da 

parte externa de edificações existentes, a partir de uma aquisição de dados 

com fotogrametria digital. 

• Proposta de resolução para o segundo problema identificado 

i. Estudo de caso – experimentação prática através da geração de diferentes 

modelos geométricos da parte externa de edificações existentes, para uso em 

AVI, a partir dos métodos e técnicas identificados; 

ii. Proposta de fluxos de trabalho para a geração de modelos geométricos. 

• Avaliação das propostas de resolução   

i. Criação parcial de um AVI, em um game engine, utilizando: as etapas de 

desenvolvimento propostas, os diferentes modelos geométricos gerados e os 

conceitos de realidade virtual não imersiva; 

ii. Análise dos resultados obtidos na criação do AVI quanto à aplicação das 

etapas de desenvolvimento propostas e o desempenho dos modelos 

geométricos utilizados (qualidade gráfica e tempo de processamento).  

• Comunicação dos resultados 

i. Realizar a comunicação da pesquisa através da dissertação e outras formas 

de publicação que se mostrarem viáveis. 

Um dos estágios mencionados na etapa de identificação e colocação precisa 

do problema é a Revisão Sistemática da Literatura (RSL). A RSL é “[...] um meio de 

identificar, avaliar e interpretar toda a pesquisa disponível relevante para a questão 

de pesquisa específica, tópico da área ou fenômeno de interesse” (KITCHENHAM, 
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2004, p. 1, tradução nossa). Ou ainda, a RSL é uma “[...] metodologia específica de 

pesquisa, desenvolvida para reunir e avaliar as evidências disponíveis relativas a um 

tópico focado” (BIOLCHINI et al., 2005, p. 1, tradução nossa).  

Optou-se por utilizar a RSL devido à vasta quantidade de trabalhos disponíveis 

sobre os temas estudados nas bases de dados online, identificados a partir da revisão 

de literatura exploratória, bem como à necessidade de selecionar estudos voltados 

especificamente para as questões propostas, como o uso de game engine e a 

representação do patrimônio arquitetônico.  

Para esta pesquisa o uso da RSL teve o objetivo de identificar e analisar: as 

possibilidades de aplicações de ambientes virtuais tridimensionais e interativos criados 

em um game engine para a conscientização e difusão do patrimônio arquitetônico; as 

possibilidades de interação dentro do AVI; as etapas de desenvolvimento do AVI; os 

métodos e técnicas que estão sendo utilizados nessas etapas; softwares e hardwares; 

formas de difusão do AVI; entre outras questões.  

A RSL não foi, nesta pesquisa, realizada por completo. Por questões de tempo 

e devido à alta quantidade de trabalhos encontrados, optou-se por utilizá-la no Capítulo 

2 somente como forma de selecionar os trabalhos a serem lidos, definindo a ordem de 

prioridade de leitura. Foram identificados na RSL o total de 1039 trabalhos. Após a 

etapa de verificação dos trabalhos e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 96 

foram selecionados, dos quais 30 foram lidos. Foi utilizado o software StArt7 para a 

condução da revisão sistemática, cujo protocolo foi disponibilizado no Apêndice A. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, resumidos a seguir. 

Capítulo 1 – Introdução: expõe uma abordagem inicial sobre os assuntos principais 

discutidos no trabalho, contextualizando a pesquisa, apresentando os antecedentes, 

a justificativa e os objetivos gerais e específicos, bem como a metodologia adotada. 

Capítulo 2 – Ambientes Virtuais Interativos (AVI) 3D e aplicações: expõe a 

fundamentação teórica sobre ambientes virtuais interativos 3D, abordando conceitos 

e características de realidade virtual e jogos digitais (tipos de AVI 3D investigados), e 

 
7 Disponível em: http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool. Acesso em: 22 fev. 2020. 
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apresentando exemplos dessas aplicações no campo do patrimônio arquitetônico e 

de sítios históricos. 

Capítulo 3 – Etapas de desenvolvimento de um AVI 3D: apresenta um panorama 

geral das etapas de desenvolvimento de um ambiente virtual interativo 3D, tendo como 

objetivo principal a visualização e difusão do patrimônio arquitetônico e de sítios 

históricos. Expõe diferentes métodos, técnicas e ferramentas que podem ser utilizados 

em cada etapa. 

Capítulo 4 – Geração de modelos geométricos para AVI 3D: expõe a 

fundamentação teórica sobre modelagem geométrica, os diferentes tipos de modelos 

geométricos existentes, nuvens de pontos, malhas poligonais e formas de trabalhar 

com esses produtos. Apresenta possibilidades de ferramentas para a etapa de 

geração do modelo geométrico, exemplificando os diferentes estágios nesse 

processo. Por fim, apresenta um mapeamento de workflows já consolidados para a 

obtenção de modelos geométricos. 

Capítulo 5 – Estudo de caso: desenvolvimento do AVI 3D: apresenta o 

desenvolvimento parcial de um AVI gerado em um game engine, a partir das etapas 

propostas no Capítulo 3 e dos conceitos de RV não imersiva. Expõe um estudo prático 

de modelagem geométrica de edificações existentes para uso em AVI 3D, tendo como 

objeto desse estudo o centro histórico da cidade de Laguna, em Santa Catarina. 

Aborda diferentes fluxos de trabalho para a otimização de malhas triangulares 

irregulares e analisa todos os resultados obtidos. Por fim, propõe um workflow geral 

para a geração de modelos geométricos de edificações existentes para o uso em um 

game engine, ilustrando as diferentes possibilidades de métodos e tecnologias. 

Capítulo 6 – Considerações finais: apresenta as conclusões finais do trabalho 

sobre: o uso de ambientes virtuais interativos tridimensionais para a visualização e 

difusão do patrimônio; as etapas de desenvolvimento dessas aplicações; e os 

métodos e tecnologias utilizados para a geração de modelos geométricos de 

edificações existentes. Analisa as potencialidades e limitações dos ambientes virtuais 

interativos e dos métodos utilizados para a sua geração, bem como do uso de game 

engines. Por fim, apresenta os desdobramentos e recomendações para trabalhos 

posteriores.  
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2 AMBIENTES VIRTUAIS INTERATIVOS 3D E APLICAÇÕES 

O presente capítulo expõe a fundamentação teórica do tema Ambientes Virtuais 

Interativos 3D, discute e define os seus conceitos e características. Em seguida, 

aborda os tipos de ambientes virtuais que serão estudados neste trabalho, associados 

às tecnologias de Realidade Virtual e Jogos Digitais. Por fim, apresenta exemplos 

desses ambientes aplicados ao patrimônio arquitetônico e urbano. 

Antes de apresentar os conceitos de Ambientes Virtuais (AV), é necessário 

entender, primeiramente, as terminologias “ambiente”, “real” e “virtual” consideradas 

para esta pesquisa. 

O termo ambiente comumente refere-se a um determinado espaço e todos os 

componentes que nele estão inseridos, como “[…] conjunto de objetos e de condições 

passíveis de serem percebidos e com os quais é possível interagir [...]” (KIRNER; 

SALVADOR, 2007, p. 91). Já a realidade é explicada por Tori, Hounsell e Kirner (2018) 

como tudo que é captado pelos nossos sentidos, e o virtual como algo que tem 

potencial para se tornar aquilo que ele representa.  

Um ambiente real corresponde, portanto, ao mundo real, à realidade vivida, 

enquanto os ambientes virtuais são gerados por computador e têm por objetivo 

envolver o usuário, como uma outra realidade a ser percebida (JERALD, 2016). 

Ambientes virtuais são sintéticos e compostos somente por objetos virtuais, ainda que 

os mesmos se assemelhem à realidade, e todas as possibilidades de ação nesse 

ambiente são programadas.  

Ambientes virtuais com diferentes possibilidades de interação têm ganhado 

destaque nas últimas décadas e estão sendo utilizados em diversas áreas, como 

saúde, arquitetura, aplicações científicas, artísticas, educação, treinamento, comércio, 

entretenimento, entre outros (TORI; HOUNSELL; KIRNER, 2018). Isso se deve, em 

grande parte, aos avanços tecnológicos e à facilidade de acesso aos recursos 

necessários para a produção e difusão dessas aplicações, como softwares de licença 

gratuita e hardwares de baixo custo. 

Algumas tecnologias são conhecidas pelo uso de ambientes virtuais com alto 

nível de interatividade e cenários realistas. Os jogos digitais são um setor da 

tecnologia dominante no desenvolvimento de diferentes tipos de ambientes virtuais 
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interativos e que se tornaram populares ao proporcionar narrativas e experiências 

interativas adaptáveis a diversos aparelhos eletrônicos e que atraem a atenção do 

usuário. A realidade virtual é outro setor que tem apresentado grandes inovações na 

produção de AVI, com simulações imersivas que buscam oferecer ao usuário a 

sensação de presença no ambiente digitalmente construído. 

 Embora os dois setores estejam relacionados entre si, existem características 

e conceitos particulares que os definem e os diferenciam de outros ambientes virtuais. 

Por conseguinte, faz-se necessário um estudo mais aprofundado das definições e 

conceitos dos termos a serem trabalhados nesta pesquisa para o seu correto 

desenvolvimento. 

2.1. AMBIENTES VIRTUAIS 

O termo ambiente virtual (virtual environment) surgiu a partir da ideia de inserir 

pessoas em ambientes sintéticos tridimensionais gerados por computador, embora 

hoje sua definição seja mais abrangente. Segundo Ellis (1991; 1994), ambientes 

virtualmente construídos foram previstos em diversos momentos da ficção científica, 

descritos com diferentes nomenclaturas, como espaço cibernético8 e mundo virtual. A 

concretização de interfaces computacionais que possibilitaram esse tipo de aplicação 

já ocorria desde a década de 1960, com o cientista da computação Ivan Sutherland, 

que apresentou o primeiro Head-Mounted Display (HMD)9, onde era possível 

visualizar modelos tridimensionais. 

Conforme explica Rosa Júnior (2003, p. 32), uma “[…] terminologia própria foi 

surgindo para definir o conceito de pessoas em ambientes sintéticos e seus modelos 

de interação […]”, e em meio aos avanços tecnológicos e o surgimento de novos 

softwares e hardwares, diferentes termos foram aparecendo, como ambiente virtual, 

presença virtual e virtualização. Alguns desses termos ainda se confundem, por vezes 

com definições similares ou características específicas que os diferenciam dos demais 

em algum aspecto da aplicação (ROSA JUNIOR, 2003). 

 
8 Do termo original em inglês Cyberspace, apresentado por William Gibson na década de 1980, no seu 
livro Neuromancer. 
9 Dispositivo óptico utilizado na cabeça para a visualização de imagens digitais. Podem conter sistemas 
de detecção de movimento, controladores de voz, entre outros dispositivos.  
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Souza (2008) também aponta que o termo ambiente virtual não apresenta uma 

definição única, podendo muitas vezes ser abordado como sinônimo de realidade 

virtual, ambos termos mais populares, ou até apresentar nomenclaturas como 

experiência sintética, mundo artificial e realidade artificial. 

No entanto, apesar das diferentes definições, os ambientes virtuais apresentam 

características específicas que precisam ser alcançadas para o seu correto 

funcionamento. Essas características são comumente apresentadas pelos próprios 

autores, com base em suas experiências e na tecnologia disponível, de forma a 

orientar o desenvolvimento de suas aplicações.   

Nesse sentido, devido aos diferentes conceitos e definições de ambientes 

virtuais existentes na literatura, torna-se necessária uma análise mais aprofundada 

das terminologias e os conceitos relacionados às mesmas. Para esta análise, foi 

considerada desde definições mais antigas do termo AV, até definições mais recentes, 

a fim de entender os avanços e as mudanças relacionados às tecnologias de cada 

época e as características que se mantiveram essenciais ao longo do tempo.  

Esta análise, apresentada na seção 2.1.1, tem por objetivo entender as 

diferentes possibilidades de ambientes virtuais existentes e definir qual será o AV 

objeto de estudo deste trabalho, suas características e suas relações com as 

tecnologias realidade virtual e jogos digitais. 

2.1.1 Tipologias e características dos Ambientes Virtuais 

Os ambientes virtuais são definidos por Ellis (1994) como exibições interativas de 

imagens virtuais que objetivam convencer os usuários de que estão imersos em um 

ambiente real. Outros autores também associam, ao longo do tempo, a definição de 

ambientes virtuais com representações interativas e tridimensionais de espaços 

físicos: 

• Modelo tridimensional de um espaço exibido a partir de um computador, em 

tempo real, para um usuário humano, podendo incluir outras informações 

sensoriais como auditivas e hápticas (BOWMAN, 1999); 

• Conjunto de dados 3D que descreve um ambiente com base em objetos e 

dados do mundo real ou abstratos (VINCE, 2004); 
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• Realidade criada artificialmente onde, nos casos mais convencionais, nenhum 

conteúdo é capturado do mundo real. Tem por objetivo envolver 

completamente o usuário em uma experiência, de forma que ele esqueça 

temporariamente o mundo real (JERALD, 2016). 

Todas as definições apresentadas acima se referem aos ambientes virtuais 

como ambientes 3D. No entanto, ressalta-se que, apesar do termo AV estar muito 

associado ao tridimensional, é importante entender as diferentes possibilidades e as 

terminologias mais corretas, para uma definição mais precisa. A tridimensionalidade 

é apenas uma possibilidade de característica de um ambiente virtual, podendo este 

também ser bidimensional (2D). 

Nesse sentido, Kirner e Kirner (2011) apresentam ambientes bidimensionais 

que viabilizam aplicações multimídia, como vídeos, textos, imagens e animações, que 

tradicionalmente utilizam projeções de tela, monitores e sons. Alguns websites, que 

apresentam apenas conteúdo multimídia, são, nesse caso, ambientes virtuais 2D, 

gerados por computador, com os quais o usuário pode interagir a partir de ações pré-

programadas.  

Outro tipo de ambiente virtual similar a esse conceito são os chamados 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), apresentado por Pereira, Schmitt e Dias 

(2007, p. 4) como “[…] mídias que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e 

permitir interação entre os atores do processo educativo […]”. Logo, os ambientes 

apresentados são virtuais, bidimensionais e interativos por meio de mouses, teclados 

ou touch screen. 

Os ambientes virtuais podem, portanto, ser classificados em ambientes 

virtuais 2D, que podem estar relacionados a várias mídias, e têm como foco fornecer 

informações ao usuário; ou ambientes virtuais 3D, que visam permitir ao usuário uma 

percepção tridimensional do espaço. 

Outra classificação de ambientes virtuais é apresentada por Tori, Hounsell e 

Kirner (2018), os quais explicam que os AV podem proporcionar experiências 

passivas, onde o usuário simplesmente observa o funcionamento do ambiente virtual 

simulado, ou interativas, onde o usuário pode interferir em seu funcionamento por 

meio de ações. Essas ações podem ser simplesmente exploratórias (exploração do 

ambiente dirigida pelo usuário), ou podem envolver interações mais complexas, como 
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a seleção e manipulação de objetos ou controle do próprio ambiente. Um ambiente 

virtual pode, portanto, ser passivo ou interativo. 

A forma de acesso e difusão dos ambientes virtuais também pode ser utilizada 

como método de classificação. Os AV podem ser utilizados individualmente ou ser 

compartilhados entre vários usuários, através da sincronização por meio de redes 

de dados10. Nesse contexto, os Ambientes Virtuais Distribuídos (AVD) são espaços 

ou mundos virtuais onde os usuários, localizados em lugares diferentes e por meio de 

seus próprios dispositivos computacionais conectados à internet, interagem em um 

único ambiente virtual compartilhado (TORI; HOUNSELL; KIRNER, 2018). Um 

exemplo muito popular dos AVD são os jogos online multijogadores. 

Diferentes abordagens, definições e situações contextualizadas, segundo Rosa 

Júnior (2003), podem ser ajustadas de alguma forma aos conceitos de ambiente virtual 

e que abrangem desde ambientes de comunicação textual, ambientes de simulação 

em escala real até ambientes sintéticos tridimensionais em rede. Nesse sentido, um 

ambiente virtual pode apresentar diferentes características e pertencer a diferentes 

classificações ao mesmo tempo, não estando restrito a um conceito específico.  

No entanto, ambientes virtuais com um conjunto intrínseco de características 

podem ser utilizados em sistemas específicos, o que acaba por enquadrar esses 

ambientes em um determinado grupo. É o caso da realidade virtual e dos jogos 

digitais, objetos de estudo deste trabalho, que utilizam ambientes virtuais com 

características próprias e essenciais para o correto funcionamento dessas aplicações, 

e que constituem a essência de ambos os termos. Tanto a RV quanto os jogos digitais 

funcionam a partir de ambientes virtuais interativos, característica que faz com que 

esses sistemas sejam muitas vezes confundidos como sinônimos da própria 

aplicação.  

Os jogos digitais podem funcionar a partir de AVI 2D ou 3D, enquanto a 

realidade virtual trabalha exclusivamente com AVI 3D. Os jogos possuem ambientes 

virtuais com um conjunto de características particulares que os caracterizam e os 

diferenciam de outros AVI, enquanto a realidade virtual é comumente confundida 

 
10 Entende-se aqui por rede de dados as redes de conexões que permitem o compartilhamento 

instantâneo desses dados entre diferentes dispositivos eletrônicos, como a internet. 
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como sinônimo de ambientes virtuais interativos 3D e, muitas vezes, diretamente 

associada aos jogos digitais 3D. 

A confusão entre as terminologias ocorre porque ambos, os jogos digitais e a 

realidade virtual, utilizam ambientes virtuais interativos como essência de suas 

aplicações, e por muitas vezes, usam a mesma tecnologia (hardware e software) para 

sua produção e execução. Os jogos digitais 3D podem, a partir do ponto de vista do 

ambiente virtual, serem confundidos como sendo sempre a própria realidade virtual, 

uma vez que são AVI tridimensionais e que buscam a imersão do usuário, 

características comuns da RV. E a realidade virtual, por sua vez, por se tratar 

unicamente de AVI 3D, é às vezes entendida como sendo o próprio ambiente, 

apresentando outras nomenclaturas como ambiente imersivo, ambiente interativo ou 

realidade alternativa. 

No entanto, é necessário esclarecer que os jogos digitais e a realidade virtual 

são aplicações, ou sistemas, que envolvem diversos elementos, conceitos e 

tecnologias, enquanto os AVI representam um tipo de produto comum de ambos.  

Cruz-Neira, Fernandéz e Portáles (2018) explicam que a realidade virtual é um 

conjunto de tecnologias e características que são utilizadas para criar ambientes 

virtuais interativos e imersivos, que buscam transmitir ao usuário a sensação de estar 

em outra realidade que não o mundo real. Essas tecnologias e características da RV 

são relevantes para os jogos digitais, uma vez que possuem o objetivo comum de 

imersão do usuário no ambiente sintético. Os autores também expõem que a RV não 

é apenas um conjunto de inovações tecnológicas, mas também um conceito de 

interação usuário-ambiente virtual focado na experiência do mesmo. 

Nesse contexto, Rubio-Tmayo, Barrio e García (2017) também apresentam a 

realidade virtual não apenas como uma ferramenta tecnológica, mas um conceito 

relacionado às possibilidades de experimentar realidades alternativas. Para eles, a 

RV é uma abordagem imersiva com o uso de modelos geométricos (digitais) e sons, 

somados à possiblidade de abranger outros sentidos. Por conseguinte, os autores 

expõem ambientes virtuais com diferentes características, como ambientes imersivos, 

ambientes tridimensionais e ambientes interativos, além de diferentes tecnologias, 

como as imersivas e interativas. Assim, colocam a realidade virtual como uma 
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abordagem que pode fazer uso desses diferentes ambientes e tecnologias para o seu 

funcionamento, separando a ideia da aplicação (RV) do produto (ambiente virtual). 

Entende-se neste trabalho que a definição do termo ambiente virtual está mais 

associada ao produto, à interface do sistema digital com o usuário. Já a realidade 

virtual e os jogos digitais envolvem conceitos, metodologias e tecnologias que, juntos, 

compõe o todo da aplicação. 

Outra abordagem que diferencia o termo realidade virtual de AVI 3D é a 

realidade mista, que possui alguns sistemas que também utilizam ambientes virtuais 

interativos e 3D. No entanto, por esses sistemas apresentarem mistura entre 

elementos reais e virtuais, já não podem ser classificados como realidade virtual, uma 

vez que a mesma está restrita a elementos produzidos digitalmente. Logo, todo 

sistema de realidade virtual envolve o uso de um ambiente virtual interativo 3D, mas 

nem todo AVI 3D faz parte da realidade virtual. Assim como nem todo jogo 3D pode 

ser associado à RV, uma vez que pode envolver a realidade mista ou apresentar 

abordagens diferentes das propostas na realidade virtual.  

Por fim, para este trabalho, serão considerados somente os ambientes virtuais 

que são interativos e tridimensionais, dentro da abordagem da realidade virtual e dos 

jogos digitais (Figura 2), e que tenham sua aplicação voltada para o patrimônio 

arquitetônico e urbano. 

Figura 2 - Tipos de ambientes considerados neste trabalho, destacados em verde 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Para o correto estudo e desenvolvimento das aplicações que são objeto de 

interesse deste trabalho, faz-se necessário o aprofundamento nos conceitos e 

características dos ambientes virtuais interativos 3D, bem como das terminologias 

realidade virtual e jogos digitais, e abordagens inerentes a elas. 

2.1.2 Conceitos de Ambientes Virtuais Interativos 3D 

Pinho e Rebelo (2006, p. 149) definem o AVI como um ambiente imersivo e o 

descrevem como um cenário tridimensional e dinâmico “[…] armazenado em 

computador e exibido através de técnicas de computação gráfica, em tempo real, de 

tal forma que faça o usuário acreditar que está imerso neste ambiente […]”. Para 

esses autores, a interação entre o usuário e a interface computacional é parte 

fundamental para o correto funcionamento desse tipo de aplicação. Os elementos do 

ambiente devem, fundamentalmente, responder às ações do usuário em tempo real, 

ou seja, o tempo de reação do sistema deve ser imediato para conferir a sensação de 

realidade. 

Para Kirner e Salvador (2011), um AVI é um ambiente gerado sinteticamente 

em um computador, disponibilizado através de um sistema de realidade virtual e que 

deve, necessariamente, agregar as seguintes características: 

• Ambiente virtual sintético: o ambiente deve funcionar em tempo real através 

de um sistema computacional.  

• Tridimensionalidade: o AV deve ser representado em três dimensões (3D), 

utilizando-se de recursos para proporcionar maiores sensações de 

profundidade e a sensação do usuário estar se movimentando por ele.  

• Ambiente multissensorial: o AV deve buscar a incorporação de todos os 

sentidos, o quanto for possível. Além da visão e do sentido espacial, é possível 

utilizar recursos sonoros e interagir com o ambiente.  

• Imersividade: o AV deve buscar o máximo de imersividade possível, 

proporcionando ao usuário a sensação de presença no ambiente. 

Normalmente, simulações mais imersivas são obtidas com o uso de 

equipamentos espaciais, como luvas, capacetes e óculos voltados para 

aplicações de realidade virtual. 
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• Interatividade: refere-se à capacidade do ambiente virtual (por meio do 

computador) de identificar as ações do usuário (entrada), proporcionando 

interações com AV, modificando-o como forma de resposta (saída). 

• Realismo: está relacionado à capacidade do ambiente virtual de proporcionar 

ao usuário a sensação e convencimento de estar num ambiente real por meio 

da tridimensionalidade, qualidade gráfica, tempo de resposta das ações e 

formas de interação. 

• Presença: refere-se à percepção psicológica do usuário de estar, fisicamente, 

dentro do ambiente, caracterizando-se com um sentido subjetivo.  

Kirner e Salvador (2011) também explicam que o desenvolvimento de 

ambientes virtuais interativos é um processo complexo, que envolve modelagem 

geométrica e interface humano-computador, estando a sua construção relacionada ao 

realismo visual e à interação por meio dos sentidos humanos.  

Um AVI, para Stanney e Cohn (2012), é um ambiente imersivo gerado por 

computador que pode simular tanto experiências semelhantes ao mundo real quanto 

simular mundos imaginários. Segundo os autores, esses mundos são orientados por 

hardwares, que possibilitam a interação do usuário com o ambiente, bem como por 

softwares, que são utilizados para gerar o mundo virtual ou para fornecer uma 

plataforma de suporte que permite conectar diversos usuários em um só ambiente.  

Os hardwares podem ser resumidos pelos dispositivos de entrada e saída, ou 

seja, equipamentos que irão interpretar as ações do usuário e devolver as reações 

geradas pelo ambiente, possibilitando a integração. Já os softwares correspondem às 

ferramentas computacionais utilizadas para gerar o ambiente virtual (processamento), 

seja na etapa de modelagem de seus elementos, ou na fase final onde o ambiente 

será montado e onde serão feitas as integrações entre programas. 

Os AVI são, portanto, comumente apresentados na literatura como: espaços 

virtuais tridimensionais e interativos (com processamento em tempo real), que buscam 

o máximo de imersão possível, a fim de proporcionar ao usuário a sensação de 

presença. Cabe ressaltar que os AV podem tanto buscar se parecer ao mundo real, 

quanto buscar simular ambientes irreais. O objetivo principal a ser atingido é 

convencer o usuário de que ele está presente no ambiente criado. 
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Para este trabalho será adotado o termo AVI 3D, por ser um termo mais preciso, 

evitando-se confusão com outros tipos de AVI, devido à possibilidade dos mesmos 

possuírem diferentes características, como apresentado na seção 2.1.1. 

Para o correto funcionamento desses AVI 3D, seja a partir de um sistema de 

realidade virtual ou de um jogo digital, é preciso entender o conceito e o funcionamento 

de algumas características, como imersividade, presença, tempo de reação do 

sistema, hardwares e softwares, entre outros. Essas características serão 

apresentadas e aprofundadas dentro da abordagem da realidade virtual, seguida dos 

jogos digitais, uma vez que ambos são objetos de estudo deste trabalho. 

2.2. REALIDADE VIRTUAL 

A realidade virtual tem apenas um objetivo: convencer você de que está em 
outro lugar. Ela faz isso enganando o cérebro humano – em particular, o 
córtex visual e partes do cérebro que percebem o movimento. Uma variedade 
de tecnologias conspira para criar essa ilusão […] (PARISI, 2015, n. p., 
tradução nossa). 

 

Ainda que a realidade virtual (virtual reality), comumente entendida a partir da 

descrição de Parisi (2015), tenha começado a ganhar mais visibilidade nas últimas 

décadas, a história da RV começa muito antes do surgimento do seu próprio nome. A 

busca por simulações virtuais imersivas não é uma área de pesquisa tão recente, e 

tampouco resume-se aos profissionais da ciência da computação (TORI; HOUNSELL; 

KIRNER, 2018). Antes do surgimento da RV, as interfaces computacionais eram 

restritas ao ambiente bidimensional exposto em uma tela, com exposições multimídia 

de textos, imagens, sons, vídeos e animações.  

Por ser influenciada diretamente pela tecnologia e pelo avanço da computação, 

os conceitos e definições de realidade virtual são modernizados com o tempo, em 

função das ferramentas mais recentes, onde profissionais e pesquisadores da área 

costumam definir a RV com base em suas próprias experiências e nas características 

que consideram imprescindíveis para sua aplicação (KIRNER; KIRNER, 2011).  

O termo realidade virtual, assim como ciberespaço, tornou-se popular e objeto 

de estudo de diversas linhas de pesquisa. A RV é comumente associada à 

possibilidade tecnológica de imergir, por meio de equipamentos especiais, em um 

mundo completamente sintético gerado por computador, e a difusão desse conceito 
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deve-se, em grande parte, aos filmes e livros de ficção científica (BIMBER; RASKARD, 

2005). No entanto, a realidade virtual não se refere somente às simulações com o uso 

de equipamentos especiais, e seu conceito surgiu da ideia de um ambiente virtual 

tridimensional e interativo, o que fez com que os termos RV e AVI fossem, por muito 

tempo, confundidos como sinônimos. 

Por conseguinte, diversos acontecimentos, projetos, pesquisas e paradigmas 

foram definindo a história da realidade virtual ao longo do tempo, podendo esta ser 

analisada do ponto de vista cronológico ou tecnológico (KIRNER, 2008). Para auxiliar 

no entendimento de como surgiram as terminologias RV e AVI 3D e suas relações, 

este trabalho apresenta um breve histórico, partindo do ponto de vista tecnológico. 

2.2.1. Breve histórico 

Quando algo novo aparece, todos, como uma criança descobrindo o mundo, 
acham que eles inventaram, mas se você cavar um pouco e encontrar um 
homem das cavernas arranhando uma parede, ele está criando realidade 
virtual em certo sentido. O que há de novo aqui é que instrumentos mais 
sofisticados permitem que você faça isso com mais facilidade […] (HEILIG, 
19-- apud JERALD, 2016, p. 15, tradução nossa). 

 

A reflexão de Heilig (19--, apud JERALD, 2016, p.15) retrata a história da 

realidade virtual. Enquanto as técnicas de fotografia e cinema se desenvolviam rumo 

aos ambientes virtuais, a ideia de realidade e de ambientes sintéticos já era discutida 

no universo da ficção científica. Em 1935, o livro Pygmalion’s Spectacles (Figura 3) 

começa sua história com a pergunta “Mas o que é realidade?” e apresenta um óculos 

que substitui os estímulos do mundo real por estímulos artificiais, de um novo 

ambiente interativo e imersivo (JERALD, 2016). 
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Figura 3 - Pygmalion’s Spectacles – 1935 

 

                               Fonte: http://uschefnerarchive.com/morton-heilig-inventor-vr/. 

Partindo do contexto cronológico, o desenvolvimento de equipamentos que 

visavam a inserção do usuário em ambientes sintéticos teve início na década de 1950, 

com base em técnicas cinematográficas. O primeiro dispositivo que marca a história 

da RV era virtual, tridimensional e imersivo, e surgiu em 1956, com o cineasta Morton 

Heilig e sua invenção, o Sensorama (Figura 4). A máquina possibilitava um passeio 

virtual imersivo, ainda que pré-gravado, com sons, cheiros, vibrações e vento 

(KIRNER, 2008; JERALD, 2016). Ainda que a máquina apresentasse um ambiente 

virtual passivo, ela buscava oferecer o máximo de imersão ao usuário.  

Figura 4 - Cartaz de divulgação do Sensorama 

 
                                               Fonte: http://uschefnerarchive.com/morton-heilig-inventor-vr/. 
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Em 1963, Ivan Sutherland desenvolveu o SketchPad (Figura 5), considerado 

um marco da RV por utilizar computação gráfica interativa, em tempo real e com 

dispositivos especiais (KIRNER, 2008).  

Figura 5 - SketchPad de Ivan Sutherland 

 

                    Fonte: http://swww.computerhistory.orgtimeline1963. 

Em 1968, Sutherland consolida o conceito de imersão nos sistemas de 

realidade virtual com o primeiro capacete (Figura 6), chamado Head-Mounted Display 

(HMD), que projetava imagens diretamente nos olhos do usuário, além de utilizar uma 

interface com rastreadores de cabeça mecânicos (KIRNER, 2008). O autor apresenta 

outros eventos e equipamentos que marcaram o desenvolvimento da realidade virtual, 

desde simuladores virtuais utilizados pelas forças aéreas, que tratavam de ambientes 

virtuais interativos e tridimensionais, até o desenvolvimento de linguagens web. 

Figura 6 - Primeiro HMD de Sutherland 

 

                                  Fonte: https://animagalaxy.com/ar-vr-mr/item/359-augmented-reality. 
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Foi somente em 1989 que o termo realidade virtual foi mencionado pela 

primeira vez, por Jaron Lanier11, não somente como uma forma de recriar digitalmente 

a nossa realidade, mas de expandi-la e melhorá-la (LANIER, 1989). Embora o autor 

enfatize a questão da tecnologia, o mesmo explica que a realidade virtual está além 

dos equipamentos tecnológicos. Para ele, a essência da RV é a experiência do usuário 

em uma realidade alternativa, a imersão no ambiente digitalmente construído e a 

possibilidade de viver e compartilhar experiências inimagináveis sem sair do lugar.   

Por volta de década de 1990, a RV ganha força no mercado de entretenimento, 

junto com os jogos digitais, surgindo novas empresas focadas no desenvolvimento 

dessas tecnologias (JERALD, 2016). Diversas pesquisas, trabalhos e equipamentos 

(hardwares e softwares) foram se desenvolvendo voltados para a ideia de realidade 

virtual. Nesse contexto, os equipamentos tecnológicos ganham uma popularidade 

ainda maior do que os próprios ambientes virtuais. 

 Logo, entende-se que o conceito de realidade virtual foi por muito tempo 

associado a ambientes que buscavam imitar o do mundo real, tanto em termos de 

qualidade gráfica quanto de interações. No entanto, seus conceitos e definições foram 

sendo atualizados com o passar do tempo e evolução da tecnologia, e novos tipos de 

interface foram surgindo. Ainda assim, o objetivo da RV manteve-se o mesmo, mas 

com a possibilidade de simular outras realidades criadas digitalmente. 

Apesar da abrangência no conceito de RV demonstrada, tendo como foco a 

tecnologia ou a relação do usuário com o ambiente virtual, existem características em 

comum defendidas por diversos autores sobre como deve ser um sistema para que 

seja considerado realidade virtual. Antes de discutir a realidade virtual, é importante 

entender a relação entre realidade e virtualidade, o que diferencia a RV da chamada 

realidade mista e como ambas abordam os AVI 3D. 

2.2.2. Conceitos de Realidade Mista 

Os primeiros sistemas de realidade virtual descreviam uma tecnologia 

computadorizada que possibilitava o usuário olhar por meio de uma tela e visualizar 

um mundo artificial. O termo realidade foi adotado devido ao fato dos ambientes 

 
11 Artista e cineasta da computação, cunhou o termo “virtual reality” em uma entrevista concedida à 
revista Whole Earth Review, em 1989.  
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virtuais tentarem, inicialmente, reproduzir o mundo real. Nesse sentido, a RV sugere 

uma realidade que não existe fisicamente, mas pode ser percebida (VINCE, 2004).  

Com o avanço da tecnologia e das pesquisas sobre real e virtual, e com a 

possibilidade de misturá-los, novas formas de realidade e virtualidade foram surgindo, 

como a popularmente conhecida realidade aumentada. Para melhor entender essa 

relação entre ambiente real e ambiente virtual, o esquema gráfico (Figura 7), 

elaborado com base no Contínuo Real-Virtual de Milgram12, ilustra os tipos de 

realidade e virtualidade existentes. A RV, por se tratar de um ambiente inteiramente 

virtual, constituído unicamente de objetos virtuais, localiza-se na extremidade do lado 

direito. Outros tipos de aplicações, que contemplem elementos virtuais no ambiente 

real, ou o contrário, fazem parte da denominada Realidade Mista (Mixed Reality). 

Figura 7 - Relação entre realidade e virtualidade 

 

 Fonte: Elaboração da autora com base nas informações de Tori, Hounsell e Kirner (2018) e Milgram et al. 
(1994). 

A realidade mista foi inicialmente definida como a integração de elementos 

virtuais, gerados artificialmente, com o ambiente físico (real). Essa integração 

acontece em tempo real por meio de um dispositivo tecnológico. No entanto, a RM 

pode tanto incorporar elementos virtuais no mundo real, como levar elementos reais 

para o mundo virtual. Nesse sentido, ressalta-se que ambientes que misturam objetos 

reais e virtuais não são considerados realidade virtual, uma vez que não são, 

exclusivamente, sintéticos. Nesse contexto, surgem diferentes tipos de realidade 

mista, que são explicadas por Tori, Hounsell e Kirner (2018), a partir das tecnologias 

até então existentes. 

 
12 Reality-virtuality Continuum (ou Contínuo de Milgram), publicado em 1994 por Paul Milgram e 
colaboradores, que explica a relação entre real e virtual, contextualizando a realidade mista.  
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A Realidade Diminuída – RD (Diminished Reality) consiste na eliminação de 

objetos do mundo real que estão sendo visualizados através de dispositivos digitais. 

Ou seja, um objeto do mundo real é identificado de forma manual pelo usuário, no 

dispositivo, e deletado, restando apenas o fundo em que ele se encontrava. A RD 

surgiu como uma adaptação dos recursos de pós-produção da indústria 

cinematográfica, agora em tempo real. Já a Realidade Aumentada - RA (Augmented 

Reality) funciona a partir da inserção de objetos produzidos pelo computador no 

ambiente real. Ela enriquece o mundo físico com objetos sintetizados 

computacionalmente, possibilitando a coexistência de objetos reais e virtuais, através 

de dispositivos tecnológicos. O objetivo da RA é que, por meio de dispositivos de 

rastreamento, o usuário possa interagir com os elementos virtuais de forma mais 

natural (Figura 8). Ambas buscam o máximo de similaridade entre os elementos reais 

e os elementos virtuais, de forma que as realidades se confundam (MORI; IKEDA; 

SAITO, 2017; TORI; HOUNSELL; KIRNER, 2018). 

Figura 8 - a) Ambiente real, b) Realidade aumentada, c) Realidade diminuída 

 

Fonte: Mori, Ikeda e Saito (2017).  

 

Já a Virtualidade Aumentada – VA (Augmented Virtuality) acontece quando o 

ambiente virtual é enriquecido com elementos reais pré-capturados. Elementos do 

mundo real, como objetos ou pessoas, são rastreados e registrados, em tempo real, 

no mundo virtual. Ou seja, o elemento não é gerado de forma sintética, sua forma é 

capturada do mundo real e automaticamente reproduzida no AVI, o que faz com esse 

tipo de sistema não possa ser considerado RV, embora envolva o uso de ambientes 

virtuais interativos e imersivos. Siscoutto e Tori (2004) apresentam o projeto AVTC - 

Augumented Virtuality Tele-Conferencing, onde o usuário apresentador é 
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“digitalizado” e inserido em um ambiente virtual, onde ele pode interagir com o próprio 

ambiente fictício ou com o público (Figura 9). 

Figura 9 - Imagens do projeto AVTC 

 

              Fonte: Siscoutto e Tori (2004). 

A Virtualidade Pervasiva - VP (Pervasive Virtuality) é definida pela incorporação 

de ambientes físicos, objetos ou informações reais no ambiente virtual, que podem 

ser modificados. Funciona como uma derivação da realidade virtual, onde os usuários 

são rastreados em tempo real e interagem tanto com o mundo virtual, quanto com 

objetos reais a eles incorporados. Neste caso, também se utilizam ambientes virtuais 

interativos e tridimensionais, mas que não podem ser classificados como RV, uma vez 

que envolvem interação com elementos do mundo real. O projeto Real Virtuality13 da 

Artanim apresentado em 2017 é um exemplo de virtualidade pervasiva, onde os 

usuários são rastreados por um sistema de captura de movimento, conseguem ver 

seus próprios corpos no ambiente virtual e interagir com objetos físicos (Figura 10). 

As interações no ambiente virtual, no caso da virtualidade pervasiva, acontecem por 

meio de elementos reais e se limitam a eles.   

 

 

 
13 Disponível em: http://artanim.ch/2017/02/real-virtuality-takes-the-next-step-with-dreamscape-
immersive/. Acesso em: 27 mar. 2020. 
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Figura 10 - Imagens do projeto Real Virtuality da Artanim, 2017 

 
               Fonte: http://artanim.ch/project/real-virtuality/. 

  

A Hiper-Realidade – HR (Hyper Reality) envolve a combinação da realidade 

virtual e da realidade física com inteligência artificial e inteligência humana. Na HR o 

usuário poderá interagir com formas de vida artificiais, geradas por computador, em 

um mundo misturado, envolvendo elementos reais e virtuais. Um exemplo de hiper-

realidade é apresentado no filme curta-metragem de Keiichi Matsuda, chamado 

Hyper-Reality14, que mostra um mundo misturado onde real e virtual se integram, 

sendo possível visualizar informações reais, por meio da interface artificial (Figura 11). 

Figura 11 - Imagem do mundo misturado no filme Hyper-Reality 

 
              Fonte: http://artanim.ch/project/real-virtuality/. 

 
14 Disponível em: http://hyper-reality.co/. Acesso em: 27 mar. 2020. 
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Tori, Hounsell e Kirner (2018) também explicam a Realidade Cruzada - RC 

(Cross Reality), onde as ações executadas no ambiente virtual repercutem no mundo 

real. O conceito da RC está relacionado com a Internet das Coisas (Internet of Things 

– IoT), trazendo a ideia de dispor em todo e qualquer objeto um controle remoto 

acessível pela internet. Aborda dispositivos inteligentes, que são capazes de 

identificar seus próprios estados e condições, conectados entre si e a uma rede geral, 

e capazes de reagir a comandos digitais.  

Por fim, a Virtualidade Ubíqua - VU (Ubiquitous Virtuality), que busca a 

completa integração do virtual com o real, em todo lugar e de todas as formas. É um 

termo mais acadêmico que visa um estado avançado da realidade cruzada e da hiper-

realidade, onde real e virtual estão completamente integrados e já não se consegue 

diferenciá-los, de modo que objetos digitais passem a fazer parte do mundo físico, 

tornando-se reais.  

2.2.3 Conceitos de Realidade Virtual 

A definição mais comum de realidade virtual, segundo Milgram e Kishino (1994) 

e que se mantém nos duas atuais, é a de um mundo sintético onde o usuário está 

imerso e pode interagir com esse ambiente, que por sua vez pode ser uma 

representação do mundo real ou um mundo completamente fictício. 

Por estar associada à tecnologia em termos de hardware e software, o que se 

entende por RV pode modificar-se ao longo do tempo. Tori, Hounsell e Kirner (2018, 

p. 19) explicam que: 

[...] apesar de ser relacionada com a tecnologia computacional de ponta, a 
Realidade Virtual não é uma área de pesquisa tão recente quanto possa 
parecer […] o que hoje é considerado RV pode vir a ser a interface padrão do 
computador do futuro, e realidade virtual passar a ser a denominação de 
alguma nova tecnologia, que neste momento está sendo concebida nos 
laboratórios de pesquisa […] (TORI; HOUNSELL; KIRNER, 2018, p. 19). 

Apesar disso, é possível identificar características em comum nos conceitos e 

definições sobre realidade virtual, que a acompanham desde o seu início até 

contemporaneidade, e constituem a sua essência (objetivo), sendo a tecnologia 

utilizada apenas para atingir esse objetivo (Quadro 1). O entendimento dessas 

características é de fundamental importância para a correta geração de trabalhos e 



63 
 

pesquisas nesse setor, uma vez que irão orientar o desenvolvimento de possíveis 

aplicações.  

Quadro 1 - Conceitos e definições de realidade virtual 

AUTORES CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
PALAVRAS-

CHAVE 

Lanier (1989) 

A realidade virtual é uma expansão da realidade, ou realidades 
alternativas para compartilhar experiências. É uma tecnologia que 
utiliza equipamentos especiais para sintetizar a realidade. A partir 
dela é possível ver e interagir com um mundo virtual, 
tridimensional.  

Expansão da 
realidade; realidade 
alternativa; 
sintética; interativa; 
tridimensional. 

Brooks (1999) 
Realidade virtual é a experiência do usuário de estar imerso em 
um mundo virtual, onde ele tem um controle dinâmico desse 
ambiente. 

Imersiva; sintética; 
interativa. 

Burdea e Coiffet 
(2003) 

A realidade virtual é um sistema interativo, imersivo e que busca 
solucionar questões do mundo real, sendo muito mais do que 
apenas uma interface de usuário. A imaginação por parte do 
usuário é parte importante de aplicações de realidade virtual, uma 
vez que ela irá auxiliar na sensação de imersão. 

Interativa; imersiva; 
sensação; 
imaginação. 

Vince (2004) 
Resumidamente, a realidade virtual é sobre o uso de 
computadores para gerar cenas tridimensionais, com as quais o 
usuário pode navegar e interagir. 

Sintética; 
tridimensional; 
interativa. 

Kirner e Siscoutto 
(2007) 

A realidade virtual é uma interface avançada do usuário para 
acessar ambientes virtuais gerados por computador, que 
proporcionam a visualização, movimentação e interação do 
usuário, em tempo real, em espaços 3D. O sentido da visão 
costuma ser dominante na RV, mas os outros sentidos (tato 
audição, etc.), também podem ser utilizados para experiências 
mais imersivas e realistas. 

Interface; sintética; 
interativa; tempo 
real; tridimensional; 
imersiva; realista. 

Botega e Cruvinel 
(2009) 

Interface avançada para aplicações de computador, onde o 
usuário pode interagir em tempo real, a partir de um ambiente 
tridimensional sintético, utilizando equipamentos multissensoriais. 

Interface; sintética; 
interativa; tempo 
real; imersiva. 

Fuchs, Moreau e 
Guitton (2011) 

A realidade virtual é um domínio técnico e científico que usa 
ciência da computação e interfaces digitais para simular o 
comportamento de elementos 3D em um mundo virtual, com 
interação em tempo real, proporcionando ao usuário uma pseudo-
natural imersão. 

Interface; sintética; 
3D; simulação; 
interação; tempo 
real; imersão. 

Rebelo (2012) 
A RV é uma forma de transportar o usuário para uma realidade 
(ambiente virtual), onde ele não está fisicamente presente, mas 
sente que está. 

Realidade; 
ambiente virtual; 
presença. 

Jerald (2016) 
Um ambiente digital gerado por computador que pode ser 
experimentado pelo usuário e com o qual se pode interagir, como 
se fosse real. 

Sintética; interativa; 
realista. 

Neelakantam e 
Pant (2017) 

A realidade virtual é, em suma, um conjunto de tecnologias e 
hardware de computador que são combinados para simular um 
ambiente real através de um virtual tridimensional e imersivo.  
Nesse ambiente se utilizam configurações para efeitos de 
percepção de profundidade, sons e equipamentos como controles 
para permitir interação com o usuário. 

Tecnologia; 
hardware; sintética; 
tridimensional; 
imersiva; interativa. 

Fialho (2018) 

A realidade virtual baseia-se na criação de ambientes virtuais com 
os quais é possível interagir. Esses ambientes têm por objetivo o 
realismo, fazendo com que o usuário não seja capaz de diferenciar 
o que é real e o que não é, e seja transportado para uma realidade 
alternativa. 

Sintética; interativa; 
realismo. 

Sherman e Craig 
(2018) 

A definição de realidade virtual ainda está em formação, mas ela 
pode ser entendida como a essência, não o fato. Ou seja, a 
realidade virtual é a comunicação, a ideia, e não somente a 
tecnologia. Um sistema de RV tem cinco pontos fundamentais: o 
mundo virtual, a imersão, a interação, os desenvolvedores da 
aplicação e o usuário.  

Comunicação; 
sintética; interação; 
imersão; usuário. 

Fonte: Elaboração da autora. 
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A partir das descrições apresentadas é possível identificar características que 

se repetem nos conceitos de realidade virtual e são postas, por muitos autores, como 

essenciais para um sistema de RV, mas também algumas divergências quanto ao que 

consiste o termo realidade virtual. Em alguns momentos a RV é apresentada como 

uma interface tecnológica, ou um conjunto de tecnologias, e em outros como a 

aplicação em si, a experiência, ou até mesmo o próprio ambiente virtual.  

No entanto, os conceitos de RV são sempre voltados para ambientes sintéticos, 

produzidos por computador, interativos, tridimensionais e imersivos. Essas 

características acompanham o conceito de RV ao longo do tempo, ainda que os 

profissionais e pesquisadores da área escolham, a partir de suas próprias 

experiências, qual delas é mais importante e deve ser o foco da aplicação.  

Fuchs, Moreau e Guitton (2011) explicam que muitos autores têm relacionado 

a realidade virtual unicamente com uso de um ou outro equipamento imersivo, e que 

essa definição não seria correta. Isso porque restringe a RV a uma tecnologia 

específica e não aborda toda a complexidade que envolve as interfaces de interação 

usuário-ambiente virtual. Nesse sentido, os autores apontam algumas questões que 

consideram fundamentais em sistemas de RV:  

• O ambiente virtual e seus elementos: o uso de hardwares e softwares para 

criar um ambiente virtual interativo e a interface com o usuário. Os elementos 

digitais que compõem esse ambiente devem trabalhar em tempo real, conforme 

as leis físicas (mecânica, óptica, acústica etc.) e comportamentais (sociais, 

emocionais, psicológicas etc.). 

• Interface do usuário: a interface digital onde o usuário será informado das 

ações executadas no ambiente virtual por meio de seus sentidos, como visão, 

audição etc.  

• A construção do ambiente virtual: é fundamental a criação de um mundo 

virtual completamente sintético, interativo e que funcione em tempo real. A 

criação do AVI é o problema principal da RV, pois envolve modelar e processar 

o ambiente virtual. As técnicas de criação do AVI não devem ser confundidas 

com as de realidade mista, que envolvem vinculação com o mundo real.  
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• Tempo de reação do sistema: o tempo de ação e reação do sistema, ou seja, 

da interação entre o usuário e o ambiente virtual, não pode apresentar atrasos, 

deve acontecer em tempo real.  

• Imersão pseudo-natural: a imersão natural só acontece, de fato, no ambiente 

real. Portanto, a imersão no AVI é chamada de pseudo-imersão e trata de uma 

percepção individual de cada usuário, que por sua vez depende do objetivo da 

aplicação e das tecnologias utilizadas.  

Burdea e Coiffet (2003) abordam como características fundamentais de uma 

aplicação de realidade virtual o que chamam de “os três is”: imersão, interação e 

imaginação (Figura 12). A imersão é a capacidade do usuário se sentir imerso no 

ambiente virtual, ou seja, sentir-se dentro desse ambiente. A interação são as ações 

que o usuário pode executar no meio virtual. A imaginação refere-se à capacidade da 

mente de perceber coisas que não existem. 

Figura 12 - Os três “Is” da realidade virtual 

 
  Fonte: Adaptado de Burdea e Coiffet (2003). 

 

 Já Sherman e Craig (2018) apontam outras questões que também são 

fundamentais para experiências em realidade virtual: as pessoas que estão criando a 

aplicação e pessoas que irão recebê-la. O mundo virtual é apresentado pelos autores 

como um espaço imaginário que se manifesta por um meio (conjunto de hardware, 

software e conteúdos específicos), onde conjuntos de objetos são descritos nesse 

espaço. A imersão refere-se à presença em uma realidade alternativa, um novo ponto 

de vista para a percepção humana. A interatividade resume-se às respostas para as 

interações humanas, de forma que o ambiente virtual pareça autêntico.  
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Os autores destacam que a realidade virtual é um meio de comunicação para 

pessoas, e as mesmas devem ser levadas em consideração. A “mágica” das 

aplicações em RV acontecem, principalmente, na mente do participante, o que torna 

cada experiência única, uma vez que o cérebro de cada usuário interpreta os 

estímulos fornecidos pelo ambiente virtual de forma diferente. Por conseguinte, as 

pessoas que desenvolvem aplicações em RV, ou seja, os criadores do mundo virtual, 

também fornecem sua perspectiva particular do ambiente a ser experimentado. Logo, 

a imaginação e a interpretação particular de cada indivíduo devem ser consideradas 

no desenvolvimento da realidade virtual (SHERMAN; CRAIG, 2018). 

Por fim, a partir dos conceitos e definições apresentados e discutidos, a 

realidade virtual é definida, neste trabalho, como: um sistema formado por um conjunto 

de métodos e tecnologias que, a partir de um ambiente virtual interativo 

completamente sintético e tridimensional e de uma interface usuário-sistema, permite 

a interação com esse ambiente através de ações pré-programadas, em tempo real. A 

RV busca proporcionar a máxima sensação de presença no ambiente virtual por meio 

do estímulo dos sentidos do usuário, com ou sem o uso de equipamentos imersivos15. 

O ambiente virtual pode apresentar uma abordagem realista, onde busca representar 

a realidade vivida, ou uma abordagem imaginativa, onde representa realidades 

alternativas. No caso de representações realistas, podem ser gráficas (com o uso de 

fototexturas) ou simulações precisas do comportamento físico de elementos do mundo 

real (movimentação, colisão, dinâmica de fluídos, etc.). 

Por conseguinte, as características consideradas imprescindíveis em um 

sistema de realidade virtual definidas para este trabalho são, fundamentalmente, 

quatro: tridimensionalidade, interatividade, imersividade e presença (Figura 13). 

Entende-se por imersão, os sentidos do usuário voltados para os estímulos do 

ambiente virtual, e por presença, a sensação e experiência do usuário que fazem com 

que ele se sinta presente no ambiente virtual. 

 
15 Equipamentos que proporcionam experiências imersivas ao usuário, como capacetes, óculos de 
realidade virtual, entre outros. Este termo será discutido na seção 2.2.3.3.   
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Figura 13 - Principais características de um sistema de realidade virtual 

 

                                         Fonte: Elaboração da autora.  

Para o correto estudo e desenvolvimento de aplicações de realidade virtual, 

faz-se necessário um aprofundamento nos conceitos das características 

apresentadas. Serão discutidos os aspectos considerados fundamentais para o 

objetivo deste trabalho: tridimensionalidade, interatividade, tempo de reação do 

sistema, hardwares e softwares, imersividade, presença, fidelidade e qualidade da 

representação gráfica. 

2.2.3.1 Tridimensionalidade, interatividade e tempo de reação do sistema 

Em uma aplicação de RV, o ambiente virtual deve ser 3D, interativo e 

explorável. Conforme explicam Tori e Kirner (2006), ambientes 2D fazem parte do que 

se chama multimídia, e a realidade virtual, apesar de utilizar diversas mídias, está 

voltada para a interação em ambientes 3D. Além disso, os autores explicam outras 

características que diferem a multimídia da realidade virtual (Figura 14). 

Figura 14 – Diferenças entre multimídia e realidade virtual 

 
 Fonte: Elaboração da autora com base nas informações de Tori e Kirner (2006). 
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 A realidade virtual está, portanto, relacionada à renderização de ambientes 

virtuais interativos e tridimensionais, ‘calculados’ em tempo real, priorizando a 

interação do usuário e é utilizada por meio de equipamentos específicos. A 

multimídia, por sua vez, está vinculada aos ambientes bidimensionais, imagens 

capturadas ou pré-processadas, onde predomina a qualidade imagem.  

 Ressalta-se que há autores que abordam aplicações interativas com 

panoramas como sendo ambientes tridimensionais. Porém, para este trabalho, 

esses tipos de AVI não serão considerados como sistemas de RV, e sim de 

multimídia, uma vez que: não são compostos por modelos geométricos, e sim 

imagens pré-processadas; apresentam forma de locomoção e interatividade 

limitadas; e apresentam distorções de perspectiva ao se movimentar pelo ambiente. 

A importância da tridimensionalidade nos ambientes de RV está relacionada à 

sensação de presença e percepção humana. Para que o usuário perceba o ambiente 

virtual como uma realidade, é necessário que o ambiente apresente três dimensões 

como o mundo real. Conforme coloca Vince (2004), por mais realistas que imagens 

e ambientes 2D possam parecer, não substituem o senso de escala, a noção de 

proporção e o impacto visual de um objeto ou ambiente real. A RV torna-se cada vez 

mais próxima de reproduzir essa experiência, por meio de cenários tridimensionais, 

efeitos de iluminação, texturas realistas, entre outras técnicas utilizadas no 

desenvolvimento de AVI que os aproximam da realidade. 

Quanto à interatividade, a mesma pode ser definida como “[…] a comunicação 

que ocorre entre um usuário e a aplicação de realidade virtual mediada pelo uso de 

dispositivos de entrada e saída […]” (JERALD, 2016, p. 275, tradução nossa). Pinho 

e colaboradores (2018) explicam que em um ambiente virtual, toda e qualquer ação 

e reação necessita ser programada, uma vez que as leis da física existentes no 

mundo real não existem no mundo virtual. Isso torna o desenvolvimento desse tipo 

de aplicação um processo complexo e custoso, onde as formas de interação devem 

ser bem planejadas para que possam ocorrer em tempo real. 

A interação corresponde, portanto, às ações que o usuário consegue executar 

no ambiente virtual e às respostas que recebe do mesmo. Para Bowman e 

colaboradores (2004), as formas clássicas de interação podem ser resumidas em 

navegação, seleção, manipulação e controle do sistema. A navegação refere-se à 
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capacidade do usuário de se movimentar no ambiente virtual, envolvendo definição 

do trajeto, seleção de direção, velocidade e parada de movimento. A seleção é a 

escolha de um elemento do ambiente virtual para ser manipulado e envolve indicação 

do objeto, confirmação e reação. A manipulação pode acontecer pela alteração da 

posição do elemento selecionado, ou das características inerentes a ele, como cor, 

tamanho, textura etc. O objeto também pode ser apagado, duplicado, deformado, 

entre outras ações. 

O controle do sistema está relacionado aos comandos do usuário que serão 

recebidos pela aplicação, como comandos de voz, por meio de movimentos ou por 

menus gráficos (BOWMAN et al., 2004). Essas interações podem ocorrer de forma 

direta ou indireta. Na direta, o ambiente virtual interpreta os movimentos do corpo do 

usuário por meio de dispositivos especiais. Na indireta, a interação é realizada por 

meio de controles, que podem ser físicos (botões, pedais etc.) ou virtuais, 

representados no próprio ambiente virtual (PINHO; REBELO, 2006).  

Existem diversas possibilidades de interação que podem ser programadas em 

um ambiente virtual, a depender do objetivo da aplicação e dos hardwares utilizados. 

A literatura sobre interação em ambientes virtuais e interfaces digitais é vasta, e a 

cada nova aplicação desenvolvida, uma forma diferente de interatividade é 

demonstrada. Para um melhor entendimento das formas de interação voltadas para o 

objetivo desta pesquisa, as mesmas serão apresentadas no decorrer do trabalho a 

partir das análises e estudos realizados16 sobre aplicações de realidade virtual no 

patrimônio arquitetônico e urbano. 

Desde uma simples movimentação para explorar o ambiente até ações mais 

complexas, como manipular objetos e interagir com avatares, as interações no AVI 3D 

precisam acontecer de forma imediata para proporcionar ao usuário a sensação de 

realidade e não causar desconforto. Esse funcionamento em tempo real é chamado 

de tempo de reação do sistema ou latência (Figura 15), e pode ser definido como “[…] 

tempo que um sistema leva para responder à ação de um usuário, o tempo real desde 

o início do movimento até o momento em que um pixel resultante desse movimento 

responde […]” (JERALD, 2016, p. 183, tradução nossa).  

 
16 Formas de interação em ambientes de realidade virtual voltados para o patrimônio arquitetônico são 

apresentadas na seção 2.4 deste trabalho. 
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Figura 15 - Interatividade e latência 

 
    Fonte: Elaboração da autora. 

O tempo de latência total de um AVI, ou seja, o “[…] acúmulo total de atrasos 

introduzidos por cada componente do sistema […]” (KIRNER; SALVADOR, 2011, p. 

102) deve ser abaixo de 20 milissegundos para que o usuário tenha a sensação de 

estar interagindo em tempo real (TORI; HOUNSELL; KIRNER, 2018). Um tempo de 

latência baixo em um ambiente virtual interativo é fundamental, uma vez que a 

reprodução de imagens atrasadas pode causar efeitos negativos no usuário, como 

enjoos e degradação da acuidade visual, no caso de uso de equipamentos imersivos, 

além de prejudicar o desempenho da aplicação, diminuindo o realismo, a sensação 

de presença e o aprendizado (JERALD, 2016). Questões como a capacidade de 

processamento do software, nível de detalhe dos modelos geométricos inseridos no 

ambiente, tamanho do arquivo, interatividade programada e forma de difusão do 

ambiente virtual influenciam no tempo de latência total. 

2.2.3.2 Hardware e software 

Para que ocorra a interação entre o usuário e o AVI 3D são necessários 

equipamentos físicos que identifiquem as ações (comandos) vindos do mundo real e 

devolvam as reações (respostas). Nesse sentido, Gnecco, Guimarães e Damazio 

(2007) dividem os ambientes virtuais interativos em quatro partes básicas: (1) o 

ambiente físico real necessário para sua execução, como uma sala fechada, com 

iluminação e eletricidade; (2) o sistema computacional necessário para o seu 

processamento; (3) o sistema de visualização, que se refere à reprodução do AVI 

(imagem, áudio etc.); (4) o sistema de integração, que proporciona o contato do 

usuário com o ambiente virtual. Os três sistemas podem ser chamados de hardware17, 

pois necessitam de equipamentos específicos para a sua execução. Por conseguinte, 

 
17 Palavra da língua inglesa que foi traduzida para o português como equipamentos ‘mecânicos’ ou 
físicos, necessários para a realização de uma determinada atividade. 
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para a integração desses sistemas, é necessário um software que os una de forma 

apropriada. 

Os softwares podem ser utilizados para confecção, processamento e síntese 

do ambiente virtual interativo (GNECCO; GUIMARÃES; DAMAZIO, 2007). Softwares 

de modelagem geométrica são utilizados para criar objetos, personagens e cenários 

que irão compor o ambiente virtual, além de criar animações, aplicar texturas etc., e 

correspondem à etapa de confecção. Os game engine são softwares voltados para o 

desenvolvimento de ambientes virtuais interativos 3D, possuem integração com os 

hardwares de saída, e correspondem à etapa de processamento e síntese. Os autores 

também mencionam os softwares de administração que são utilizados para o 

gerenciamento do ambiente virtual interativo. Diversos softwares podem ser utilizados 

na etapa de desenvolvimento do AVI, a depender do objetivo da aplicação e do fluxo 

de trabalho adotado, tanto para a geração dos elementos que irão compor esse 

ambiente quanto para a programação da interatividade e dos dispositivos de entrada 

e saída. 

Os hardwares por sua vez podem ser divididos em dispositivos de entrada, de 

processamento e de saída (Figura 16). Os hardwares de entrada recebem as ações 

do usuário, interagindo com o ambiente, e correspondem a equipamentos como 

controles, teclados, mouses, luvas, sistemas de rastreamento de movimento, sistemas 

de captação de som etc. Os hardwares de processamento irão receber essas 

informações e processá-las, podendo gerar imagens, sons, animações, entre outras 

reações que o ambiente virtual tenha sido programado para fornecer, como 

computadores, videogames e aparelhos móveis. Os hardwares de saída são 

responsáveis por levar essas respostas processadas ao usuário, como telas para a 

visualização de imagens, fones, caixas de som, equipamentos especiais para 

visualização imersiva, entre outros (GNECCO; GUIMARÃES; DAMAZIO, 2007). É 

necessária uma boa integração entre os hardwares para que a aplicação ocorra sem 

problemas de execução. 
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Figura 16 - Exemplo de relação entre hardware, software e usuário 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 Zorzal e Silva (2018) apresentam os softwares a partir de diferentes 

plataformas, que podem ser ferramentas pagas, que são proprietárias, e com direitos 

exclusivos do desenvolvedor; ferramentas de domínio público, que são os softwares 

sem autoria e que podem ser modificados sem restrições; ou ferramentas gratuitas e 

de código aberto, que são os softwares cujo desenvolvedor disponibiliza o código para 

uso livre. Os autores também explicam algumas linguagens para web utilizadas no 

desenvolvimento de AVI, como a Virtual Modeling Language (VRML), que trabalha 

com geometrias, texturas, iluminação, movimentos etc. Zorzal e Silva (2018) 

destacam ainda que para visualizar e interagir em ambientes virtuais criados com a 

VRML é preciso a utilização de plugin compatível. 

Outra linguagem disponível é o Extensible 3D (X3D), que permite a descrição 

de geometrias e comportamentos por script. Apesar de possuir maior flexibilidade e 

uma interface de programação mais avançada, também necessita de plugin para sua 

utilização. A Web Graphics Library (WebGL) é outra opção para o desenvolvimento 

de gráficos 2D e 3D e pode ser executada em navegador web sem necessidade de 

plugin. Diversas bibliotecas vêm sendo desenvolvidas para o emprego em ambientes 

virtuais tridimensionais e interativos para a WebGL.  

Parisi (2015) explica que as linguagens WebGL e JavaScript para web estão 

fornecendo novas possibilidades no desenvolvimento de experiências baseadas em 

navegador e de código aberto para desktop e dispositivos móveis, como Three.js e 

Babyloon.js. Por fim, ambos os autores também apresentam os game engine como 

softwares para o desenvolvimento de aplicações com gráficos em tempo real, e 

mencionam a vantagem de poder gerar toda a aplicação interativa em um único 

software.  
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Os hardwares e softwares para ambientes virtuais interativos 3D são diversos 

e evoluem de forma rápida com o avanço da tecnologia, embora suas definições se 

mantenham as mesmas. Equipamentos para experiências imersivas têm apresentado 

formas inovadoras de integração com o usuário e o acesso a esse tipo de tecnologia 

tem se tornado cada vez mais acessível (VINCE, 2004; JERALD, 2016).  

2.2.3.3 Imersividade e presença 

A imersão e a presença são conceitos relacionados entre si e que tornaram 

popular a realidade virtual. Segundo Tori, Hounsell e Kirner (2018), a imersão é o 

objetivo da aplicação, o que ela propõe alcançar com o AVI 3D, enquanto a presença 

é subjetiva, uma vez que depende da experiência de cada usuário. A imersão pode 

ser descrita como a precisão de um sistema de computador ao simular a realidade 

virtual enviando estímulos aos receptores sensoriais do usuário, ou seja, a capacidade 

de proporcionar uma ilusão de realidade inclusiva e vívida (SLATER; WILBUR, 1997). 

Quanto mais estímulos sensoriais o sistema de RV proporcionar, mais imersivo ele é. 

Algumas variáveis influenciam diretamente na imersão (Figura 17).  

Figura 17 - Fatores de imersão em um sistema de realidade virtual 

 
       Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações de Tori, Hounsell e Kirner (2018). 

 

A qualidade gráfica do AVI 3D está relacionada ao realismo e à fidelidade da 

imagem e envolve questões como resolução, frequência, qualidade das texturas, nível 

de detalhamento da modelagem, entre outros. O campo de visão refere-se à extensão 

angular do ambiente, à visão de campo do usuário proporcionada no ambiente virtual 

ao interagir com o mesmo. A visão estereoscópica é a capacidade humana de 

percepção da tridimensionalidade (que permite a obtenção de informações de 
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profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos) a partir da visualização de 

imagens obtidas em pontos diferentes. Isso é possível pois o cérebro funde as duas 

imagens no córtex visual, gerando a noção de profundidade espacial. Sistemas de RV 

que possibilitem a visão estereoscópica, com o auxílio de equipamentos especiais, 

proporcionam experiências mais similares à realidade. 

Por fim, o rastreamento refere-se ao grau de liberdade e precisão dos 

movimentos do usuário, tempo de reação do sistema, entre outros. Quanto mais 

rápidas forem as respostas do sistema para as ações do usuário, mais realista e 

imersiva será a aplicação (TORI; HOUNSELL; KIRNER, 2018). O uso de 

equipamentos especiais que rastreiam os movimentos do usuário possibilita 

interações mais naturais e, consequentemente, mais imersivas. 

 Embora todos os fatores sejam importantes no desenvolvimento de uma 

aplicação de realidade virtual, nem sempre é possível a utilização de equipamentos 

especiais, ou o uso de ambientes virtuais com alto nível de detalhes e texturas 

realistas. Essas questões dependem do objetivo final da aplicação, dos recursos e 

equipamentos disponíveis, da forma de difusão da aplicação e do nível de 

conhecimento sobre as tecnologias existentes de quem irá desenvolvê-la.  

Por conseguinte, o modo como esses fatores serão trabalhados determinará o 

nível de imersão da aplicação. Quanto mais os sentidos do usuário puderem ser 

voltados exclusivamente para o ambiente virtual interativo 3D, mais imersiva será a 

experiência.  

 Embora a RV seja popularmente associada aos sistemas com o uso de 

dispositivos especiais, ela pode apresentar diferentes níveis de imersividade que são 

comumente divididos na literatura em: imersivo, semi-imersivo e não imersivo 

(BEIER, 1999; OKEIL, 2010; REBELO, 1999). Essas classificações estão 

relacionadas às questões anteriormente mencionadas e principalmente aos 

hardwares utilizados na aplicação. Embora o termo não imersivo possa parecer 

confuso, já que toda aplicação de RV busca proporcionar imersão, ele se refere ao 

não uso de equipamentos específicos para esta finalidade (hardware). 

Logo, a realidade virtual é chamada imersiva quando o usuário tem seus 

sentidos, ou a maior parte deles, voltados completamente para o ambiente virtual. Ou 

seja, o usuário responde aos estímulos fornecidos pelo computador somente, sem 
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estar respondendo aos estímulos externos (mundo real).  Rebelo (1999, p. 24) afirma 

que “[…] quanto maior for o número de sentidos estimulados dentro de um ambiente 

virtual maior será a sensação e a imersão vivenciada […]”. Para que essa imersão 

aconteça é necessário o uso de equipamentos especiais. 

 Os equipamentos especiais de imersão incluem diversas tecnologias voltadas 

para os sentidos do usuário. Um exemplo desses equipamentos são os óculos 

estereoscópicos (Figura 18), que podem apresentar modelos mais simplificados, 

como o Google Cardboard18, ou modelos mais avançados, como o HTC Vive19, o 

Oculus Rift20 e o Oculus Quest21. Alguns desses modelos possuem recursos mais 

avançados, em formato de capacete com fones de ouvido e controles, tornando a 

experiência ainda mais imersiva. 

Figura 18 - Modelos de óculos estereoscópicos 

 
Fonte: https://www.vrextreme.com.br/2017/10/17/realidade-
virtual-conheca-os-modelos-e-tipos-de-oculos/. 

 
18 Suporte de papelão que simula os óculos de visão estereoscópica, desenvolvido pela Google, para 
ser utilizado com smartphones. Disponível em: https://arvr.google.com/cardboard/. Acesso em: 31 mar. 
2021. 

19 Óculos estereoscópico desenvolvido pela Vive. Pode ser utilizado com smartphones ou com conexão 
direta ao computador. Disponível em: https://www.vive.com/us/. Acesso em: 31 mar. 2021. 

20 Óculos estereoscópico desenvolvido pela Oculus VR. Pode ser utilizado com smartphones ou com 
conexão direta ao computador. Disponível em: https://www.oculus.com/rift-s/. Acesso em: 31 mar. 
2021. 

21 Óculos estereoscópico desenvolvido pela Meta Quest para diferentes tipos de dispositivos 
eletrônicos. Acompanha controles e fones de ouvido. Disponível em: https://www.oculus.com/quest-2/. 
Acesso em: 31 mar. 2021. 
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 Outros equipamentos podem ser utilizados juntamente com óculos e capacetes 

para realidade virtual imersiva. As luvas hápticas (Figura 19) têm proporcionado 

experiências ainda mais realistas, possibilitando ao usuário interagir com o ambiente 

virtual a partir do movimento natural das mãos. Algumas empresas, como a 

Teslasuit22, desenvolveram luvas que permitem um feedback tátil, como sentir objetos 

e texturas, além de capturar movimentos, ler a biometria e a força aplicada com os 

dedos.  

Figura 19 - Luva háptica para realidade virtual 

 

    Fonte: https://uploadvr.com/manus-vr-prime-series-with-haptic-feedback/. 

 

 Os CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) representam outro exemplo de 

sistemas imersivos, que podem ser utilizados com óculos 3D e controles físicos para 

experiências mais completas (Figura 20). Nesse tipo de sistema, o ambiente virtual é 

projetado nas paredes de uma sala, e não nos óculos. Dessa forma, é possível obter 

uma maior resolução na projeção e proporcionar mais realismo ao usuário.  

 

 
22 Disponível em: https://teslasuit.io/. Acesso em: 31 mar. 2021. 
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Figura 20 - Realidade virtual em sistema CAVE 

 

 Fonte: https://tproger.ru/translations/vr-explained/. 

 Nesse contexto, Seabra e Santos (2005) associam a realidade virtual imersiva 

com as aplicações que utilizam equipamentos mais complexos e que abrangem mais 

sentidos (visão, audição e tato); enquanto a RV semi-imersiva está relacionada ao uso 

de apenas um ou dois sentidos (visão e audição), e com o uso de equipamentos mais 

simples. Outros autores defendem que o termo realidade virtual também pode ser 

utilizado para AVI 3D que não utilizem equipamentos imersivos, funcionando somente 

com o uso de monitores, mouse e teclado. A chamada realidade virtual não imersiva 

(sem hardware avançado) também coloca o usuário em integração com o mundo 

virtual, com respostas em tempo real, e possibilita a mesma exploração no AVI 3D, 

porém sem perder o contato e os estímulos do mundo real (ROBERTSON; CARD; 

MACKINLAY, 1993).  

 A imersão no ambiente virtual leva à chamada presença, que pode ser definida 

como um estado de consciência, a percepção psicológica do usuário de estar no 

mundo virtual. A presença depende, portanto, da experiência individual de cada um 

(TORI; HOUNSELL; KIRNER, 2018). Nesse sentido, Jerald (2016) explica que a ilusão 

de presença pode se dar de quatro diferentes formas: (1) espacial, onde a sensação 

é de estar no local representado; (2) corporal, onde a sensação é de ter um corpo no 

ambiente virtual; (3) física, que se refere à sensação de interagir com objetos do 

cenário, tocá-los e senti-los; (4) social, que é referente a possibilidade de se comunicar 

com outros usuários ou avatares. 
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 Por fim, Gutiérrez e Hernández (2003, p. 53, tradução nossa) afirmam que “[…] 

a sensação de imersão no entorno virtual pode, em teoria, ser obtida apenas com um 

monitor de computador e uma boa dose de concentração […]”. Um exemplo de 

realidade virtual não imersiva, mas com grande sensação de presença, são jogos 

digitais, que se tornaram os ambientes virtuais interativos mais populares desde a 

década de 1990. A tecnologia hoje disponível possibilita aos usuários explorar e 

interagir em mundos virtuais 3D, em tempo real, no conforto da própria casa e a partir 

de dispositivos usuais. Ainda que não utilizem, em sua maioria, equipamentos 

especiais de imersão, uma das características mais atrativas nos jogos digitais é a 

capacidade de prender a atenção do usuário e possibilitar com que ele sinta fazer 

parte do universo virtual. 

2.2.3.4 Fidelidade e qualidade da representação gráfica 

Um ambiente virtual interativo 3D pode ter diferentes formas, representando 

objetos ou cenários do mundo real, como prédios, automóveis e pessoas, ou pode 

representar um modelo abstrato, sem nenhuma referência ao mundo real. Em ambos 

os contextos, questões como cores, texturas e iluminação são fundamentais para 

proporcionar uma visualização adequada ao usuário (TORI; KIRNER, 2006).  

Os autores explicam que a fidelidade à realidade nos AVI varia em função do 

objetivo da aplicação. Em ambientes virtuais voltados para medicina, por exemplo, a 

correta simulação do comportamento físico dos elementos é mais importante do que 

a qualidade gráfica, ou seja, a interatividade deve ser fiel à realidade e é mais 

relevante do que o realismo gráfico23 da aplicação. Já em ambientes voltados para a 

representação de cenários existentes, a precisão geométrica e o realismo gráfico 

ganham mais importância, podendo-se adaptar a interatividade. Desse modo, deve-

se buscar uma relação adequada entre o nível de detalhe e as formas de interatividade 

para que o processamento da aplicação possa ocorrer em tempo real e em função de 

seu objetivo.  

Outros autores também defendem que a fidelidade à realidade nas simulações 

em realidade virtual nem sempre é necessária. O fotorrealismo em AVI 3D requer alta 

 
23 O realismo gráfico pode ser atingido com o uso de texturas realistas, modelos geométricos com alto 

nível de detalhe e técnicas de renderização, o que acabam aumentando o tempo de processamento do 
ambiente virtual e o tamanho final do arquivo. 
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capacidade de processamento e técnicas avançadas de modelagem e renderização, 

o que pode acabar comprometendo os movimentos e as percepções do usuário no 

ambiente. Além disso, esses ambientes virtuais podem apresentar um design mais 

simplificado, como estilo cartoon24, e ainda sim serem interativos e fazer com que o 

usuário se sinta presente naquele espaço. Portanto, os aspectos de fidelidade que 

devem ser observados ao se trabalhar com ambientes virtuais interativos 3D em 

sistemas de RV são: a representação, por meio da qualidade gráfica da simulação 

(que pode ou não chegar ao fotorrealismo); a interação, relacionada ao grau de 

similaridade entre as ações e reações físicas no ambiente virtual com as do mundo 

real; a experiência, que se refere ao grau de similaridade das experiências vivenciadas 

pelo usuário no mundo virtual com as do mundo real (JERALD, 2016). 

Já Mendonça e Mustaro (2011) abordam a questão da fidelidade por meio da 

interface e dos ambientes fotorrealistas, e explicam que a proximidade com o mundo 

real é essencial para aumentar o grau de imersão do usuário e conferir uma sensação 

de conforto. A proximidade com o real se dá por meio do realismo, que pode ser 

atingido através da manipulação de texturas, resolução da tela, iluminação trabalhada 

no AVI e até pela posição da câmera, ou seja, pela visão do avatar que está sendo 

controlado. Quanto à interface usuário-computador, deve ser coerente com o mundo 

virtual e intuitiva, deixando claras as possibilidades de interação para que ocorram de 

modo mais natural.    

Por fim, Vince (2004) explica que as interações (ou seja, as ações do usuário 

no ambiente virtual e as respostas do mesmo) são pré-programadas no 

desenvolvimento da aplicação. Portanto, reproduzir ações do mundo real de forma 

realista, como o comportamento físico de objetos, é muitas vezes uma tarefa difícil ou 

até inviável. Apesar do avanço dos recursos tecnológicos e da alta capacidade de 

processamento disponível atualmente, existem limites para as ações que podem ou 

não ser executadas em um ambiente virtual, enquanto no mundo real as 

possibilidades de ações são inúmeras. No entanto, é possível programar interações 

próximas à realidade e cenários detalhados e fidedignos, que proporcionam ao 

usuário a sensação de estar, de fato, agindo no ambiente reproduzido. 

 
24 Pode ser traduzido como desenho animado; termo utilizado para se referir a um estilo de desenho ou 

esboço. 
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2.3. JOGOS DIGITAIS  

Os jogos fizeram parte de diversas sociedades no decorrer da história. Jogos 

que se utilizam de dispositivos eletrônicos, como computadores, smartphones e 

videogames, são chamados de jogos digitais (DONER et al., 2016). Segundo os 

autores, os jogos digitais são capazes de colocar o usuário em um estado de imersão 

na atividade que estão desenvolvendo no ambiente virtual. Com o rápido avanço da 

tecnologia e a possibilidade de experiências cada vez mais interativas e imersivas, os 

jogos que utilizam AVI 3D tornaram-se populares.   

Para McGonigal (2012), as características dos jogos digitais que os tornam 

diferentes de outros tipos de ambientes virtuais interativos são, fundamentalmente, 

quatro: (1) ter uma meta, (2) ter regras, (3) apresentar um sistema de feedback e (4) 

proporcionar participação voluntária (Figura 21). 

Figura 21 - Características dos jogos digitais 

 

                         Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações de McGonigal (2012). 

 

A meta é o objetivo, ou seja, o resultado para o qual os jogadores, em conjunto 

ou individualmente, irão trabalhar para atingir. São as metas do jogo que irão focar a 

atenção do jogador e orientar suas escolhas. As regras colocam limitações nas ações 

dos jogadores para atingir a meta, estimulando a exploração de diferentes 

possibilidades para se chegar ao objetivo e ao pensamento estratégico. Os sistemas 

de feedback apresentam o desenvolvimento do jogador e o quanto falta para que ele 

alcance a meta, fornecendo motivação e mostrando que é possível concluir o objetivo. 

Por fim, a participação voluntária refere-se à participação do jogador por livre escolha, 

concordando com as regras e metas impostas, tornando o desafio uma atividade 

prazerosa (MCGONIGAL, 2012). A autora também menciona o sistema de 

recompensas, onde o usuário recebe algo ao atingir a meta, estimulando ainda mais 

a sua participação. 
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McGonigal (2012, p. 31) também explica que “[…] gráficos imersivos, sons 

convincentes e ambientes em 3D aumentam nossa atenção ao trabalho que estamos 

fazendo no jogo […]”. Champion (2015a) defende que as pessoas podem aprender 

mais sobre o mundo real através dos ambientes virtuais em jogos digitais, 

especialmente perspectivas históricas, e quanto mais agradável for a experiência, 

mais os usuários irão se interessar em aprender.  

Nesse sentido, Mortara e colaboradores (2014) explicam que apesar do grande 

uso de ambientes virtuais genéricos em diferentes áreas, como a do patrimônio 

cultural, essas aplicações ainda não conseguem envolver a atenção das pessoas e 

motivá-las a construir o seu próprio conhecimento no ambiente virtual. Essa 

característica de envolvimento e construção de aprendizado está presente nos jogos 

digitais e por este motivo, jogos com fins educacionais estão ganhando destaque no 

setor educacional.   

Por fim, os jogos digitais 3D são entendidos neste trabalho como: um sistema 

que funciona a partir de um ambiente virtual interativo 3D e com um conjunto 

específico de características, como metas, regras, desafios, recompensas e feedback. 

Os jogos digitais 3D poderão ser considerados sistemas de realidade virtual quando 

forem compostos unicamente por elementos virtuais (produzidos sinteticamente, 

independentemente do nível de imersão ou do uso de equipamentos especiais) e 

buscarem a imersão e a presença do usuário no AVI. Quando os jogos digitais 3D 

incluírem elementos reais no ambiente virtual, serão considerados sistemas de 

realidade mista. Logo, para este trabalho, serão estudados apenas jogos digitais 3D 

pertencentes à realidade virtual.  

2.3.1. Gamificação e Serious Games 

Os jogos nos ensinam a criar oportunidades em trabalhos livremente 
escolhidos, trabalhos desafiadores que nos mantêm no limite de nossas 
habilidades, e tais lições podem ser transferidas para a vida real 
(MCGONIGAL, 2012, p. 45). 

A reflexão de Mcgonigal (2012) sobre as potencialidades dos jogos digitais para 

resolver problemas da vida real resumem o princípio da gamificação (gamification). 

Os jogos são comumente associados ao lazer e atividades de descontração, tendo o 

seu contexto voltado para a indústria do entretenimento. A gamificação pode ser 

descrita como a interlocução entre elementos do design de jogos em contextos de não 
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jogo (FILHO; BARROS, 2018), ou seja, que não são voltados para o simples lazer e 

entretenimento, possuindo um objetivo mais sério relacionado com questões da vida 

real. O termo ganhou destaque no século XXI e tem sido alvo de diferentes estudos 

que buscam trazer a inserção das dinâmicas de jogos em diferentes áreas de 

pesquisa. 

No entanto, conforme explicam Deterding e colaboradores (2011), apesar 

dessa definição popular do termo, a gamificação possui descrições paralelas, 

aplicadas em diferentes contextos, gerando debates entre os pesquisadores da 

indústria de jogos. Para esses autores, a gamificação é o uso das metodologias de 

design de jogos em contextos específicos. A mesma se assemelha aos serious 

game25 e qualquer tipologia de jogo com fim educacional. 

Nesse contexto, para Huotari e Hamari (2012), a gamificação pode ser aplicada 

fora do contexto dos ambientes virtuais 3D, como no marketing, administração e 

outros serviços, utilizando a estratégia de metas, regras, feedback e participação 

voluntária, como os sistemas de pontos utilizados no comércio ao efetuar uma compra 

que, ao final, podem ser trocados por recompensas.  

Liarokapis e colaboradores (2017, p. 371, tradução nossa) apresentam a 

gamificação como “[...] uso de mecânicas de jogo em contextos de não jogo, sendo 

aplicada como estratégia não apenas de engajar, mas também sustentar a 

participação […]”. Para esses autores, aplicações que não sejam apenas puro 

entretenimento, que tenham fins educacionais e busquem envolver e motivar o usuário 

para atividades diferenciadas voltadas a questões do mundo real, fazem parte do 

contexto da gamificação. Os autores citam os serious games como parte desse 

processo. 

Ainda que tenham características em comum nos conceitos de gamificação, as 

aplicações da mesma continuam sendo alvo de discussão entre pesquisadores e 

profissionais dos mais diversos setores. Por ser um termo recente, ainda não há uma 

consolidação clara dos tipos de aplicações que podem ou não fazer parte deste 

processo. 

 
25 Traduzido como Jogos Sérios, são jogos com finalidade de aprendizado. 
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Para este trabalho, entende-se que ambientes virtuais interativos 3D, por mais 

realistas e imersivos que sejam, são apenas simulações virtuais, mesmo quando 

associados à realidade virtual, e não estimulam a participação voluntária. Embora 

muitas vezes possibilitem o aprendizado através do fornecimento de informações e 

imagens precisas, não há motivação pessoal para engajar o usuário. Logo, para uma 

aplicação ser considerada um jogo, é necessário apresentar as características 

inerentes à metodologia dos jogos anteriormente apresentadas. Portanto, a 

incorporação dessas características em um ambiente virtual interativo desenvolvido 

para um fim sério, como a difusão do patrimônio arquitetônico, tendo em vista o 

objetivo de aprendizado, faz parte do processo de gamificação.  

Por fim, conceitua-se aqui a gamificação como a utilização de metodologias, 

elementos e dinâmicas de jogo para contextos de não-jogo (que não sejam só puro 

entretenimento), com fins educacionais, de treinamento ou para a busca de soluções 

de problemas do mundo real (Figura 22). Para isso, faz-se necessária a 

implementação de metas, regras e sistemas de feedback, através de desafios, 

conquistas e recompensas, que irão proporcionar motivação ao usuário. Essa 

motivação irá estimular a participação voluntária que, por sua vez, irá levar ao 

comprometimento, engajamento e otimismo do usuário com a aplicação. 

Figura 22 - Definição de gamificação 

 

                Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  McGonigal (2012, p. 78) explica que “[…] quando mantemos um estado otimista 

em mente, prestamos mais atenção, raciocinamos claramente e aprendemos mais 

rápido. A esperança nos prepara para o sucesso real […]”. Por fim, diversos tipos de 
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aplicações surgiram relacionados ao contexto da gamificação, como os serious 

games.  

Para Filho e Barros (2018, p. 1), um serious game é uma “[…] espécie de 

método de ensino que tem o jogo como elo entre o que se quer ensinar e o indivíduo 

que está aprendendo […]”. Já para Camara (2018), são jogos desenvolvidos com 

tecnologia digital que possuem tanto fundamentos pedagógicos quanto de 

entretenimento, e ressalta que o maior potencial desse tipo de aplicação está 

relacionado com o domínio afetivo do processo de aprendizagem. Champion (2015b) 

também defende que os jogos podem ser projetados para fins sérios e, ao mesmo 

tempo, fornecer entretenimento, estando os serious game nessa categoria. 

Mortara e colaboradores (2014) explicam que a principal característica de um 

serious game é apoiar o jogador a atingir metas de aprendizado por meio de uma 

experiência divertida, fornecendo engajamento. Nesse sentido, Champion (2015b) 

explica que a diferença entre uma simulação virtual e um serious game é exatamente 

essa: a aprendizagem. Em um serious game o usuário tem uma meta, um objetivo, 

que deve ser atingido a partir de interações programadas para que conhecimentos 

específicos sejam adquiridos, de um modo que não seria possível por outras mídias 

comuns.  

Dorner e colaboradores (2016) explicam que os serious game não são um 

gênero específico de jogo, mas que abrangem diferentes gêneros em função do seu 

objetivo. Os autores também os distinguem da gamificação, descrita como “[…] fazer 

um jogo de algo que não é um jogo […]” (DORNER et al, 2016, p. 6, tradução nossa). 

Para os autores a gamificação é um processo, enquanto o serious game é um jogo 

cujo objetivo além de entreter é, ao mesmo tempo, alcançar uma meta de 

aprendizado. 

O processo de desenvolvimento de um serious game é o mesmo de um jogo 

de lazer; a diferença está no objetivo, enredo e formas de interação. Ambos 

compartilham a mesma tecnologia e infraestrutura (LIAROKAPIS et al., 2017). Os 

autores explicam que o avanço da tecnologia possibilitou aplicações de qualidade 

gráfica avançada, processadas em tempo real e que quase atingem o fotorrealismo, 

além da possibilidade de inserção de conteúdos relevantes em grande quantidade.  
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Dos diversos softwares e plataformas existentes para o desenvolvimento de 

qualquer tipo de jogo digital e serious game, os game engine vêm ganhando um 

relevante destaque na indústria de jogos e nos centros de pesquisa.   

2.3.2. Game Engine 

As possibilidades de softwares para o desenvolvimento de jogos digitais, 2D ou 

3D, podem ser as mesmas para desenvolver ambientes virtuais interativos, uma vez 

que esses jogos (digitais) funcionam a partir de AVI. No entanto, existem softwares 

que foram criados especificamente para a construção de jogos digitais 3D, facilitando 

questões como a modelagem do ambiente em 3D, a programação da interatividade, 

a compatibilidade com hardwares usuais, entre outras questões. Ressalta-se que, 

ainda assim, é possível desenvolver jogos 2D em softwares de jogos 3D, mas não o 

contrário.  

Os game engine são motores gráficos para o desenvolvimento de jogos digitais 

que são utilizados para simplificar o desenvolvimento de jogos eletrônicos ou de 

qualquer outro tipo de ambiente virtual interativo (NAVARRO; PRADILLA; RIOS, 

2012). Eles possibilitam a criação de conteúdo 3D através de uma interface mais 

didática, permitem a importação de modelos geométricos gerados em softwares de 

modelagem e reconhecem aplicações de texturas. Além disso, apresentam templates 

prontos para experiências interativas específicas, possuem compatibilidade com 

diversos equipamentos e permitem programar o AVI conforme o seu modo de difusão. 

Statam (2019) também apresenta como vantagem dos game engine a 

possibilidade de gerar arquivos executáveis, sem a necessidade de depender de 

outras plataformas ou websites específicos. Esses arquivos executáveis podem ser 

facilmente difundidos, além de possuírem um baixo custo de manutenção.  

Alguns game engine possuem licença de uso gratuita; muitas vezes o 

pagamento ao desenvolvedor só é necessário, caso a aplicação seja comercializada 

e/ou receba um alto faturamento. Todas as vantagens mencionadas tornaram esses 

motores gráficos muito populares, sendo utilizados tanto na indústria de jogos, quanto 

por pesquisadores/ profissionais da área e também de outros setores. A facilidade de 

uso dos game engine, uma vez que não se faz necessário um conhecimento 

aprofundado de programação, aliada à possibilidade de visualização do AVI em tempo 

real (enquanto o mesmo está sendo desenvolvido), permitiu que estudiosos de outras 
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áreas, como Arquitetura, Engenharia, Medicina, Arqueologia, História, entre outros, 

começassem a utilizar essa ferramenta. 

Em um game engine informações podem ser anexadas a um objeto, ou 

apresentadas ao usuário por meio de interfaces, conforme desejado. Também é 

possível simular colisão física e gravidade, o que permite uma experiência mais 

autêntica. Tudo isso é feito através de códigos de programação (MA, 2021).  

Um dos game engine consolidados no mercado é o Unity26, desenvolvido pela 

Unity Technologies. Essa ferramenta possibilita criar conteúdo 2D e 3D, programar 

diversos tipos de interatividade, editar e visualizar o conteúdo ao mesmo tempo, e 

fornece diferentes formatos de saída, como dispositivos móveis, computadores e 

videogames. O Unity também facilita o desenvolvimento de aplicações em realidade 

virtual imersiva, fornecendo compatibilidade com alguns hardwares. Também fornece 

a possibilidade de programar a aplicação em C# ou Java Script.  

Outro game engine consolidado no mercado é o Unreal Engine (UE)27, 

desenvolvido pela Epic Games. Além de possibilitar a criação de ambientes virtuais 

interativos complexos, também fornece diversos suportes para aplicações de 

realidade virtual imersiva, templates específicos para o setor de arquitetura e diversos 

plugins para a vinculação com softwares de modelagem. O Unreal apresenta a 

vantagem de utilizar programação C++ e Blueprint28 e de ter uma maior capacidade 

de processamento. 

Outro game engine importante no mercado é o CryEngine29, desenvolvido pela 

Crytek. Também possibilita a criação de ambientes interativos complexos e aplicações 

em realidade virtual imersiva e diferentes formatos de saída. Essa ferramenta é 

famosa pela alta qualidade gráfica que é possível desenvolver. Possui programação 

C++. 

Estão disponíveis no mercado outros game engine, de uso gratuito, de código 

aberto ou versões proprietárias. Com o crescente uso dos ambientes virtuais 

 
26 Disponível em: https://unity.com/pt. Acesso em 31 mar. 2021. 

27 Disponível em: https://www.unrealengine.com/en-US/. Acesso em 31 mar. 2021. 

28 Linguagem de programação visual. Acesso em 31 mar. 2021. 

29 Disponível em: https://www.cryengine.com/. Acesso em 31 mar. 2021. 
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interativos nas várias áreas de estudo, novos softwares estão sendo desenvolvidos 

para possibilitar a criação dessas aplicações. Mais informações sobre o 

funcionamento e possibilidades desses softwares são apresentadas no Capítulo 3, 

que comenta sobre a construção do AVI 3D, e no Capítulo 5, através do experimento 

prático. 

2.4. EXEMPLOS DE AVI 3D APLICADOS AO PATRIMÔNIO   

Mundos virtuais já estão sendo utilizados no campo do patrimônio cultural há 

décadas, permitindo que o público aprecie um local de interesse histórico e cultural 

através de experiências imersivas (MORTARA et al., 2014). Existem diversas 

aplicações voltadas para o patrimônio que utilizam as técnicas e tecnologias dos jogos 

digitais, priorizando a qualidade e precisão dos modelos geométricos e contexto da 

aplicação (CHAMPION, 2015b). Champion (2015b) também destaca o potencial da 

metodologia dos jogos aplicada ao contexto do patrimônio histórico, uma vez que 

proporcionam diferentes formas de aprendizado e envolvimento do usuário. 

Mortara e colaboradores (2014) explicam que o patrimônio cultural é um termo 

que abrange desde o patrimônio tangível, como locais e edificações históricas, 

documentos, monumentos, obra de artes, entre outros, até o patrimônio intangível, 

como tradições, costumes, expressões artísticas etc. Para este trabalho, serão 

estudadas apenas aplicações de ambientes virtuais interativos voltadas para o 

patrimônio cultural arquitetônico, considerando tanto as edificações isoladas quanto 

os sítios históricos.  

Vários autores apresentam ambientes virtuais interativos 3D voltados para o 

patrimônio arquitetônico, desde simples simulações virtuais a aplicações de realidade 

virtual imersiva e serious game (ANDERSON et al., 2009; MORTARA et al., 2014; 

ABDELMONEM, 2017; IOANNIDES; MAGNENAT-THALMANN; PAPAGIANNAKIS, 

2017; LINHARES; GROETELAARS, 2019). 

Para uma melhor compreensão das possibilidades de aplicações dos 

ambientes virtuais interativos 3D no patrimônio arquitetônico, bem como das 

possibilidades de interatividade e de como essas aplicações voltaram seu contexto 

para os bens de interesse histórico e cultural, alguns exemplos serão apresentados e 

analisados. 
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2.4.1. Templo Tien Le 

O templo Tien Le30, no Vietnã, foi uma das primeiras grandes edificações a 

serem digitalizadas em seu estado original e difundidas online, por meio de um 

ambiente virtual interativo e 3D, no seu país. A edificação foi representada com 

precisão, realismo e um alto nível de detalhe pela empresa VR3D e disponibilizada 

por meio de um website, onde qualquer usuário pode interagir com o monumento 

através de um ambiente tridimensional com ferramentas digitais. É possível, nessa 

aplicação, explorar o espaço, medir qualquer parte da edificação e seu entorno, 

seccionar o modelo, trocar o modo de visualização (com e sem texturas) e visualizar 

o ambiente em realidade virtual semi-imersiva com o auxílio de óculos 

estereoscópicos, caso esteja disponível ao usuário (Figura 23). Segundo os 

desenvolvedores, apesar do resultado realista divulgado, o modelo original apresenta 

um nível de detalhe e uma qualidade gráfica muito maior, e precisou ser compactado 

para a difusão online. A aplicação também disponibiliza uma ferramenta que 

possibilita ver alguns detalhes da edificação com maior resolução e detalhes. 

 

Figura 23 - Ambiente virtual interativo do Templo Tien Le no Vietnã 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir das imagens capturadas no website: 
https://vr3d.vn/trienlam/3d-digitization-of-historic-monument-cultural-heritage-3d-scanning. 

 

 Os criadores da aplicação não fornecem detalhes do processo utilizado para o 

desenvolvimento dos modelos geométricos e do AVI, mas explicam que o projeto 

durou dois anos e foi necessário lidar com uma quantidade muito grande de dados. O 

 
30 Disponível em: https://vr3d.vn/trienlam/so-hoa-3d-di-tich-dinh-tien-le. Acesso em: 10 abr. 2021. 
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objetivo era reproduzir o templo fielmente, com alto nível de detalhe e com o uso de 

texturas reais, geradas a partir de fotografias do objeto.  

2.4.2. Vila de Briviesca  

A Vila de Briviesca31, projeto da equipe 3DUBU da Universidade de Burgos, 

Espanha, é uma reconstrução baseada em documentos históricos da vila no século 

XIV (Figura 24). O ambiente virtual foi criado para uma animação e, posteriormente, 

editado em um game engine para um passeio virtual interativo em realidade virtual, 

com auxílio de material audiovisual sobre a história do local. A aplicação tem por 

objetivo avaliar um novo método de educação do patrimônio e ensino de história. 

Figura 24 - Ambiente virtual interativo da Vila de Briviesca no século XIV 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir das imagens capturadas no website http://3dubu.es/briviesca/. 

 

Segundo os desenvolvedores, os modelos iniciais possuíam um maior nível de 

detalhe, pois haviam sido criados para renderização de imagens e animações. Para a 

criação do ambiente virtual interativo, que demanda processamento em tempo real, 

foi necessário otimizar os modelos geométricos para a inserção em um game engine 

(CHECA et al., 2016). A universidade possui outros projetos de RV que podem ser 

encontrados no website da 3DUBU. 

 

 
31 Disponível em: http://3dubu.es/briviesca/. Acesso em: 10 abr. 2021. 
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2.4.3. Rome Reborn 

Rome Reborn32 é um projeto que apresenta uma série de aplicações de 

ambientes virtuais interativos e vídeos sobre como deveria ter sido a cidade de Roma, 

mostrando o seu desenvolvimento urbano por volta do ano 1.000 a.C. até 550 d.C. 

Apesar do projeto ter começado com modelos do período 320 d.C., pretende-se 

reconstruir todo o trajeto histórico da cidade. A primeira versão foi concluída em 2007 

e novas fases continuam em andamento, estando agora na versão 3.0 com 

possibilidade de interação em realidade virtual imersiva. O projeto apresenta 

ambientes interativos da região do Coliseu, do Fórum Romano, um voo sobre toda a 

cidade da Roma Antiga, entre outros ambientes (Figura 25).   

Figura 25 - Ambiente virtual interativo Rome Reborn 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir das imagens capturadas no website 
https://www.romereborn.org/. 

Os ambientes interativos desse projeto fornecem a possibilidade de um passeio 

virtual, com equipamentos imersivos ou não, com o auxílio de textos e áudios 

explicativos sobre os monumentos e apresentam avatares com roupas da época. 

Também é possível comparar os modelos virtuais com imagens atuais de cada local. 

A comunidade do Rome Reborn oferece avaliações de conhecimento histórico para 

usuários cadastrados, onde os mesmos podem receber recompensas pelo 

conhecimento adquirido. Os ambientes virtuais podem ser acessados por meio de 

dispositivos móveis ou de computadores.  

 
32 Disponível em: https://www.romereborn.org/. Acesso em: 10 abr. 2021. 
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2.4.4. Paris 3D Saga 

Paris 3D Saga33 é uma viagem no tempo através de um ambiente virtual 

interativo desenvolvido pela empresa Dassault Systèmes. A aplicação apresenta um 

passeio educativo e imersivo na cidade de Paris no ano de 52 a.C. até 1889 d.C. 

(Figura 26). O projeto durou dois anos e apresenta mais de dez monumentos em cinco 

períodos diferentes, a partir de ambientes virtuais que podem ser visualizados em 

dispositivos móveis e computadores, através de sistemas de realidade virtual e 

aumentada. A partir de um menu inicial, é possível selecionar os monumentos que se 

desejar visitar. O ambiente interativo foi projetado com uma equipe de historiadores a 

fim de garantir a autenticidade da representação. 

Figura 26 - Ambientes virtuais interativos de Paris 3D Saga 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir das imagens capturadas no website 
http://pierregable.fr/portfolio/le-louvre/. 
 

Além de mostrar locais da cidade de Paris inteiramente modelados com 

precisão e detalhe, por apresentar a configuração urbana em diferentes épocas, 

algumas edificações são representadas em estágio de construção. É possível 

acompanhar a evolução da cidade e a construção de diversos monumentos, além de 

comparar as cenas (virtuais) com imagens reais. A empresa não fornece informações 

quanto ao processo de desenvolvimento dos ambientes virtuais interativos.  

 

 
33 Disponível em: https://www.3ds.com/stories/paris-3d/. Acesso em: 10 abr. 2021. 
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2.4.5. Castel Masegra 

O uso de ambientes virtuais interativos 3D no patrimônio tem sido alvo de 

pesquisas voltadas para profissionais de arquitetura e outras áreas relacionadas. 

Esses ambientes podem servir para turismo, difusão do patrimônio e educação 

patrimonial, mas também para profissionais que trabalham com projetos de 

restauração, conservação, manutenção e gerenciamento dos bens de interesse 

histórico e cultural, com objetivos mais técnicos. Nesse sentido, o uso de AVI 3D, a 

partir de modelos BIM (Building Information Modeling ou Modelagem de Informação 

da Construção) têm sido estudadas.  

BIM pode ser descrito como um “[...] rico banco de dados em que o modelo 3D 

fornece acesso interativo a uma variedade de informações […]” e também uma “[...] 

solução tridimensional capaz de compartilhar informações durante todo o ciclo de vida 

do edifício […]” (BARAZZETTI; BANFI, 2017, p. 278, tradução nossa). Ou ainda, 

segundo Eastman e colaboradores (2011), um conjunto de processos e tecnologias 

para modelagem que visam a produção, comunicação e análise dos modelos de 

construção. 

Para aplicações com Heritage Building Information Modeling (HBIM)34, as 

tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada podem ser utilizadas tanto por 

especialistas e profissionais que atuam na área do patrimônio cultural, quanto por uma 

comunidade mais ampla de usuários, como em aplicações voltadas para o turismo e 

educação patrimonial. Nestes tipos de aplicações, os usuários podem obter conteúdo 

multimídia com elevados níveis de precisão e diversas formas de entretenimento, 

tornando-se uma nova maneira de interpretar, entender, reutilizar e preservar o 

patrimônio edificado (BARAZZETTI; BANFI, 2017).  

Nesse contexto, Barazzetti e Banfi (2017) demonstram, através de diferentes 

softwares, que modelos HBIM podem ser visualizados em RV e RA, por meio de 

dispositivos móveis, não somente para a interação com o modelo geométrico, mas 

também para a obtenção das informações a ele associadas (Figura 27). Os autores 

utilizam desde programas voltados para visualização interativa de modelos 

 
34 O HBIM também pode ser descrito como Historic Building Information Modeling, ou seja, uso do BIM 
associado a edificações de interesse histórico e cultural. 
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arquitetônicos até game engines para criar um passeio virtual interativo do Castelo 

Masegra, na Itália. 

Figura 27 - Ambientes virtuais interativos a partir de modelo HBIM 

 

Fonte: Adaptado de Barazzetti e Banfi (2017). 

Nesses ambientes é possível visualizar todo o modelo, tanto internamente 

quanto a parte externa, seccionar a edificação e obter informações técnicas 

associadas ao modelo geométrico. Também é possível realizar anotações e interagir 

com o ambiente virtual em RV semi-imersiva. O ambiente virtual interativo foi gerado 

a partir de um modelo HBIM, que por sua vez foi gerado a partir de técnicas 

fotogramétricas.  

2.4.6 Yrsum Serious Game 

 O projeto Yrsum é um protótipo de serious game que tem como objetivo difundir 

o conhecimento sobre algumas pequenas aldeias medievais europeias que possuem 

relevância histórica e que, no entanto, devido ao abandono e dificuldade de identificar 

muitas delas, acabaram ficando esquecidas (GABELLONE et al., 2016). Através de 

escavações arqueológicas, documentos textuais e sensoriamento remoto35, utilizados 

na criação de um ambiente virtual interativo 3D, junto à metodologia dos jogos, é 

possível compreender o processo de formação dessas aldeias que se encontram hoje 

em ruínas ou enterradas (Figura 28).  

 
35 O sensoriamento remoto é a técnica de obtenção de dados acerca de um objeto, área ou fenômeno 
localizado na Terra, sem que haja contato físico com o mesmo. Os dados podem ser obtidos através 
de radiação eletromagnética, gerada por fontes naturais (sensor passivo), como o Sol, ou por fontes 
artificiais (sensor ativo), como o radar (IBGE, 2020). Disponível em: 
https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia/sensoriamento-remoto.html. 
Acesso em: 10 abr. 2021. 
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Figura 28 - Yrsum Serious Game 

 

     Fonte: Adaptado de Gabellone e colaboradores (2016). 

 

 No Yrsum, o jogador aprende, a partir de dedução, a montar o assentamento 

histórico com base nos dados fornecidos pelo jogo. É possível arrastar cada elemento 

(edificação) sobre o terreno e o jogo indica quando a dedução do jogador sobre a 

localização dos elementos foi correta. Isso faz com que o usuário aprenda a 

reconhecer a relação entre as partes dos edifícios e as características morfológicas 

do sítio. O jogador pode obter o plano de construção da vila, desenhos e informações 

relevantes, como recompensas, quando o mesmo acumula uma quantidade 

específica de pontos ao responder questionários com perguntas referentes à aldeia e 

ao período histórico. Essas recompensas ajudam a resolver o enigma do jogo 

(GABELLONE et al., 2016).  

 Os autores explicam que as técnicas utilizadas para reconstruir o antigo 

assentamento são as mesmas utilizadas por especialistas da área de arqueologia, 

história e arquitetura, com dados científicos, documentos históricos e o modelo 

geométrico da topografia do local. No entanto, o jogador participa desse processo de 

forma mais lúdica e envolvente, aprendendo não só sobre as antigas aldeias, mas 

também sobre as técnicas de simulação próprias do meio científico. O jogo foi 

projetado para ser difundido via web. 
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3 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DE UM AVI 3D 

Este capítulo apresenta um panorama geral das etapas de desenvolvimento de 

um ambiente virtual interativo 3D (AVI 3D) voltado para a visualização e difusão do 

patrimônio arquitetônico. Aborda desde a concepção inicial do ambiente virtual, 

através do planejamento, até a sua implementação, incluindo as diferentes formas de 

construção e difusão do AVI 3D. As etapas identificadas partem do mapeamento, 

análise e caracterização de aplicações de AVI 3D voltados para o patrimônio 

arquitetônico. 

3.1. MAPEAMENTO DE APLICAÇÕES 

Ambientes virtuais interativos 3D podem ser desenvolvidos a partir de 

diferentes métodos, em função dos recursos disponíveis e do objetivo final da 

aplicação. Damasceno e colaboradores (2018) ressaltam que, para uma boa prática 

no processo de criação de aplicações como as de realidade virtual, deve-se dividir o 

trabalho em estágios, utilizar fluxogramas e definir fluxos de trabalho, sendo 

fundamental também definir os componentes de cada etapa. O desenvolvimento 

desses ambientes virtuais também pode envolver profissionais de diferentes áreas, 

além de profissionais da área de computação, a depender da complexidade e da 

finalidade de cada projeto.  

Foram identificados também na literatura diversos trabalhos que trazem os 

estágios de desenvolvimento de aplicações de realidade virtual (BOWMAN et al., 

2004; GUTIÉRREZ; VEXO; THALMANN, 2008; JERALD, 2016; SHERMAN; CRAIG, 

2018). No entanto, esses trabalhos têm como foco a realidade virtual imersiva, 

aprofundando no desenvolvimento tecnológico do ambiente virtual com o uso de 

equipamentos especiais de imersão. Ressalta-se também que, apesar da grande 

quantidade de trabalhos abordando aplicações de AVI 3D, muitos desses trabalhos 

necessitam ser comprados, o que os torna pouco acessíveis.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, verificou-se a necessidade de estudar 

os diferentes tipos de AVI 3D existentes voltados ao patrimônio arquitetônico, em 

razão de diversas questões como: (1) imprescindibilidade de compreensão de todas 

as etapas de desenvolvimento de um ambiente virtual interativo 3D para a sua correta 

produção; (2) complexidade em entender e organizar essas etapas; (3) variedade de 

métodos, técnicas, ferramentas (e fluxos de trabalho) existentes para o seu 
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desenvolvimento; (4) particularidades de aplicações voltadas para o patrimônio, que 

requerem a representação fidedigna das edificações de interesse histórico-cultural; 

(5) pequena quantidade de trabalhos que exponham as diversas etapas de geração 

de AVI 3D para o patrimônio arquitetônico; (6) dificuldade de acesso a trabalhos que 

exponham, de forma clara, os estágios e as possibilidades para o desenvolvimento 

desses ambientes. 

O levantamento, estudo e análise dos AVI 3D voltados ao patrimônio 

arquitetônico permitiram: 

• Identificar e compreender todo o processo de criação dos AVI 3D 

aplicados ao patrimônio arquitetônico, desde a concepção inicial da ideia 

da aplicação até a difusão do ambiente virtual finalizado; 

• Expor esse processo de criação de forma clara e didática, com a divisão 

do mesmo em etapas de desenvolvimento e o uso de esquemas 

gráficos, apresentando um panorama geral do desenvolvimento de cada 

estágio; 

• Identificar e expor diferentes possibilidades de métodos, técnicas e 

ferramentas, compondo diferentes workflows, que podem ser utilizados 

no desenvolvimento dessas etapas. 

O mapeamento dos AVI 3D ocorreu em duas fases: (1) a partir de uma pesquisa 

exploratória inicial apresentada em Linhares e Groetelaars (2019a); (2) a partir de uma 

revisão sistemática de literatura. Como resultado desse mapeamento, tem-se a 

sistematização das etapas necessárias para criação de AVI 3D para o patrimônio 

arquitetônico, descrita na seção 3.2, a seguir. 

3.2. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO 

A partir do mapeamento de aplicações de AVI 3D para o patrimônio 

arquitetônico anteriormente mencionado, foram identificados os procedimentos em 

comum no desenvolvimento desses ambientes e destacadas as principais etapas para 

a apresentação de um panorama geral de todo o processo (LINHARES; 

GROETELAARS, 2019a; LINHARES; GROETELAARS, 2021a). As etapas foram 

resumidas e apresentadas através de um esquema gráfico (Figura 29) que abrange 

desde as etapas iniciais de planejamento da aplicação até a etapa final de difusão. 
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Figura 29 - Etapas de desenvolvimento de ambientes virtuais interativos 3D 

 

  Fonte: Adaptado de Linhares e Groetelaars (2021a). 

 Para uma melhor compreensão dessas etapas de desenvolvimento de AVI 3D, 

as mesmas foram divididas, conforme Linhares e Groetelaars (2021a), em duas 

grandes fases: (A) Planejamento, que consiste nos estágios de concepção da ideia 

do ambiente virtual a ser desenvolvido, análise de recursos, organização do projeto, 

entre outros pontos que irão nortear a produção do AVI 3D; (B) Implementação, que 

se refere à parte prática do desenvolvimento da aplicação (com base nas decisões 

tomadas durante o planejamento), que inclui desde a etapa de aquisição de dados do 

objeto de interesse histórico e cultural até a construção e difusão do AVI 3D.  

Dada a complexidade de cada fase, faz-se necessário um aprofundamento em 

cada uma das etapas que as representam, a fim de elucidar o processo de 

desenvolvimento de AVI 3D voltados para o patrimônio arquitetônico, um dos objetivos 

deste trabalho. Por fim, ressalta-se que o presente trabalho propõe expor apenas um 

panorama geral das etapas de desenvolvimento, devido à complexidade das mesmas 

e às diversas possibilidades de workflow e de aplicações dos AVI 3D. 

3.2.1. Planejamento 

A construção de um ambiente virtual interativo 3D inicia no seu planejamento, 

etapa onde serão definidos todos os objetivos da aplicação, os recursos necessários 

e disponíveis e a metodologia a ser adotada. O planejamento da etapa de 

implementação do AVI 3D é essencial para garantir o seu desenvolvimento de modo 
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adequado e evitar retrabalhos, desperdício de tempo e de recursos, ou problemas que 

inviabilizem a finalização da aplicação. 

No processo de documentação de edificações de interesse histórico e cultural, 

Mateus (2012, p. 101) explica que o planejamento é “[…] de fundamental importância 

na medida em que exige um esforço de antecipação dos problemas e dos 

procedimentos a utilizar […]”, ao mesmo tempo em que se “[…] beneficia da 

experiência acumulada e é sempre melhorada com base na reflexão de experiências 

anteriores […]”. 

Nesse contexto, para Amorim (2011), uma definição compreensível dos 

objetivos do trabalho é primordial para que se possa desenvolver os produtos a serem 

obtidos, bem como definir, de forma correta, as tecnologias a serem utilizadas nesse 

processo. Isso se aplica ao planejamento para a geração de AVI 3D voltado para o 

patrimônio arquitetônico, entendido como uma forma de documentação. 

Por conseguinte, no processo de desenvolvimento de ambientes virtuais 

interativos 3D (definido a partir do mapeamento de aplicações), a fase de 

planejamento foi subdivida nas seguintes etapas (LINHARES; GROETELAARS, 

2021a):  

a.1 Definição do objeto, que se refere à escolha da edificação ou do conjunto 

urbano de interesse histórico e cultural a ser representado no ambiente virtual;  

a.2 Levantamento de informações, etapa para identificação e análise dos 

dados existentes sobre o objeto de interesse, das condicionantes do local, dos 

recursos (tecnológicos, financeiros e de mão de obra) disponíveis, entre outras 

informações que auxiliem na posterior definição metodológica do desenvolvimento do 

AVI 3D; 

a.3 Definição do ambiente virtual, etapa onde será especificado o tipo de 

ambiente virtual que será desenvolvido, suas características, objetivos da aplicação, 

forma de difusão, entre outras questões, com base nas informações levantadas, bem 

como no tempo e nos recursos disponíveis;  

a.4 Definição metodológica, que se refere à escolha dos fluxos de trabalho a 

serem adotados, definindo os métodos, técnicas e ferramentas que serão utilizados 

em cada etapa de desenvolvimento do ambiente virtual. 
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As quatro etapas descritas resumem o processo de planejamento do AVI 3D e 

envolvem processos específicos, descritos nas seções seguintes. Ressalta-se que a 

ordem definida para essas etapas não constitui um fluxo único e obrigatório. O que se 

apresenta é uma sugestão de workflow, tendo como objetivo principal a visualização 

e difusão do patrimônio arquitetônico, de forma a organizar o desenvolvimento do AVI  

3D. Pode ocorrer, portanto, a necessidade de se voltar a etapas anteriores durante o 

processo para eventuais modificações. 

3.2.1.1 Definição do objeto 

Tendo em vista o foco deste trabalho na aplicação de ambientes virtuais 

interativos 3D para a visualização e difusão do patrimônio arquitetônico, a etapa de 

definição do objeto refere-se à escolha do bem de interesse histórico e cultural, cuja 

representação no ambiente virtual será o principal elemento da aplicação. Deve-se, 

portanto, definir inicialmente os objetos arquitetônicos que serão a base do AVI 3D e, 

a partir desta definição, desenvolver as ideias iniciais do projeto.  

Os objetos arquitetônicos podem ser desde edificações isoladas até conjuntos 

urbanos, bem como qualquer elemento arquitetônico que se deseje representar 

digitalmente. Cada objeto possui particularidades quanto à sua geometria, 

implantação, entorno, possibilidade de acesso ao monumento, informações 

disponíveis sobre o mesmo, entre outras questões que irão influenciar nas tomadas 

de decisões em todo o planejamento do AVI 3D. Logo, por ser o objeto arquitetônico 

o elemento principal da aplicação, todas as etapas devem ser pensadas em função 

do mesmo. 

Ao escolher os objetos a serem representados, cabe também nessa etapa, 

pensar em questões como: a quantidade de modelos que precisarão ser gerados e 

que irão compor o ambiente virtual, e o nível de detalhe desses modelos. 

3.2.1.2. Levantamento de informações 

Após a definição do objeto arquitetônico, tem-se a etapa de levantamento e 

análise de informações. Uma vez que o planejamento do ambiente virtual será feito a 

partir do objeto, torna-se fundamental identificar: 

• As informações existentes sobre o objeto arquitetônico que serão 

inseridas no ambiente virtual interativo 3D (como dados históricos); se 
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as mesmas se encontram acessíveis ou se há necessidade de uma 

pesquisa mais aprofundada; 

• Se o objeto arquitetônico já possui documentos gráficos que possam ser 

utilizados no processo de geração do modelo geométrico; em caso 

positivo, é importante verificar se os mesmos apresentam precisão ou 

se há a necessidade de um novo levantamento; 

• A viabilidade de um novo levantamento com base nas condicionantes do 

local do objeto arquitetônico, do entorno, do nível de detalhe do objeto e 

da possibilidade de acesso ao mesmo; 

• As características do objeto arquitetônico que são imprescindíveis para 

o seu entendimento. 

Nesta etapa não é necessária a aquisição de dados geométricos ou históricos 

do objeto de estudo. O que se pretende é verificar a existência de informações sobre 

o mesmo e a possibilidade de acesso a essas informações, de modo a identificar os 

trabalhos que serão necessários para a etapa de aquisição de dados na fase de 

implementação. No entanto, a busca e coleta de dados já existentes sobre o objeto 

pode ser realizada para uma melhor análise do material disponível. 

Em seguida, é importante a verificação dos recursos disponíveis para todo o 

processo de desenvolvimento do AVI 3D, partindo da disponibilidade de informações 

sobre o objeto arquitetônico previamente analisadas. Nessa etapa, devem ser 

definidas questões como:  

• O tempo disponível para o desenvolvimento da aplicação, considerando 

desde a coleta de dados (geométricos, texturas, informações históricas, 

entre outros), até a finalização e difusão da aplicação; 

• Os equipamentos e as ferramentas disponíveis para cada etapa do 

processo de implementação, a considerar: o levantamento do objeto 

arquitetônico, o processamento dos dados adquiridos, a modelagem 

geométrica e a programação do ambiente virtual (computadores e 

softwares) e a difusão da aplicação (hardwares); 

• Os conhecimentos técnicos necessários para cada etapa do processo 

de implementação, bem como todos os profissionais envolvidos no 

desenvolvimento da aplicação. 
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A partir do levantamento de informações sobre o objeto arquitetônico, a 

verificação dos recursos disponíveis e a análise de ambos, pode-se definir o tipo de 

ambiente virtual interativo 3D será possível desenvolver, atendendo ao objetivo 

principal de difundir o patrimônio arquitetônico, bem como outros objetivos específicos 

que possam ser estabelecidos.   

3.2.1.3. Definição do ambiente virtual 

A etapa de definição do ambiente virtual interativo 3D consiste na escolha das 

características desse ambiente em função dos objetivos pretendidos. Nesta etapa 

deve-se definir, fundamentalmente: 

• O tipo de ambiente virtual interativo 3D que será desenvolvido (serious 

game, museu virtual, passeio interativo etc.) e a finalidade da aplicação; 

• As informações sobre o objeto arquitetônico que serão disponibilizadas 

na aplicação, podendo ser somente a visualização tridimensional do 

mesmo (dados geométricos e texturas) ou incluir dados históricos, 

desenhos, imagens antigas, bem como outros dados considerados 

relevantes dentro do contexto da aplicação; 

• As formas de interação do usuário com o ambiente virtual, considerando-

se as ações que poderão ser executas dentro do AVI 3D, as reações do 

sistema e a interface pela qual a interação ocorrerá; 

• O nível de imersividade do AVI 3D, se serão utilizados ou não 

equipamentos especiais para a visualização e interação no ambiente 

virtual; 

• A qualidade gráfica pretendida, definindo o nível de detalhe dos modelos 

geométricos a serem produzidos para compor o ambiente virtual; 

• O software onde será desenvolvido o AVI 3D, uma vez que cada um 

possui vantagens e limitações diferentes que irão influenciar nas 

características do ambiente virtual; 

• A forma de difusão da aplicação. 

Neste contexto, Lercari, Forte e Onsurez (2013) apresentam a etapa de 

definição do AVI 3D como “planejamento e design” e ressaltam a necessidade de se 

pensar em todos os elementos que irão compor a paisagem na reconstrução virtual, 

não só em relação às edificações históricas, mas também os elementos naturais como 
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vegetação, condições climáticas e topografia do local. Os autores também ressaltam 

a importância em se definir a escala no cenário, uma vez que a mesma tem influência 

direta na compreensão do patrimônio edificado.  

Outros elementos também podem ser estabelecidos na definição do AVI 3D, 

como o uso de avatares e personagens não jogáveis (Non-Player Character - NPC36) 

no ambiente, objetos secundários que irão compor o cenário, efeitos sonoros e de 

iluminação etc. A narrativa do ambiente virtual a ser desenvolvido também deve ser 

definida nesta etapa. 

A escolha do tipo de AVI e da finalidade da aplicação irão determinar os 

elementos a serem desenvolvidos, interferindo no nível de complexidade do 

planejamento da etapa de definição do ambiente virtual. 

Os serious games, por exemplo, envolvem um maior planejamento nesta etapa, 

uma vez que necessitam de uma narrativa histórica que irá guiar as ações e decisões 

do jogador dentro do ambiente virtual, os desafios a serem superados, as metas a 

serem atingidas e as diversas possibilidades de interação para envolver o usuário. 

Nesse sentido, Moore (2011) explica que a criação de jogos digitais é um processo 

complexo e que cada desenvolvedor possui seus próprios métodos e workflows, tendo 

em comum a fase de pré-produção (planejamento), onde todas as ideias sobre o jogo 

são discutidas e todos os elementos que compõe o ambiente virtual são descritos.  

Já os ambientes virtuais interativos 3D que se propõem a um simples passeio 

interativo pelo ambiente digitalmente representado não necessitam de interações e 

narrativas complexas, podendo se limitar à exploração do espaço e obtenção de 

informações sobre o objeto arquitetônico. Ainda assim, faz-se necessário o 

planejamento de como o usuário irá acessar essas informações e como elas serão 

apresentadas na interface.   

Por fim, ressalta-se que cada AVI 3D possui suas particularidades. Por 

conseguinte, todas as características relacionadas a esses ambientes devem ser 

pensadas e determinadas na etapa de definição do ambiente virtual, de modo a melhor 

 
36 O termo em inglês Non-Player Character (NPC) significa personagem ou personagens que fazem 

parte do ambiente virtual, mas que não são controlados pelo usuário. Os NPC têm o objetivo de trazer 
uma maior sensação de realidade ao cenário e à história, podendo interagir com os usuários para 
fornecer informações. 



103 
 

definir os métodos que serão utilizados na fase de implementação. Recomenda-se 

também o mapeamento de todas as possibilidades de interação entre usuário e 

ambiente virtual, com o uso de fluxogramas e esquemas gráficos que auxiliem na 

compreensão do funcionamento do AVI 3D como um todo.   

3.2.1.4. Definição metodológica 

Após a escolha do objeto arquitetônico, do levantamento de informações sobre 

o mesmo, da análise dos recursos disponíveis e da definição do tipo de ambiente 

virtual interativo 3D a ser desenvolvido, bem como dos objetivos da aplicação, inicia-

se a etapa de definição metodológica. Esta etapa tem por objetivo a determinação dos 

métodos, técnicas e ferramentas que serão utilizados em cada fase da 

implementação, ou seja, da geração do AVI 3D na prática. Neste sentido, deve-se 

pensar nas metodologias a serem empregadas para: 

• A etapa de aquisição de dados do objeto arquitetônico, como geometria, 

textura, informações históricas, entre outros dados relevantes; 

• O processamento dos dados adquiridos, tendo em vista os produtos que 

serão obtidos e como eles serão aproveitados nas etapas seguintes; 

• A geração do modelo geométrico do objeto arquitetônico, assim como 

de todos os outros elementos que irão compor o ambiente virtual; 

• A programação do AVI 3D, considerando o software escolhido e a 

inserção dos modelos geométricos no ambiente virtual; 

• A difusão do AVI 3D finalizado. 

Devido às diversas possibilidades existentes no processo de geração de 

ambientes virtuais interativos 3D para o patrimônio arquitetônico, a escolha dos fluxos 

de trabalho a serem empregados na etapa de implementação tem por finalidade definir 

quais métodos e técnicas melhor se adaptam para a geração do AVI 3D definido. 

Conforme explica Statham (2019), não há preferência por uma ou outra abordagem 

metodológica para a visualização 3D do patrimônio, o que existe são recomendações 

gerais para este processo. Segundo a autora, deve-se buscar metodologias que se 

adequem às necessidades e aos objetivos específicos de cada projeto. 

Ma (2021) também ressalta que uma única ferramenta pode não atender a 

todas as etapas e processos necessários para o desenvolvimento de modelos 
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geométricos para aplicações em AVI, sobretudo com o uso de game engine, e que 

diferentes técnicas e software precisam ser combinados.  

Ressalta-se que para uma correta escolha das metodologias, antes de se iniciar 

a fase de implementação, é importante que sejam cumpridas todas as etapas 

anteriormente mencionadas, desde a escolha do objeto arquitetônico até a definição 

das características do ambiente virtual.  

A apresentação e a discussão das metodologias que podem ser adotadas em 

cada etapa do processo de implementação são tratadas na seção 3.2.2, a seguir. 

3.2.2. Implementação 

A fase de implementação do ambiente virtual interativo 3D consiste nos 

processos práticos para a criação do mesmo, a partir das metodologias definidas no 

planejamento. Para uma melhor compreensão desses processos, tendo como foco o 

objeto arquitetônico de interesse histórico e cultural, a implementação foi resumida em 

quatro etapas (LINHARES; GROETELAARS, 2021a): 

b.1 Aquisição de dados, que se refere à obtenção de todas as informações 

necessárias sobre o objeto arquitetônico e seu entorno para o desenvolvimento da 

aplicação, como: dados geométricos, texturas, informações históricas, imagens, 

desenhos técnicos, entre outras informações; 

b.2 Processamento e geração do modelo geométrico, onde os dados 

adquiridos na etapa anterior serão processados e, em seguida, utilizados para a 

modelagem geométrica (3D) do objeto arquitetônico, seja por métodos manuais (como 

o uso de desenhos, medidas etc.) ou mais automatizados (como modelos gerados por 

fotogrametria digital ou sistemas de varredura); por fim, finaliza-se o modelo com a 

aplicação de texturas;  

b.3 Construção do ambiente virtual, etapa que consiste na criação do espaço 

do ambiente virtual interativo 3D, com a inserção dos modelos geométricos 

texturizados e informações associadas, programação da interface e das formas de 

interação usuário-ambiente, ajustes de iluminação e todas as questões que envolvem 

o funcionamento do AVI 3D; 
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b.4 Disponibilização, que se refere à difusão do AVI 3D finalizado e pronto 

para ser utilizado pelos usuários (público-alvo). 

As quatro etapas apresentadas resumem o processo de implementação, onde 

cada uma pode ser executa a partir de workflows e ferramentas diferentes. Com o 

objetivo de fornecer um panorama geral dessas possibilidades, um estudo mais 

aprofundado dessas etapas é exposto nas seções seguintes. 

3.2.2.1. Aquisição de dados  

O processo de aquisição de dados do objeto arquitetônico é uma etapa 

fundamental na documentação do mesmo. Está relacionado com o conceito de 

cadastro ou levantamento, que pode ser descrito como “[…] a rigorosa e detalhada 

representação gráfica das características físicas e geométricas da edificação, do 

terreno e dos demais elementos físicos presentes na área a ser levantada […]” 

(NOGUEIRA, 2010, p. 69).   

Tem-se como objetivo nessa etapa, extrair informações como: características 

físicas do objeto (forma/geometria, dimensões, texturas, materiais construtivos e 

estado de conservação/patologias); relação com o entorno, podendo incluir também a 

geometria dos elementos que o compõe; aspectos históricos, sociais e culturais, ou 

seja, qualquer informação necessária para a compreensão do objeto 

arquitetônico/paisagem; dentre outros dados considerados relevantes 

(GROETELAARS, 2015).  

A aquisição de dados para o desenvolvimento de ambientes virtuais interativos 

3D é similar à aquisição de dados para uma representação técnica, uma vez que se 

busca a representação fidedigna do objeto. No entanto, para aplicações de AVI 3D, o 

nível de detalhe e precisão da representação virtual podem ser diferentes dos 

necessários em levantamentos cadastrais tradicionais. 

Oliveira (2008) explica que a exatidão das medidas é crucial no levantamento 

cadastral de edificações, quando se visa produzir base documental confiável para 

registros técnicos, uso em projetos de restauro, entre outros, porém dispensável em 

visualizações “[…] que nos mostrem somente a caracterização distributiva dos 

espaços e a feição geral do edifício […]”, que é o caso dos AVI 3D, já que necessitam 

do uso de dados geométricos mais simplificados e que possam ser processados em 
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tempo real (sem prejudicar o desempenho da aplicação). Além disso, muitas vezes o 

objetivo da aplicação do ambiente virtual é apenas a simples visualização e fácil 

difusão do patrimônio edificado, não havendo a necessidade de uma precisão rigorosa 

na aquisição de dados geométricos. 

Ainda assim, é fundamental o cuidado com a autenticidade na representação 

virtual, não só do objeto arquitetônico, mas de todo o seu contexto, expondo de forma 

clara para os usuários da aplicação o nível de exatidão do modelo (STATHAM, 2019). 

O que se propõe, portanto, em aplicações de AVI 3D que tem como objetivo a 

visualização e difusão do objeto arquitetônico, é que não há necessidade de 

preocupação rigorosa com medidas (precisão milimétrica), mas sim com a 

representação geral (dimensões e proporções) do objeto e as características 

imprescindíveis para o seu reconhecimento (geometria, texturas etc.).  

A aquisição de dados pode ser realizada através de dois processos: a 

compilação de fontes secundárias, que consiste na análise de fontes documentais já 

existentes sobre o mesmo; e a captura de dados primários ou brutos, trabalho 

realizado em campo, diretamente no objeto edificado (AMORIM, 2011).  

As fontes secundárias consistem em quaisquer documentos e informações 

(disponibilizadas através de mídias digitais ou não) já existentes sobre o objeto 

arquitetônico, como desenhos (técnicos ou não), informações métricas, modelos 

geométricos, fotografias antigas, entre outros.  

No caso de uso de fontes secundárias, deve-se ter o cuidado de verificar a 

precisão e confiabilidade dos documentos encontrados e se os mesmos contêm todos 

os dados necessários para as etapas seguintes (processamento e modelagem 

geométrica), ou se há necessidade de um novo levantamento. Fotografias antigas de 

edificações não mais existentes, ou inacessíveis, podem ser utilizadas no método 

fotogramétrico para a obtenção de dados geométricos e texturas, porém irão resultar 

em dados aproximados (sem precisão). 

A busca por fontes secundárias também está relacionada à pesquisa histórica, 

ou de qualquer informação sobre o objeto arquitetônico, relacionada às diferentes 

fases de construção e modificações que possa ter sofrido ao longo do tempo, e que 

podem ser obtidas em anuários, livros, registros imobiliários, entrevistas e 

depoimentos, jornais, revistas, entre outros dados (escritos ou gráficos) que tenham 
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conteúdos reais sobre o objeto (DUTESCU, 2006). As informações contidas nesses 

documentos podem auxiliar em uma reconstrução mais autêntica do objeto 

arquitetônico, bem como facilitar a compreensão das mudanças sofridas ao longo do 

tempo. 

Documentos históricos podem ser disponibilizados no ambiente virtual 

interativo para difundir informações sobre o patrimônio cultural e fornecer subsídios 

para uma melhor compreensão do mesmo. Ou podem ser utilizados na etapa de 

modelagem geométrica onde, no caso de edificações não mais existentes, a busca 

por fontes secundárias torna-se a única forma de aquisição de dados para a 

reconstrução virtual. 

O uso de modelos geométricos já existentes também é uma possibilidade na 

criação do ambiente virtual. Tanto modelos gerados em softwares mais simples e 

usuais do setor de arquitetura, como o SketchUp, quanto gerados em programas BIM 

como Revit e Archicad, podem ser utilizados na aplicação interativa. Porém, uma 

edição desses modelos pode ser necessária para o seu correto funcionamento no AVI. 

Para as edificações existentes que sejam acessíveis pode-se realizar a captura 

de dados primários. Groetelaars (2004) apresenta a aquisição de dados a partir de 

métodos de levantamento de formas arquitetônicas, e conforme explica a autora, a 

escolha do método mais adequado irá depender de questões como: finalidade do 

levantamento, características do objeto (dimensões, geometria etc.), forma desejada 

para apresentação dos produtos, tempo, recursos e equipamentos disponíveis.  

Recomenda-se, portanto, que a escolha do método de aquisição de dados seja 

feita na etapa de planejamento, dadas as particularidades de cada um, que 

influenciam no tempo de execução, na escolha dos recursos tecnológicos e 

financeiros necessários, e nas etapas posteriores de processamento dos dados 

(modelagem geométrica e criação do ambiente virtual).  

Nesse sentido, torna-se importante conhecer os principais métodos de 

levantamento de formas arquitetônicas (Figura 30), uma vez que podem ser utilizados 

na aquisição de dados geométricos para o desenvolvimento de AVI 3D. Os mesmos 

são descritos a seguir com base nas informações de Groetelaars (2004, 2015) e 

Oliveira (2008). 



108 
 

Figura 30 – Principais métodos de levantamento de formas arquitetônicas 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

A medição direta consiste na obtenção de medidas diretamente no objeto 

arquitetônico com o auxílio de equipamentos de medição linear, como trenas manuais 

ou laser e escalas, podendo-se utilizar outros equipamentos auxiliares como nível de 

bolha, esquadros, prumos de face e de centro, medidores de ângulos, entre outros 

aparelhos de medição. É possível o uso de técnicas como triangulação, coordenadas 

cartesianas, coordenadas polares, poligonais e caminhamentos, entre outras. 

A medição direta é um método de baixo custo e permite a obtenção imediata 

de medidas, funcionando bem para objetos de pequenas dimensões e superfícies 

mais planas. No entanto, o tempo de execução é longo, exigindo a posterior 

interpretação de desenhos e anotações para gerar, de forma manual, o modelo 

geométrico da edificação. No caso de objetos arquitetônicos de grandes dimensões, 

geometria complexa (grande quantidade de ornamentos) e conjuntos urbanos inteiros, 

o método manual mostra-se de difícil aplicação, além de não considerar, muitas vezes, 

as irregularidades do objeto. 

O método topográfico consiste na utilização de equipamentos específicos, 

como teodolitos, distanciômetros e estações totais, para medir ângulos e distâncias 

com maior precisão. No entanto, esse método exige profissionais treinados para a sua 

execução e pós-processamento dos dados levantados, resultando num tempo de 

trabalho maior. É comumente aplicado de modo complementar a outros métodos de 

levantamento, como a medição direta.  

O 3D laser scanning ou sistema de varredura a laser, ou ainda escaneamento 

3D, é um método que pode ser utilizado para o levantamento de diferentes formas, 

desde as mais complexas e de grandes dimensões até formas simplificadas e/ou de 

pequenas dimensões. Neste método, as superfícies externas do objeto são 

escaneadas através de um equipamento chamado laser scanner, gerando um 
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conjunto de pontos, ou “nuvem de pontos”, que representam a superfície no espaço 

tridimensional. Como resultado desse método é possível obter um modelo (3D) de 

nuvem de pontos que pode ser utilizado como base para a geração de outros produtos 

(como desenhos ou modelos geométricos de superfície). 

O uso do 3D laser scanning para a aquisição de dados geométricos é muito 

comum na área do patrimônio arquitetônico, pois resulta em uma captura de dados 

precisa e rápida. Além disso, não há contato com o objeto arquitetônico nem há 

necessidade de equipe de trabalho numerosa. No entanto, requer um custoso trabalho 

de pós-processamento, uma vez que a nuvem de pontos obtida apresenta uma 

quantidade extensa de dados, com tamanhos grandes de arquivos e que requerem 

conhecimento específico para a sua manipulação. 

Cabe ressaltar que algumas empresas que trabalham com a fabricação e venda 

de equipamentos de escaneamento laser fornecem serviços pagos de pós-

processamento, entregando produtos mais completos como os modelos geométricos 

gerados a partir do processamento da nuvem de pontos, até mesmo modelos BIM 

finalizados. Esses serviços são realizados por profissionais especializados em lidar 

com a complexidade dos dados gerados e possuem custo elevado. 

O custo de aquisição dos equipamentos necessários para a aplicação do 3D 

laser scanning também é alto. Além disso, os aparelhos capturam somente a 

superfície do objeto, sendo necessário o uso associado de câmeras fotográficas ou 

técnicas complementares para a aquisição de texturas de elevada qualidade. O 

método também pode apresentar problemas se utilizado em objetos com superfícies 

reflexivas, ou em dias com forte incidência solar, a depender do equipamento utilizado. 

O 3D laser scanning tem se tornado popular nos últimos anos e novos 

equipamentos e sistemas estão sendo desenvolvidos para permitir uma aquisição 

mais completa e para facilitar o pós-processamento dos dados. Diversos aparelhos 

disponíveis no mercado já possuem câmeras integradas e funcionam a partir de 

diferentes tecnologias, sendo a mais comum a Light Detection And Ranging (LiDAR). 

Alguns smartphones já possuem a tecnologia LiDAR embutida, ainda que continuem 

a ter um alto custo.  

Outros equipamentos podem ser confundidos com os sistema de varredura a 

laser, como os voltados para captura de imagens 360° e vídeos, comumente utilizados 
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para a elaboração de tour virtual. Ainda que esses aparelhos funcionem como uma 

forma de aquisição de dados, não há captura de dados geométricos. Ressalta-se 

também que há no mercado aparelhos que combinem diferentes tecnologias e 

recursos (LiDAR + captura de imagens 360° + vídeos), e para a escolha do 

equipamento adequado deve ser feita uma pesquisa aprofundada sobre os mesmos. 

Outro método possível é o Global Navigation Satellite System (GNSS) ou 

sistema de posicionamento por satélite, que permite determinar as coordenadas 

(latitude, longitude e altitude) do objeto. Esse método é mais utilizado para navegação 

e levantamentos cadastrais urbanos, para a obtenção de pontos de controle e como 

complementar a outros métodos de levantamento, visando aumentar a precisão. 

Também requer trabalho manual custoso.  

A fotogrametria, sendo aqui estudada a fotogrametria digital, é uma técnica de 

restituição que permite extrair de imagens fotográficas, diversos dados confiáveis e 

informações, como formas, dimensões, posições do objeto arquitetônico e texturas 

(BRITO; COELHO, 2007; GROETELAARS, 2015). Com as técnicas fotogramétricas é 

possível tanto a aquisição de dados (geometria, medidas e texturas) quanto a geração 

de modelos geométricos (como nuvens de pontos e de superfícies) a partir do 

processamento das imagens obtidas em softwares específicos para este fim.   

As técnicas fotogramétricas podem ser classificadas em função de diferentes 

critérios, como o posicionamento do sensor fotográfico (distância entre câmera e 

objeto), o número de imagens a serem utilizadas na etapa de processamento, pela 

área disciplinar de aplicação, entre outros critérios (BRITO; COELHO, 2007; 

GROETELAARS, 2004; MATEUS, 2012). Por ser o método de aquisição de dados 

geométricos escolhido para este trabalho, a fotogrametria será apresentada de forma 

um pouco mais aprofundada, utilizando primeiramente a classificação a partir da 

distância entre a câmera e o objeto arquitetônico: terrestre, aérea e orbital. 

A fotogrametria terrestre, também chamada de fotogrametria à curta distância, 

é a que ocorre a partir de uma aquisição de dados ao nível do solo com o uso de 

câmeras fotográficas. É mais utilizada para objetos de menores dimensões, incluindo 

edificações, onde podem ser utilizadas fotos em sequência para garantir a captura de 

todo o objeto arquitetônico. No entanto, apresenta desvantagens na captura de 
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imagens de telhados e outras partes não acessíveis ou não visíveis da edificação, 

sendo necessário o uso de equipamentos como andaimes, escadas, entre outros.  

Já a fotogrametria aérea, ou à longa distância, funciona a partir de câmeras 

fotográficas transportadas por veículos aéreos. Nas últimas décadas, o uso de 

Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT (também conhecidos por drones) têm 

crescido nesse setor, sendo comumente utilizados no levantamento de objetos de 

grandes dimensões e conjuntos urbanos, uma vez que permitem a rápida captura de 

dados de sítios históricos, abrangendo todas as edificações e o seu entorno. Pode 

também ser utilizada para a captura de dados de edificações isoladas, possibilitando 

a tomada fotográfica de áreas não visíveis ao nível do solo.  

Por fim, a fotogrametria orbital (ou de satélite) é realizada a partir de imagens 

capturadas por satélites orbitais e outros veículos espaciais. É utilizada para o registro 

de grandes áreas terrestres, sendo de uso comum na agricultura, monitoramento de 

florestas e registro de áreas urbanas extensas.  

Independente das classificações apresentadas, a fotogrametria digital funciona 

a partir da aquisição de imagens fotográficas do objeto, onde se deve tomar alguns 

cuidados como:  

• Análise do local e do objeto, identificando possíveis problemas como 

objetos que possam estar bloqueando a edificação, ruas estreitas, 

grande circulação de veículos e pessoas, superfícies com materiais 

reflexivos etc.;  

• Conhecimento dos parâmetros da câmera;  

• Uso de pontos de controle e de medidas de referência;  

• Planejamento prévio da tomada fotográfica, a fim de identificar como as 

fotos devem ser realizadas (distância e ângulo entre as fotos, distância 

entre a câmera e o objeto de interesse, iluminação, sequência etc.); 

• Verificação das condições climáticas que podem interferir na qualidade 

das imagens. 

A tomada fotográfica é fundamental no método fotogramétrico, uma vez que a 

qualidade das imagens e a posição em que cada foto foi tirada influenciam 
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completamente nas etapas seguintes de processamento37, onde os dados são 

extraídos das fotografias. Isso torna a aquisição de dados para fotogrametria diferente 

da simples fotografia, pois há uma preocupação maior com a sequência de imagens 

a serem obtidas, bem como a posição do objeto arquitetônico em cada captura, entre 

outras questões. 

A fotogrametria é um método rápido de aquisição de dados e que pode ser feita 

com equipamentos de baixo custo, além de existirem softwares gratuitos para as 

etapas de processamento das imagens. É comumente utilizada na aquisição de dados 

de edificações históricas, seja individualmente ou em conjunto com o 3D laser 

scanning.  

Para o seu correto uso, conforme afirma Groetelaars (2004, 2015), é necessário 

o conhecimento dos seus fundamentos teóricos e de outros assuntos que irão auxiliar 

nesse processo, como fotografia e Ciência da Computação. Nesse sentido, a 

fotogrametria vem se tornando um método de aquisição de dados acessível, podendo-

se encontrar diversos tutoriais e trabalhos que explicam o seu funcionamento e sua 

aplicação para objetos arquitetônicos, facilitando o aprendizado. 

Cabe ressaltar que a fotogrametria se difere da fotografia (documental), que 

tem por objetivo o registro de aspectos gerais (forma aproximada, materiais e texturas) 

do objeto arquitetônico, por meio de imagens, permitindo clareza e legibilidade das 

informações. As imagens obtidas por máquinas fotográficas comuns, ou outros 

equipamentos que tenham a mesma finalidade, não possuem precisão métrica, uma 

vez que apresentam deformações causadas pela perspectiva do objeto na imagem e 

pela inclinação da câmera em relação ao eixo ortogonal do plano de interesse, além 

das distorções das lentes. Para que seja possível extrair de forma precisa informações 

das imagens (medidas e dimensões do objeto), deve-se utilizar as técnicas 

fotogramétricas, que permitem corrigir essas distorções. 

Ainda assim, recomenda-se a captura de diversas fotografias do objeto sempre 

que possível, tiradas de diferentes ângulos, para uma documentação mais realista, 

registrando detalhes, o estado de conservação e possíveis danos, como fissuras e 

outras patologias, entre outros aspectos. As imagens obtidas, mesmo que não sejam 

utilizadas diretamente na geração do modelo geométrico, podem servir como 

 
37 As etapas de processamento do método fotogramétrico estão apresentadas na seção 3.2.2.2. 
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referência para o processo de modelagem ou até mesmo inseridas no ambiente virtual 

como informação a ser visualizada pelo usuário. Também é possível extrair cores e 

texturas das imagens e aplicá-las à representação virtual do objeto, de forma a obter 

um resultado mais próximo à realidade.  

Por fim, ressalta-se a importância de conhecer as diferentes possibilidades de 

aquisição de dados para a escolha dos métodos que mais se adequem a cada 

situação específica. Na maior parte dos casos, o fluxo de trabalho ideal irá envolver a 

combinação de diferentes métodos de captura de dados para a obtenção de produtos 

específicos com maior qualidade e precisão. 

3.2.2.2. Processamento e geração do modelo geométrico 

Após a etapa de aquisição de dados, seguem as etapas de processamento 

desses dados adquiridos e de obtenção dos modelos geométricos (geometria e 

textura).  

Segundo Amorim (2011, p. 5), na área de documentação arquitetônica, o 

processamento de dados pode ser descrito como “[…] a transformação dos dados 

brutos coletados em campo nos produtos finais desejados […]”, onde é possível, com 

o uso de tecnologias digitais, gerar vários produtos a partir desses dados primários 

coletados. Por conseguinte, Groetelaars (2015, p. 49) aborda o processamento dos 

dados como “[…] o tratamento, a análise e a manipulação dos mesmos, para se obter 

os produtos requeridos, juntamente com seus metadados […]”. 

No desenvolvimento de ambientes virtuais interativos 3D, os produtos principais 

a serem obtidos a partir do processamento dos dados adquiridos são, 

fundamentalmente, dois: (a) dados do objeto arquitetônico, que consistem em todas 

as informações sobre o objeto (informações históricas, fotos, representações técnicas 

etc., podendo ser tratadas ou inseridas em seus formatos brutos) que serão 

disponibilizadas no AVI para que possam ser visualizadas pelo usuário; (b) modelo 

geométrico (3D) do objeto arquitetônico, que pode ser gerado de diferentes formas, 

a depender do método de aquisição de dados escolhido. 

O processamento para a obtenção de dados do objeto arquitetônico consiste 

na análise, seleção e preparação dos dados adquiridos para a inserção no ambiente 

virtual interativo. Pode envolver o tratamento desses dados, como a edição de 
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imagens, produção de desenhos, de textos informativos e qualquer informação gráfica 

ou não gráfica sobre o objeto. A utilização dos dados (editados ou não), ou seja, sua 

inserção no AVI, será feita na etapa de construção do ambiente virtual, podendo haver 

a necessidade de nova edição do material gerado conforme o desenvolvimento da 

aplicação.  

Já o processamento de dados para a geração do modelo geométrico ocorre, 

essencialmente, com a seleção e produção de materiais que possam ser utilizados na 

etapa de modelagem geométrica do objeto arquitetônico (e de outros elementos 

relacionados), como: nuvem de pontos, desenhos em escala, ortofotos, imagens de 

referência etc. Nessa etapa é importante salientar que o processamento de dados e a 

modelagem geométrica irão depender dos métodos de aquisição de dados escolhidos, 

que por sua vez devem ter sido definidos no planejamento, conforme já tratado 

anteriormente.  

Para uma melhor compreensão das possibilidades de processamento, as 

mesmas serão explicadas em função dos principais dados que podem obtidos, tendo 

em vista os métodos de aquisição apresentados em seção anterior: (a) 

processamento de dados obtidos por métodos de aquisição mais simples; (b) 

processamento de fotografias do objeto; (c) processamento de nuvem de pontos 

(obtidas por fotogrametria ou laser scanning). 

O processamento de dados partindo de uma aquisição por métodos mais 

simples refere-se a métodos como a medição direta e a consulta de documentação 

existente sobre o objeto arquitetônico. Neste caso, os resultados da aquisição serão 

dados como croquis, anotações de medidas, imagens e fotografias. O processamento 

desses dados se dá através da sua utilização na etapa de modelagem geométrica, 

que irá resultar no modelo geométrico. Etapas intermediárias também podem ocorrer 

nesse processo, como a vetorização de desenhos já existentes e a edição de imagens.  

O processamento de fotografias do objeto pode ser descrito como operações 

que tem por objetivo principal: melhorar as propriedades das imagens para que 

possam ser utilizadas em outras etapas, seja na geração do modelo geométrico ou 

para a extração de texturas; corrigir distorções indesejadas nas imagens a partir de 

técnicas fotogramétricas (DUTESCU, 2006); ou ainda obter modelos geométricos, 

como nuvem de pontos e malhas triangulares irregulares. 



115 
 

Melhorar as propriedades das imagens consiste em edições relacionadas a cor, 

brilho, contraste, remoção de elementos que possam estar bloqueando o objeto (como 

postes e árvores), sombras nas fachadas, entre outras modificações feitas em 

programas para edição de imagem. Já corrigir as distorções nas fotografias e obter 

modelos geométricos são operações feitas por meio da fotogrametria digital.  

Quanto ao processamento de imagens adquiridas para a fotogrametria digital 

(fotogrametria stricto sensu38 ou interativa), a forma de obtenção dos produtos é 

através da restituição fotogramétrica39. Nesse processo as imagens são inseridas em 

um software de restituição fotogramétrica, onde ocorre inicialmente a orientação 

interna, que pode ser descrita como a “[...] definição dos parâmetros internos da 

câmera, como distância focal (df), localização do ponto principal (PP), distorções da 

objetiva, tamanho do sensor (CCD ou CMOS) e resolução da imagem [...]” 

(GROETELAARS, 2015, p. 68). Segundo Groetelaars (2004, p. 54), é onde ocorre a 

“[...] reconstrução do feixe perspectivo, ou seja, o referenciamento da imagem em 

relação à câmera [...]”.  

Em seguida é realizada a orientação externa, onde ocorre a “[...] 

correspondência entre pontos sobre a fotografia e as respectivas coordenadas no 

sistema de referência do objeto [...]” (GROETELAARS, 2004, p. 54). Ou seja, ocorre 

a identificação dos pontos homólogos nas fotografias (interseção dos feixes 

perspectivos) para que seja possível determinar as coordenadas tridimensionais do 

objeto (GROETELAARS, 2015).  

Após as etapas de orientação (interna e externa), segue a geração de modelos 

geométricos e outros tipos de produtos, que variam conforme a técnica de restituição 

fotogramétrica utilizada e o tipo de dado que se deseja obter. Conforme Groetelaars 

(2015, p. 69) essa etapa corresponde a “complementação do modelo básico gerado 

na fase anterior, incorporando mais detalhes e associando-o a superfícies juntamente 

com as foto-texturas correspondentes”.  

 
38 O termo “fotogrametria stricto sensu” é utilizado por Groetelaars (2015, p. 33) para se referir “[…] às 
técnicas mais tradicionais de restituição fotogramétrica digital, desenvolvidas há mais tempo e que 
requeriam maior interação do operador […]”, não considerando técnicas mais automatizadas. 

39 A restituição fotogramétrica é apresentada por Groetelaars (2004, p. 83) como sendo tanto “[…] o 
processo para obtenção da representação gráfica ou numérica de um objeto a partir de fotografias 
devidamente orientadas […]”, como também “[…] o produto final deste processo (desenhos, modelos 
geométricos etc.) […]”. 
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As técnicas de restituição na fotogrametria digital podem ser classificadas 

quanto ao número de fotografias utilizadas: monorrestituição, estereorrestituição e 

restituição a partir de várias fotografias convergentes (GROETELAARS, 2004, 2015), 

exemplificados na Figura 31.  

Figura 31 - Classificação da restituição fotogramétrica em função do número de fotografias 

 

       Fonte: Adaptado de Groetelaars (2015). 

A monorrestituição ocorre a partir do uso de uma única imagem fotográfica, 

sendo necessário o conhecimento de algumas informações do objeto representado, 

como as coordenadas de alguns pontos de referência ou a identificação de arestas 

correspondentes aos eixos (x, y, z) sobre partes do objeto registradas na imagem. 

Para resultados mais precisos, é possível inserir os parâmetros da câmera utilizada 

para permitir a correção das deformações das lentes e evitar erros de processamento. 

Na monorrestituição ocorre a retificação de imagens, que consiste na 

realocação dos pixeis de uma fotografia, processo executado pelo software escolhido, 

de forma a gerar uma nova imagem com uma vista ortogonal do objeto. Ressalta-se 

que nesse método não são corrigidas as diferenças de profundidade do objeto na 

imagem, sendo o uso da retificação mais adequado para objetos planos e sem 

complexidade geométrica. 

Já a estereorrestituição ocorre com o uso de “[…] duas fotografias de um 

mesmo objeto (chamado estereopar) obtidas com centros de perspectivas diferentes 

[…]” (GROETELAARS, 2004, p. 92). Funciona a partir da identificação dos pontos 

homólogos nas imagens, sendo necessário conhecer os parâmetros de configuração 

da câmera utilizada.  
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Por meio de ambas as técnicas (monorrestituição e estereorrestituição) pode-

se obter produtos como medidas, desenhos, fotos retificadas e modelos geométricos 

(com grandes limitações, no caso da monorrestituição). 

A restituição a partir de várias fotografias funciona a partir do uso de múltiplas 

fotografias convergentes de um mesmo objeto, onde um mesmo ponto deste objeto 

deve aparecer em pelo menos três imagens. Essa técnica permite gerar modelos 

geométricos, com ou sem textura, além de ortofotos e outros produtos com grande 

precisão. 

Ortofotos são geradas através de um “[…] processo de retificação diferencial 

que permite a criação de uma imagem fotográfica perfeitamente corrigida de todas as 

deformações perspectivas devido à inclinação do eixo da câmera […]” e à variação de 

profundidade do objeto, obedecendo todos os princípios da projeção ortogonal 

(GROETELAARS, 2004, p. 100). Imagens retificadas e ortofotos de fachadas de um 

objeto arquitetônico são produtos de grande relevância, uma vez que resultam em 

dados precisos que podem ser utilizados como base para a modelagem geométrica, 

para a etapa de texturização do modelo, ou para a simples difusão dessas imagens 

no ambiente virtual interativo.  

Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de ferramentas para a 

fotogrametria, o método de restituição pôde ser realizado de forma automática por 

softwares específicos para este fim, combinando diferentes técnicas. Nesse contexto, 

surge a restituição fotogramétrica automatizada, tratada na literatura a partir de 

diferentes nomenclaturas, como 3D photo-based-scanning (LERONES et al., 2017), 

que pode ser traduzido como ‘varredura por fotografias’ (GROETELAARS, 2015), 

dentre outras terminologias relacionadas à geração de produtos tridimensionais (como 

nuvens de pontos e malhas triangulares) a partir do processamento automatizado de 

fotografias. 

A restituição fotogramétrica automatizada tem como base os princípios da 

estereorrestituição e os avanços da área da Visão Computacional, e se utiliza de 

várias fotografias (paralelas ou com pequenas inclinações entre si) no processo de 

restituição. Consiste na “[…] correlação automática de conjuntos de pixeis homólogos 

em diferentes fotos para a geração da ‘nuvem de pontos’ ou da malha triangular 

irregular (Triangular Irregular Network – TIN)”, em função do objetivo pretendido e da 
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ferramenta a ser utilizada (GROETELAARS, 2015, p. 74). Por possuir essas 

características particulares e se tratar de um processo mais automatizado, será aqui 

apresentada como uma técnica separada da fotogrametria stricto sensu. 

Na técnica automatizada são utilizadas diversas fotografias do objeto, de 

ângulos diferentes, com uma grande área de sobreposição entre as imagens. Cada 

parte do objeto deve aparecer em pelo menos três fotografias, embora recomende-se 

uma maior cobertura fotográfica. As fotos podem, antes de serem processadas, serem 

editadas ou não em programas de edição de imagens, caso seja de interesse melhorar 

a qualidade das texturas dos modelos fotorrealistas que podem ser obtidos nessa 

técnica. 

No caso da técnica automatizada, ambas as orientações (interna e externa) 

ocorrem de forma simultânea ao se processar as imagens, e o resultado desse 

processo é uma nuvem de pontos esparsa. Em seguida, o processamento é ‘refinado’ 

a partir de uma maior análise dos pontos homólogos e é obtida a nuvem de pontos 

densa, contendo maiores dados geométricos do objeto. A nuvem de pontos também 

pode ser processada, onde os pontos são conectados para a obtenção de um modelo 

de superfície de malha triangular irregular (malha TIN), que pode ser texturizado com 

base nas próprias fotografias.  

Outros dois termos comumente utilizados para se referir a esse processo são 

Structure from Motion (SfM) e Dense Stereo Matching (DSM), que se referem a etapas 

da técnica automatizada, mas que são por vezes utilizados para se referir ao processo 

como um todo. No entanto, conforme explica Groetelaars (2015, p. 116), o SfM está 

associado “[…] às etapas iniciais de recuperação simultânea da geometria do objeto 

(na forma de ´nuvem de pontos’ esparsa) e de informações sobre a câmera 

(parâmetros internos, posicionamentos e orientações).” Mateus (2012, p. 134) 

também explica que a metodologia SfM trata de quando “[…] o processamento inclui 

simultaneamente a calibração da câmera e a orientação das imagens […]”.  

Já o DSM está relacionado à geração da nuvem de pontos densa 

(GROETELAARS, 2015) e etapas posteriores ao SfM. Estudos mais aprofundados 

sobre a técnica de restituição fotogramétrica automatizada e seu funcionamento 

podem ser encontrados em Dutescu (2006), Groetelaars (2015) e Mateus (2012). Um 
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esquema gráfico ilustrando o fluxo de trabalho da técnica de restituição fotogramétrica 

automatizada é apresentado na Figura 32. 

Figura 32 – Fluxo de trabalho no processamento de imagens na técnica de restituição 
fotogramétrica automatizada 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Com essa técnica é possível obter diversos produtos, além da nuvem de pontos 

e da malha TIN, como modelos geométricos fotorrealísticos, ortofotos, ortomosaicos, 

modelos digitais de elevação etc. Também pode ser aplicada tanto para pequenos 

objetos e edificações isoladas, quanto para conjuntos urbanos inteiros. 

A restituição fotogramétrica automatizada funciona melhor para objetos com 

superfícies de textura não uniforme, que permitirão produzir conjuntos diferenciados 

de pixeis (padrões) nas imagens. Para superfícies uniformes recomenda-se o uso de 

alvos40 que proporcionem essa variação nas fotografias. Objetos com superfícies 

reflexivas, translúcidas e outros tipos de materiais que apresentem variação em um 

mesmo ponto do objeto visto em ângulos diferentes também não são adequados para 

essa técnica. 

O primeiro produto a ser obtido a partir do processamento de imagens na 

restituição automatizada, a nuvem de pontos, também pode ser obtido pela varredura 

a laser. Embora a nuvem de pontos possa ser utilizada como referência para a 

extração da geometria do objeto, ela também pode ser tratada e processada para a 

obtenção de outros produtos.  

 
40 Os alvos, ou marcadores, consistem na utilização de objetos com diferentes padrões de imagens 

(como pedaços de papel com ilustrações impressas) que possam ser colocados na superfície uniforme 
da edificação, sem danificar a mesma. O objetivo do marcador é proporcionar nas fotografias, em meio 
a superfície uniforme, um padrão de conjuntos de pixeis que possam ser reconhecidos em todas as 
fotos. 
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O tratamento de nuvens de pontos consiste, fundamentalmente, na 

manipulação dos pontos através de operações como (DUTESCU, 2006): remoção de 

pontos indesejados, que representam elementos que não pertencem ao objeto 

arquitetônico e que não são de interesse na aquisição de dados; detecção e remoção 

de outliers, pontos que não se enquadram no padrão da geometria do objeto 

representado; otimização da nuvem de pontos, a fim de reduzir a quantidade total de 

pontos da nuvem sem alterar a forma representada; adição de pontos, que consiste 

no preenchimento de partes incompletas da nuvem (como dados ausentes)41 ou para 

o refinamento de partes da geometria, sem alterar a forma. 

Após o tratamento da nuvem de pontos, a mesma pode ser utilizada como base 

para a modelagem geométrica, ou ainda ser processada para a geração automática 

de malhas triangulares irregulares, ortofotos etc. O uso de diferentes métodos de 

aquisição e processamento de dados resultam em variedades de produtos, que 

podem ser combinados a fim de obter resultados mais precisos.  

As técnicas fotogramétricas, tanto as interativas (que dependem de um maior 

trabalho por parte do operador) quanto as mais automatizadas, necessitam de 

softwares específicos para o processamento de imagens; e em um segundo momento, 

de softwares para manipulação e processamento de nuvens de pontos, tal como 

acontece quando utilizado o 3D laser scanning (que gera as nuvens de pontos em 

campo, no momento da varredura). Nesse sentido, foram elaborados quadros com 

softwares que podem ser utilizados nesses processos, apontando alguns recursos de 

cada ferramenta.  

O Quadro 2 apresenta os softwares comerciais (ou seja, aqueles que 

necessitam ter a licença de uso comprada e que são de direito exclusivo do fabricante) 

para o processamento de imagens no fluxo de trabalho por fotogrametria 

automatizada. Serão apresentados os diferentes recursos das ferramentas, incluindo 

os que se referem a etapas posteriores ao processamento das imagens e obtenção 

de nuvens de pontos, como a geração das malhas TIN texturizadas e ortofotos, a fim 

de fornecer informações mais completas sobre os programas. 

 
41 Para partes incompletas por ausência de dados recomenda-se uma nova digitalização do objeto de 

ângulos e posições diferentes, a fim de captar a parte não identificada. Em casos de impossibilidade 
de aquisição desses dados, as partes ausentes podem ser completadas pela inserção manual de 
pontos ou posteriormente na fase de geração e edição da superfície. 
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Quadro 2 - Softwares proprietários para o processamento de imagens no fluxo de trabalho por 
fotogrametria automatizada 

SOFTWARE 
(identificação visual) 

SOFTWARE | RECURSOS 

 

Metashape | Processamento de imagens terrestres, aéreas e de satélite; geração e 
edição de nuvem de pontos; geração de modelos digitais de elevação; suporte a 
sistemas de coordenadas; geração de ortomosaicos; possibilidade de importar dados 

de varredura a laser ou outros tipos de modelos geométricos; geração de malha TIN; 
texturização de malha TIN; permite realizar medições e calcular áreas e volumes nos 
modelos gerados; geração de panoramas; processamento de imagens 

multiespectrais; obtenção de ortofotos; geração de curvas de nível; ferramentas para 
edição da malha; ferramentas para subdivisão e decimação da malha, entre outros.   

 

Reality Capture | Processamento de imagens terrestres, aéreas e de satélite; geração 
e edição de nuvem de pontos; geração de modelos digitais de elevação; suporte a 
sistemas de coordenadas; geração de ortomosaicos; permite importar dados de 

varredura laser; geração de malha TIN; texturização de modelos de malha TIN; 
permite realizar medições e calcular áreas e volumes nos modelos gerados; obtenção 
de ortofotos; ferramentas de edição da malha; geração de mapas especiais (normal 

map e displacement map), entre outros. 

 

Photomodeler | Processamento de imagens terrestres e aéreas, por métodos 
interativos e automatizados; geração de modelos de superfície texturizados, de nuvem 
de pontos, de malha TIN; texturização de malha TIN; geração de ortofotos; retificação 

de imagens (pela monorrestituição); possibilidade de importar dados de varredura a 
laser; geração de animações, entre outros. 

 

Context Capture | Processamento de imagens aéreas, terrestres e de satélite; 
geração e edição de nuvem de pontos; geração de modelos digitais de elevação; 
suporte a sistemas de coordenadas; geração de ortomosaicos; geração de malha TIN; 

texturização de malha TIN; permite realizar medições e calcular áreas e volumes nos 
modelos gerados; obtenção de ortofotos; geração de curvas de nível; ferramentas 
para edição da malha, entre outros.  

 

 

Correlator 3D | Processamento de imagens terrestres, aéreas e de satélite; geração e 
edição de nuvem de pontos; geração de modelos digitais de elevação; suporte a 

sistemas de coordenadas; geração de ortomosaicos; geração de malha TIN; 
texturização de malha TIN, entre outros. 

 

Pix4D | Processamento de imagens terrestres, aéreas e de satélite; geração de 
nuvem de pontos; suporte a sistemas de coordenadas; geração de ortomosaicos; 
geração de malha TIN; texturização de malha TIN; permite realizar medições e 

calcular áreas e volumes nos modelos gerados; geração de modelos digitais de 
elevação, entre outros. 

 

Lupo Scan | Importação de dados de varredura a laser; edição de nuvens de pontos; 
geração de ortofotos; retificação de imagens; geração de malha TIN; texturização de 

modelos de malha TIN; animações; entre outros. 

 

Recap Photo (recurso dentro do Recap Pro para processamento de imagens): 
Processamento de imagens terrestres, aéreas e de satélite; geração de nuvem de 
pontos; geração de malha TIN texturizada; suporte a sistemas de coordenadas; 

geração de ortofotos; ferramentas para edição da malha TIN, geração de vídeos dos 
produtos obtidos.  

Recap Pro: permite importar diversos formatos de nuvens de pontos, inclusive dados 
de varredura a laser; permite realizar o registro (junção de nuvens de pontos), realizar 

medições e calcular áreas e volumes nos modelos gerados; possibilita recortar 
trechos de nuvens de pontos e exportar em vários formatos de nuvens de pontos e de 
imagens, entre outros. 

 

3DF Zephyr | Processamento de imagens terrestres, aéreas e de satélite; geração e 
edição de nuvem de pontos; geração de modelos digitais de elevação; suporte a 

sistemas de coordenadas; geração de ortomosaicos; possibilidade de importar dados 
de varredura a laser; geração de malha TIN; texturização de malha TIN; permite 
realizar medições e calcular áreas e volumes nos modelos gerados; geração de 

panoramas; processamento de imagens multiespectrais; obtenção de ortofotos; 
geração de curvas de nível; ferramentas de edição da malha; ferramentas de 
subdivisão e decimação da malha; geração de vídeos dos produtos obtidos; extração 

automática de polilinhas, entre outros. 

Fonte: Compilação da autora, 2022. 
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O Quadro 3 apresenta os softwares livres, sendo todas as ferramentas listadas 

gratuitas e open-source (código aberto), para o processamento de imagens no fluxo 

de trabalho por fotogrametria automatizada. 

Quadro 3 - Softwares livres para o processamento de imagens (fotogrametria digital) 

SOFTWARE 
(identificação visual) 

SOFTWARE | RECURSOS 

 

Meshroom | Processamento de imagens terrestres e aéreas; geração de 
nuvem de pontos; geração de malha TIN; texturização de malha TIN; 
ferramentas de subdivisão e decimação da malha, entre outros. 

 

Colmap | Processamento de imagens; geração de nuvem de pontos; 
geração da malha TIN, entre outros. 

 

Mic Mac | Processamento de imagens terrestres e aéreas; geração de 
nuvem de pontos; geração da malha TIN; texturização da malha TIN, entre 
outros. 

 
Multi-view Environment | Processamento de imagens terrestres e aéreas; 
geração de nuvem de pontos; geração da malha TIN; texturização da 
malha TIN, entre outros. 

 
Open MVG | Processamento de imagens terrestres e aéreas; geração de 
nuvem de pontos, entre outros. 

 

Regard 3D | Processamento de imagens terrestres e aéreas; geração de 
nuvem de pontos; geração da malha TIN; texturização da malha TIN. 

 

Visual SFM | Processamento de imagens terrestres e aéreas; geração de 
nuvem de pontos esparsa e densa. 

 
Bundler | Processamento de imagens (SfM) e geração da nuvem de pontos 
esparsa. 

Fonte: Compilação da autora, 2022. 

O Quadro 4 apresenta os softwares, gratuitos e proprietários, para a 

manipulação, edição e processamento de nuvem de pontos exclusivamente, podendo 

a mesma ter sido gerada pela restituição fotogramétrica automatizada, ou pela 

varredura a laser. Outras ferramentas que também possibilitam trabalhar com a 

nuvem de pontos, mas que são voltadas para a restituição fotogramétrica e já foram 

apresentadas nos quadros anteriores, não estão incluídas nesse quadro. Ferramentas 

para manipulação/processamento de nuvens de pontos exclusivamente em softwares 

BIM também não estão listadas no quadro.  
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Quadro 4 - Softwares proprietários e gratuitos para a manipulação, edição e processamento 
de nuvem de pontos 

SOFTWARE 
(identificação visual) 

SOFTWARE | LICENÇA DE USO | RECURSOS 

 

CloudCompare | Gratuito | Processamento de nuvem de pontos e malha 
TIN; manipulação, edição e junção de nuvem de pontos; comparação 
entre nuvens de pontos e entre nuvem de pontos e modelo geométrico, 
verificação da precisão dos modelos, entre outros. 

 

PointCab Share | Gratuito | Visualização, manipulação e 
compartilhamento de nuvem de pontos; entre outros. 

 

MeshLab | Gratuito | Importação, visualização e processamento de 
nuvem de pontos.  

 
LViz | Gratuito | Visualização, manipulação e compartilhamento de 
nuvem de pontos; entre outros. 

 
Pointly | Proprietário | Visualização, edição, manipulação, segmentação, 
processamento de nuvem de pontos; entre outros. 

 

Bentley Pointools | Proprietário | Processamento, visualização, 
manipulação, animação e edição de nuvem de pontos; manipulação de 
malha TIN, entre outros. 

 

Vercator | Proprietário | Visualização, edição, manipulação, 
segmentação, processamento e compartilhamento de nuvem de pontos; 

conversão de formatos, entre outros. 

 

Scene | Proprietário | Visualização, edição, manipulação e 
processamento de nuvem de pontos; conversão de formatos; 

compatibilidade com hardware de RV; entre outros. 

 

Cyclone | Proprietário | Visualização, edição, manipulação, 
segmentação, processamento e compartilhamento de nuvem de pontos; 

conversão de formatos, entre outros.  

 

Real Works | Proprietário | Visualização, edição, manipulação, 
segmentação, processamento e compartilhamento de nuvem de pontos; 
conversão de formatos, entre outros. 

Fonte: Compilação da autora, 2022. 

Cabe ressaltar que existem diversos programas para atender aos diferentes 

tipos de processamento expostos. No entanto, foram apresentadas aqui apenas 

algumas possibilidades de softwares, priorizando os mais conhecidos no setor, bem 

como os de código aberto e gratuitos. 

O mercado de softwares para trabalhar com nuvem de pontos é vasto. Alguns 

programas, como o Vercator, Cyclone e Scene apresentados no Quadro 4, foram 

desenvolvidos para os produtos obtidos pela tecnologia de varredura a laser. Já o 

Cloud Compare e o Pointly foram pensados para importar nuvens de pontos 

independentemente do método pelo qual ela foi gerada. Também existem plataformas 
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como o usBIM.pointcloud desenvolvido pela empresa Acca, que permitem visualizar, 

manipular e compartilhar nuvens de pontos online, sem a necessidade de instalar 

programas. 

Cabe ressaltar que outros softwares, como os de modelagem geométrica ou os 

voltados para a manipulação de modelos de malha TIN, também permitem importar, 

visualizar e manipular nuvens de pontos, seja por ferramentas do tipo standalone ou 

por meio de plug-ins (que permitem adicionar especificidades a um programa 

principal). Logo, deve-se entender os recursos necessários para o desenvolvimento 

de cada projeto e buscar a ferramenta mais adequada. 

Apesar dos programas comerciais apresentarem uma maior variedade de 

recursos, é possível gerar produtos de boa qualidade com softwares livres, desde 

simples imagens retificadas até nuvens de pontos e modelos geométricos (3D) 

fotorrealísticos. Alguns dos softwares apresentados são voltados fundamentalmente 

para a fotogrametria digital, a partir do processamento de fotografias para a geração 

de nuvens de pontos, malhas TIN, ortofotos e outros produtos que podem ser 

utilizados na modelagem geométrica do objeto arquitetônico. Outros possibilitam a 

importação de nuvens de pontos obtidas com varredura a laser, permitindo a sua 

edição, manipulação e processamento.  

Embora a nuvem de pontos seja o produto inicial das técnicas de restituição 

fotogramétrica automatizada e do 3D laser scanning, a mesma pode ser processada 

para a geração de outros produtos, como modelos de malha TIN, ortofotos, modelos 

de superfícies simplificados, modelos sólidos, modelos BIM, dentre outros.  

A partir do processamento de dados e da obtenção dos produtos necessários, 

inicia-se a etapa de geração do modelo geométrico do objeto arquitetônico, que inclui 

as fases de modelagem geométrica e aplicação de textura. Cabe aqui destacar que 

não é necessário realizar processamento de uma só vez, podendo ser feito um 

planejamento para que os dados sejam processados por etapas. 

A modelagem geométrica para este estudo é abordada como a etapa de 

geração do modelo geométrico (3D) completo. Esse modelo, no contexto do AVI 3D, 

pode ser descrito como a representação de um objeto (real ou fictício) no espaço 

tridimensional de um ambiente virtual gerado por computador. 
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Apollonio (2018) apresenta o processo de modelagem para o patrimônio 

cultural como uma etapa de fundamental importância e que não está relacionada 

somente às tecnologias utilizadas, mas a todo o conjunto de dados adquiridos e 

utilizados para a produção do modelo geométrico, junto às informações a ele 

incorporadas. Nesse sentido, a modelagem geométrica pode ser classificada de 

diferentes formas (DUTESCU, 2006; APOLLONIO, 2018). Para este trabalho adotou-

se a classificação apresentada por Apollonio (2018), em função do grau de 

automatização no processo de modelagem geométrica, que se divide em métodos: 

(a) manuais (interativos); (b) automatizados ou; (c) híbridos, para geração do modelo 

(Figura 33).  

Figura 33 - Classificação da modelagem geométrica 

 

   Fonte: Elaboração da autora, 2022. 

Modelos gerados por métodos automatizados são os obtidos em softwares 

específicos para este fim, com pouca (ou sem) interferência manual. Um exemplo é a 

geração de modelos de malha TIN nos softwares que possibilitam o processamento 

da nuvem de pontos. Esse processo é feito de forma automática pelo programa, sendo 

possível apenas interferir em algumas etapas e configurar parâmetros. 

Já os métodos manuais (ou interativos) resultam nos modelos obtidos através 

da observação e transposição das informações, ou através da modelagem direta 

sobre os dados de referência (imagens, desenhos, medidas, nuvens de pontos etc.). 

Neste caso o operador (usuário do programa) irá construir toda a geometria do objeto, 

interativamente. 
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E os métodos híbridos referem-se aos modelos gerados a partir de ambos os 

métodos (automatizados e manuais), podendo cada método ter sido utilizado para a 

geração de partes diferentes de um mesmo modelo. Ou seja, a utilização de ambos 

os processos para a geração de um modelo único. 

Nos casos de reconstrução digital do patrimônio, o objetivo é comumente a 

geração de um modelo geométrico fidedigno. Nesse contexto, destaca-se alguns 

aspectos que devem ser observados no processo de reconstrução digital, como: 

geometria do objeto (forma, proporção, dimensões); texturização, que se refere ao 

nível de detalhe e qualidade das texturas, ou seja, reprodução correta das 

propriedades físicas dos materiais da superfície, como cores, reflexão, brilho, 

transparência, entre outros; representação dos sistemas construtivos;  fidelidade 

temporal, que se refere à coerência com o período histórico representado, podendo 

ser uma representação atual do objeto arquitetônico (com todas as marcas do tempo), 

ou uma reconstituição de como foi o objeto em épocas passadas (APOLLONIO, 2018). 

A etapa de geração do modelo geométrico inclui, além da geração do modelo 

propriamente dito, a texturização do mesmo, e outras etapas intermediárias que 

possam ser necessárias para obter um modelo final visualmente mais próximo ao 

objeto real. O que se pretende obter como produto final nesta etapa é o modelo pronto 

para a inserção do ambiente virtual, podendo ser: o modelo completo texturizado; ou 

apenas a geometria, nos casos em que a aplicação da textura será feita diretamente 

no software de programação do AVI, como no caso dos game engines. 

Tendo em vista o foco deste trabalho na modelagem geométrica de edificações 

históricas existentes para AVI 3D, necessariamente a partir de uma aquisição de 

dados diretamente no objeto, optou-se por apresentar uma classificação da geração 

do modelo geométrico em função do uso ou não de tecnologias digitais na aquisição 

de dados, considerando também a divisão por métodos automatizados e manuais (no 

caso do uso de tecnologias) (LINHARES; GROTELAARS, 2021a).  

A geração de modelos geométricos a partir do uso de tecnologias digitais para 

a aquisição de dados consiste, como já mencionado, no levantamento com varredura 

a laser ou fotogrametria digital que resultam, após o processamento dos dados 

adquiridos, em uma nuvem de pontos (Figura 34). Essa nuvem de pontos pode ser 

novamente processada, gerando um modelo geométrico de malha TIN, que pode ser 
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editado e, por fim, texturizado de forma manual ou automática (fluxo A da Figura 34); 

ou utilizada como base para uma modelagem geométrica manual, seguida do 

processo de aplicação da textura, que também pode ser manual ou automático (fluxo 

B da Figura 34). Também é possível trabalhar com ambos os fluxos de trabalho 

descritos, utilizando ortofotos (obtidas a partir do modelo geométrico de malha TIN), 

por exemplo, como base para a modelagem manual ou para a texturização dos 

modelos.  

Figura 34 - Etapas da geração de modelos geométricos com o uso de tecnologias digitais 
para a aquisição de dados 

 

   Fonte: Adaptado de Linhares e Groetelaars (2021a). 

Ressalta-se que a aplicação de textura automática se refere à texturização dos 

modelos realizada pelos softwares de restituição fotogramétrica, que extraem as 

texturas das fotografias. No caso do fluxo de trabalho B (manual), para que essa 

aplicação de textura seja feita de forma automatizada, é necessário gerar a malha TIN 

texturizada no software de fotogrametria, e substituir essa malha pelo modelo gerado 

manualmente, para que a ferramenta de restituição fotogramétrica aplique a textura 

sobre o novo modelo (gerado manualmente). Neste caso, ainda que o modelo final a 

ser utilizado seja o gerado pelo método manual, ambos os processos (manual e 

automatizado) são necessários. 

Já na modelagem com o uso de técnicas manuais (tradicionais) para a 

aquisição de dados (como medição direta), realiza-se todo o processo de modo 

manual, desde o processamento de dados através da modelagem geométrica até a 

texturização do modelo (Figura 35). Embora este processo apresente um workflow 

com menos etapas, o mesmo demanda mais tempo, custo e apresenta mais limitações 

na aquisição de dados. 
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Figura 35 - Etapas da geração de modelos geométricos com o uso de técnicas de 
levantamento manual para a aquisição de dados 

 

   Fonte: Adaptado de Linhares e Groetelaars (2021a). 

Apesar das diferentes possibilidades de trabalho, modelos geométricos para o 

uso em ambientes virtuais interativos 3D voltados para o patrimônio arquitetônico 

necessitam atender a uma série de características específicas, o que torna a 

modelagem geométrica uma etapa complexa no processo de desenvolvimento do AVI. 

Modelos geométricos para aplicações com processamento em tempo real precisam 

comumente ser otimizados, ou seja, conter tamanhos de arquivos reduzidos, ao 

mesmo tempo em que devem representar, da forma mais realista e detalhada 

possível, o objeto arquitetônico.  

Nesse sentido, optou-se por realizar um estudo mais aprofundado da 

modelagem geométrica para aplicações em AVI 3D, de forma a expor desde os 

fundamentos básicos necessários para o desenvolvimento dessa etapa (geração de 

geometria e aplicação de textura), até a apresentação de diferentes possibilidades de 

métodos, técnicas e ferramentas que podem ser utilizados no processo. O estudo 

encontra-se no Capítulo 4 deste trabalho. 

3.2.2.3. Construção do ambiente virtual 

A etapa de construção do ambiente virtual interativo 3D consiste na montagem 

e programação do ambiente virtual, em que ocorrem, fundamentalmente: 

• Inserção dos modelos geométricos (produzidos na etapa de 

modelagem) no software ou plataforma onde o ambiente virtual será 

programado. Importação e configuração de todos os assets42; 

 
42 Asset é o termo utilizado para se referir aos recursos que complementam o jogo (ou ambiente virtual), 

como modelos geométricos isolados, texturas e até cenários inteiros ou personagens (COSTA, 2020). 
No ambiente digital, pode ser utilizado para se referir a qualquer elemento que complementa o conteúdo 
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• Configuração e verificação das texturas (ainda que as mesmas já 

tenham sido aplicadas ao modelo na etapa de geração do modelo 

geométrico);  

• Configuração dos parâmetros de iluminação do ambiente; 

• Atribuição de parâmetros como gráficos, sons, mecânicas de colisão, 

entre outros, a depender dos objetivos da aplicação;  

• Configuração da interatividade (ações e reações) e da interface usuário-

ambiente em função do hardware de saída; 

• Configuração da câmera (perspectiva do usuário), ou ainda ponto de 

vista (Point Of View – POV), sendo os mais comuns: em primeira pessoa, 

onde o usuário vê e percebe o ambiente; ou terceira pessoa, onde já 

existe o modelo geométrico do avatar que pode ser observado e 

controlado (DENISOVA; CAIRNS, 2015); e 

• Inserção e configuração dos dados sobre o objeto arquitetônico que 

serão disponibilizados no AVI. 

A programação do ambiente virtual interativo é uma etapa complexa e requer 

conhecimento específico para o seu desenvolvimento. No entanto, o uso dos game 

engines (ou motores de jogo) e a disponibilidade de diferentes tutoriais na internet, 

bem como de comunidades e fóruns com especialistas da área para a troca de 

experiências, têm facilitado o estudo e desenvolvimento de AVI 3D por profissionais 

das mais diferentes disciplinas, ainda que requeiram estudos detalhados de todo o 

processo. 

Devido à complexidade no processo de programação de AVI 3D, será 

apresentada nesta seção uma breve exposição do funcionamento geral de um game 

engine, tipo de ferramenta escolhida para este trabalho. 

Os game engines são motores gráficos criados para o desenvolvimento de 

jogos digitais com o objetivo de otimizar esse processo. Esses softwares possuem um 

vasto conjunto de bibliotecas digitais que abrangem os mais variados componentes 

necessários para construir esses jogos, possibilitando a criação de diversos tipos de 

ambientes virtuais interativos 3D (sendo jogos ou não), sem a necessidade de 

 
de um website, software ou aplicativo, como fontes, imagens, animações, extensões, entre outros 
(GONÇALVES et al., 2021). 
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reescrever códigos e refazer processos que já são padrões para o desenvolvimento 

desses ambientes.  

Lee (2016) explica que o game engine proporciona ao usuário ferramentas para 

construir e customizar um jogo, em todas as suas etapas de desenvolvimento. Esses 

softwares, segundo a autora, contemplam diversos componentes que juntos fazem o 

AVI funcionar, processando-o em tempo real. Esses componentes são, 

essencialmente: sound engine, physics engine, graphics engine, input e gameplay 

framework. 

Sound engine é o componente responsável pelos sons e músicas no ambiente 

virtual que está sendo criado, como sons de ambiente, músicas tema, vozes de 

avatares e narrativas, sons de efeito etc. Arquivos de áudio podem ser vinculados e 

incorporados tanto ao ambiente quanto aos objetos que o compõe dentro do 

programa. 

Physics engine é o componente responsável por aplicar, aos modelos 

geométricos (incorporados no ambiente virtual), as leis da física existentes no mundo 

real, de forma que estes objetos tenham comportamentos mais realistas. Este 

componente calcula as interações físicas dos objetos, como colisão e dinâmica de 

fluídos, considerando o fator da gravidade.  

Graphics engine é o componente gráfico, responsável por exibir o ambiente 

virtual criado na tela, processando informações como: cor, texturas, geometria, 

iluminação, sombra dos objetos, perspectiva do usuário, além de outros fatores que 

podem influenciar nesses aspectos. A potência do componente gráfico de um game 

engine influencia na qualidade e no realismo do ambiente virtual criado, ou seja, na 

capacidade do software de otimizar e processar uma cena em tempo real, 

considerando fatores como a quantidade de faces do modelo e os parâmetros de 

iluminação do ambiente. 

Input e gameplay framework estão relacionados ao sistema de entrada (input 

system), que consiste no recebimento das ações do usuário no ambiente virtual por 

meio de botões. Este sistema de entrada é configurado a partir da estrutura de 

jogabilidade, ou do fluxo de jogabilidade (gameplay framework), que pode ser 

resumido como o mapeamento das possibilidades de interação do usuário com o 

ambiente virtual (ação e reação). Toda a interação é programada no game engine em 
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função do hardware escolhido (mouse e teclado, controles, equipamentos especiais 

de realidade virtual imersiva etc.). 

Nesse contexto, Navarro, Pradilla e Rios (2012) apresentam o game engine 

como uma ferramenta para o desenvolvimento de videojogos que contém diversos 

componentes que normalmente abrangem: scripting, renderização de imagem, 

inteligência artificial, física, animação, cinemática, acesso à rede e gestão de recursos. 

O scripting está relacionado à programação de todo o ambiente virtual interativo 

por meio de algoritmos. A renderização pode ser resumida ao processamento e 

visualização dos objetos tridimensionais que compõem o ambiente, considerando as 

fontes de iluminação, sombras, texturas etc. 

A inteligência artificial é a responsável por proporcionar a interação do usuário 

com o ambiente e com os personagens não-controláveis (NPC), fornecendo ações e 

reações pré-programadas. Já a animação consiste na movimentação de objetos e 

personagens dentro do ambiente virtual por meio da deformação e/ou deslocamento 

da malha, entre outras ações. A física, por sua vez, também é explicada como a 

responsável por proporcionar interação realista com os objetos e com o ambiente, 

simulando a aplicação das leis da física presentes no mundo real.  

A cinemática possibilita a inclusão de vídeos e sequências de cena com pouca 

ou nenhuma interação, de forma a interromper a interação livre do usuário e capturar 

sua atenção. O acesso à rede permite a conexão do ambiente virtual à internet, 

possibilitando a interação com o AVI de forma online. Neste caso, é possível a criação 

de ambientes virtuais interativos 3D compartilhados, onde diferentes usuários, por 

meio de avatares, interagem ao mesmo tempo no mesmo ambiente virtual. 

Por fim, a gestão de recursos refere-se ao uso e a administração de recursos 

do computador, como a Central Processing Unit (CPU) e a memória, e ao uso dos 

recursos do ambiente virtual criado, como animação, sons, objetos 3D, entre outros, 

que devem ser adequadamente planejados para o correto funcionamento do AVI. 

Outro recurso fundamental de softwares com os game engine, segundo a 

documentação do Unreal Engine43, é o chamado shading (ou shading model), que 

 
43 Disponível em: https://docs.unrealengine.com/4.27/en-
US/RenderingAndGraphics/Materials/MaterialProperties/LightingModels/. Acesso em: 2 abr. 2022. 
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pode ser entendido como o processo de calcular como uma determinada superfície 

refletirá a luz recebida. Esse cálculo varia conforme a geometria e as propriedades da 

textura aplicadas ao modelo, e determina como será a aparência final do objeto na 

renderização.  

Os game engines possuem diferentes ferramentas de shading que permitem 

configurar efeitos diferenciados para objetos e materiais específicos. Por exemplo, o 

cálculo de shading de uma superfície de pedra será diferente do cálculo de uma 

superfície de vidro, que também será diferente de um objeto com pelos, ou de 

elementos que simulam água. Essas ferramentas fornecem, portanto, configurações 

específicas para elementos com comportamentos únicos, de forma que seja possível 

obter um resultado mais autêntico. 

Apesar da complexidade de todos os componentes apresentados, e embora 

ainda exista a necessidade de conhecimentos técnicos específicos para o uso de um 

game engine, esses softwares têm a vantagem de possuir uma interface interativa que 

simplifica a programação desses componentes. Isso significa que muitas das 

configurações apresentadas já possuem um script pronto dentro do game engine, 

economizando tempo de trabalho.  

Além disso, muitos desses softwares possibilitam a visualização da aplicação 

enquanto está sendo desenvolvida, processando o ambiente tridimensional e as 

formas de interação em tempo real, por meio de uma simulação na área de trabalho. 

Desse modo é possível identificar falhas e irregularidades e corrigi-las antes da 

finalização do AVI. Também é possível programar aplicações para diferentes formas 

de difusão, como dispositivos móveis, computadores, videogames, websites, entre 

outros.  

Com os game engines, tornou-se possível desenvolver ambientes virtuais 

interativos 3D de alta qualidade, sem a necessidade de recursos computacionais 

sofisticados e de alto custo. Por conseguinte, o número de game engines disponíveis 

no mercado vêm aumentando consideravelmente, tanto para fins comerciais como 

educacionais, apresentando diferentes tipos de licença de uso, ferramentas e 

capacidades de processamento. 

Nesse sentido, Zarrad (2018) apresenta uma análise comparativa com diversos 

game engines, em função de alguns critérios: linguagem de programação utilizada, 
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plataformas suportadas (sistemas operacionais que suportam a aplicação), se 

trabalham com 2D ou 3D, custo da licença, eficiência, qualidade da imagem, entre 

outros. Com base em Zarrad (2018), para este estudo optou-se por apresentar uma 

relação mais atualizada com alguns dos game engines disponíveis, identificando: (1) 

linguagens de programação utilizadas ou suportadas; (2) principais plataformas 

suportadas, para desktop e para dispositivos móveis (mobile); (3) licença de uso, se é 

um software pago ou gratuito, se de código proprietário ou open-source; (4) 

disponibilidade de suporte para realidade virtual imersiva. Nessa relação, foram 

considerados apenas os game engines que trabalham com ambientes virtuais 

interativos 3D. 

Ressalta-se que, em relação à licença de uso, alguns softwares proprietários 

são disponibilizados gratuitamente, sendo cobrado um percentual de royalty44 caso a 

aplicação criada no software venha a ter alto faturamento, sendo o valor desse 

faturamento estipulado pela desenvolvedora do programa. Outros, ainda que sejam 

comerciais, disponibilizam uma versão gratuita com uma quantidade de recursos 

diferenciada. Por fim, há softwares de uso gratuito, porém de licença proprietária. A 

relação é apresentada no Quadro 5. 

  

 
44 O termo royalty (originário do inglês) refere-se, neste caso, ao valor que o desenvolvedor da aplicação 

(AVI 3D) terá que pagar à empresa desenvolvedora do game engine por ter utilizado o seu produto. 
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Quadro 5 - Relação dos game engines mapeados 

GAME ENGINE 
LINGUAGENS DE 
PROGRAMAÇÃO 

(1) 

PLATAFORMAS 
SUPORTADAS (2) 

LICENÇA 
(3) 

SUPORTE 
PARA RV 
IMERSIVA 

(4) 

 

C++; Blueprint Visual 
Scripting 

Desktop: Windows, 
Linux e Mac OSX 
Mobile: 
iOS e Android 

Gratuito com 
5% de 
royalty; 

proprietário 

sim 

 
C#; JavaScript 

Desktop: Windows, 
Linux e Mac OSX 
Mobile: 
iOS e Android 

Pago e 
proprietário 
com versão 

gratuita 

sim 

 

C#; C++; Lua 

Desktop: Windows e 
Linux  
Mobile: 
iOS e Android 

Gratuito com 
5% royalty; 
proprietário 

sim 

 

Visual Scripting; C++; 
C#; GDScript 

Desktop: Windows, 
Linux, Mac OSX e 
FreeBSD 
Mobile: 
iOS e Android 

Gratuito e 
open-source 

sim 

 
C; C++; Angel Script; 

Lua; C# 

Desktop: Windows, 
Linux e Mac OSX 
Mobile: 
iOS e Android 

Gratuito e 
open-source 

não 

 C++; python 

Desktop: Windows, 
Linux; Mac OSX e 
FreeBSD 
Mobile: 
Android 

Gratuito e 
open-source 

não 

 
Java 

Desktop: Windows, 
Linux e Mac OSX 
Mobile: 
iOS e Android 

Gratuito e 
open-source 

sim 

 Java; C; C++ 

Desktop: Windows, 
Linux e Mac OSX 
Mobile: 
iOS, Android e 
BlackBerry 

Gratuito; 
proprietário 

não 

 
JavaScript 

Desktop: Windows e 
Mac OSX 
Mobile: Android 
 

Gratuito; 
proprietário 

não 

 
C; C++; 

Desktop: Windows e 
Mac OSX 
Mobile: IOS e 
Android 

Gratuito e 
open-source 

não 

 
C++; C#; unigine 

script 

Desktop: Windows, 
Linux e Mac OSX 
Mobile: IOS e 
Android 

Pago e 
proprietário 
com versão 

gratuita; 

sim 

 
Object oriented 

Desktop: Windows, 
Linux e Mac OSX 
Mobile: IOS e 
Android 

Gratuito e 
open-source 

não 

Fonte: Compilação da autora, 2022. 

 

Os game engines apresentados, embora tenham o mesmo princípio de 

funcionamento, possuem características e capacidades de processamento diferentes. 
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A escolha da ferramenta mais adequada para o desenvolvimento do AVI 3D deve ser 

feita em função do planejamento de todas as etapas de desenvolvimento (da 

aquisição de dados à difusão do AVI). 

Outra possibilidade de criação de ambientes virtuais interativos 3D é 

diretamente em plataformas online que permitem a inserção de modelos geométricos, 

bem como a sua visualização e interação por meio de ferramentas já programadas. A 

criação do ambiente virtual interativo é limitada, neste caso, à inserção de informações 

sobre o objeto, e as opções de interatividade são operações padrões pré-

programadas pela plataforma, que geralmente incluem: visualização (rotacionar, 

aproximar etc.), seccionar o modelo, obter informações ao selecionar partes 

específicas do modelo e realizar medições e anotações.  

Statham (2019, p. 11, tradução nossa), quando compara algumas plataformas 

online com os game engines para visualização 3D do patrimônio, afirma que os 

motores de jogo oferecem uma possibilidade de personalização do AVI muito maior, 

sendo limitada apenas pela “[…] criatividade dos autores, suas habilidades artísticas 

e de programação, bem como os recursos disponíveis (prazo de desenvolvimento, 

orçamento e tamanho da equipe) […]”.  

Embora essas plataformas online sejam ambientes virtuais interativos, 

possuem poucas formas de interação, sendo voltadas, principalmente, para a 

visualização e rápida difusão do modelo geométrico. O uso de websites para criação 

de AVI 3D será aprofundado na seção 3.2.2.4 que trata da disponibilização do 

ambiente virtual criado. 

3.2.2.4. Disponibilização 

Após a finalização do ambiente virtual interativo 3D em um game engine, tem-

se a última etapa, a disponibilização do mesmo para o público (a depender dos 

objetivos da aplicação). As principais formas de disponibilizar um AVI 3D são, 

fundamentalmente, duas: 

• online, podendo o ambiente virtual funcionar através de: 

- navegador (plataformas online);  

- download do arquivo de instalação da aplicação para 

computadores e consoles de jogo;  
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- ou ainda através do download de aplicativos para dispositivos 

móveis, como tablets e smartphones. 

• em locais fixos, disponibilizando os equipamentos necessários para a 

visualização e interação do público com o AVI. 

Os AVI 3D podem ser acessados pelo computador, em consoles de jogo e em 

dispositivos móveis, através da internet, podendo utilizar ou não equipamentos 

especiais para realidade virtual imersiva, conforme apresentado em seções 

anteriores45. É fundamental que sejam realizados testes de desempenho para verificar 

o funcionamento do ambiente virtual, de forma que possíveis erros sejam corrigidos 

antes da disponibilização da aplicação ao público.  

Outra possibilidade são as plataformas online que permitem a fácil visualização 

e interação com modelos geométricos voltados ao patrimônio, onde os usuários 

podem manipular, inspecionar, obter informações e realizar tours virtuais. Nesse caso, 

os autores podem carregar o conteúdo (modelos geométricos e informações) dentro 

de um conjunto pré-estabelecido de ferramentas e com uma interface padrão definida 

pela plataforma (STATHAM, 2019). 

A Google Arts & Culture (GAC)46 é uma plataforma online e sem fins lucrativos 

gerenciada pelo Google com o objetivo de divulgar, por todo o mundo, conteúdos 

relacionados à arte e cultura, através de parcerias com instituições culturais, 

universidades, artistas, museus, entre outros. No GAC é possível compartilhar 

diversos tipos de conteúdo (imagens, vídeos, textos, panoramas etc.), dentre eles 

modelos geométricos relacionados ao patrimônio arquitetônico. No entanto, a 

plataforma não possui suporte próprio para a visualização desses modelos. Uma 

parceria com outras plataformas é que permite viabilizar esse processo. 

Através da plataforma Open Heritage no GAC é possível ter acesso aos 

modelos geométricos tanto para visualização interativa quanto para o download dos 

mesmos (Figura 36). As opções de interação são limitadas à visualização. Alguns 

modelos possuem a opção de visualização em realidade virtual semi-imersiva e 

 
45 Dispositivos de entrada e de saída, para a interação usuário-ambiente, foram apresentados na seção 
2.2.3.2 Hardware e software, e na seção 2.2.3.3 Imersividade e presença. 

46 Disponível em: https://artsandculture.google.com/. Acesso em: 24 jan. 2021. 
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realidade aumentada em dispositivos móveis. Todo o conteúdo publicado deve passar 

pela aprovação da equipe responsável pelo gerenciamento da plataforma.  

Figura 36 - Visualização interativa de um modelo geométrico acessado através da plataforma 
GAC 

 

Fonte: Imagem capturada do website https://poly.google.com/u/0/view/13hUrQbMlAt. 

 CyArk47 é outra plataforma online sem fins lucrativos com o objetivo de registrar 

digitalmente e compartilhar o patrimônio cultural pelo mundo. Na plataforma estão 

disponíveis diversos conteúdos, como AVI 3D, imagens, informações textuais, 

imagens 360 etc. Os modelos disponibilizados são, fundamentalmente, gerados 

através da combinação de 3D laser scanning e fotogrametria digital para a obtenção 

de modelos precisos e realistas. O conteúdo também é gerenciado pelos responsáveis 

da plataforma. 

 A interface padrão do CyArk utiliza o visualizador interativo de modelos digitais 

3D da plataforma SketchFab e possibilita: a visualização interativa do modelo, tanto 

texturizado quanto no modo wireframe48; a obtenção de informações textuais 

vinculadas ao modelo; a visualização do mapeamento de textura utilizado; a 

observação do modelo através de óculos de realidade virtual, entre outros (Figura 37).  

 
47 Disponível em: https://cyark.org/. Acesso em: 24 jan. 2021. 

48 Ou visualização no modo “arame”, é um modo de visualização do modelo onde fica visível somente 
a sua estrutura (vértices e arestas). 
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Figura 37 - Visualização interativa de um modelo geométrico na plataforma CyArk 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nas imagens capturadas no website 
https://cyark.org/projects/royal-exhibtion-building/3D-Explorer. 

 SketchFab49 é outra plataforma popular para a visualização interativa de 

modelos geométricos sobre diferentes temas, onde é possível encontrar AVI de 

objetos arquitetônicos. Na aba ‘patrimônio cultural e história’ podem ser encontrados 

desde modelos fotorrealísticos de objetos reais, gerados com 3D laser scanning e 

fotogrametria, até modelos simplificados de edificações não mais existentes. O 

SketchFab não possui controle quanto ao rigor e à veracidade dos produtos 

publicados e qualquer tipo de modelo geométrico pode ser divulgado pelo usuário. 

A plataforma possui opção de uso gratuito com restrição quanto ao tamanho 

dos arquivos enviados, permitindo somente o uso de modelos simplificados. Já a 

opção de acesso pago disponibiliza uma variedade de modelos geométricos com 

qualidade e tamanho de arquivos maiores, sendo possível vender os modelos 

publicados.  

As formas de visualização e interação com o modelo digital a serem 

disponibilizadas são, basicamente: adicionar informações textuais, imagens e sons; 

 
49 Disponível em: https://sketchfab.com/. Acesso em: 24 jan. 2021. 
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visualizar o modelo com texturas ou em wireframe; visualizar o mapeamento de 

texturas aplicado; observar o AVI com óculos de realidade virtual; visualizar os 

diferentes mapas de relevo aplicados ao modelo, entre outros (Figura 38). 

Figura 38 - Visualização interativa de um modelo geométrico acessado através do SketchFab 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nas imagens capturadas do website 
https://poly.google.com/u/0/view/13hUrQbMlAt.  

Outra forma de difusão do patrimônio arquitetônico é o 3D Heritage Online 

Presenter (3DHOP)50, que funciona como um framework de código aberto para criar 

AVI 3D de alta resolução. O 3DHOP possibilita a visualização interativa de modelos 

geométricos digitais diretamente em um website padrão com o uso de componentes 

HTML e JavaScript, no código fonte do website que se deseja disponibilizar o modelo. 

Essa ferramenta permite a difusão de modelos mais detalhados, assim como a 

programação de algumas formas de interação: visualização interativa (mover, 

rotacionar, dar zoom etc.); realizar medições; seccionar o modelo; visualizar a malha, 

entre outros (Figura 39).  

 
50 Disponível em: http://vcg.isti.cnr.it/3dhop/index.php. Acesso em: 24 jan. 2021. 
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Figura 39 - Visualização interativa de um modelo geométrico acessado através do 3DHOP 

 

Fonte: Imagem capturada do website:     
http://web1.capetown.gov.za/web1/facilitybooking/3DHop/City_Hall_3D.html. 

Apesar de possuir um padrão quanto às possibilidades de interação no 

ambiente virtual criado, cada desenvolvedor pode personalizar a sua interface 

conforme desejar. O website do 3DHOP também possui uma biblioteca digital com 

alguns modelos geométricos vinculados para visualização e interação. 

A partir das plataformas apresentadas e com base no estudo de Statham 

(2019), foi realizada uma comparação (Figura 40), identificando: (1) os tipos de 

conteúdo que podem ser vinculados ao AVI; (2) o nível de customização possível no 

AVI, sendo baixo para ambientes com interfaces padronizadas e alto para ambientes 

completamente personalizáveis; (3) a quantidade de ferramentas interativas 

disponíveis; (4) a verificação do rigor científico do conteúdo divulgado, sendo alto 

quando há verificação e variável quando depende do desenvolvedor da aplicação; (5) 

a participação do usuário quanto à publicação e difusão de conteúdos; (6) a qualidade 

dos modelos que podem ser importados, sendo baixo para AVI que só permitem 

modelos simplificados e texturas de baixa resolução, e alto para os que permitem 

modelos detalhados e texturas de alta resolução; (7) a forma de difusão do AVI 3D. 
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Figura 40 - Comparação entre as formas de criação e difusão de AVI 3D 

 

Fonte: Adaptado de Statham (2019).  

As plataformas online são uma excelente forma de divulgar, de forma rápida, o 

patrimônio arquitetônico. No entanto, as formas de interação possíveis são limitadas 

à visualização e exploração do ambiente virtual. Com os game engines é possível 

trabalhar com a manipulação de objetos, inserção de condições climáticas, de 

personagens, dentre outras formas de composição do cenário e de interação, além da 

possibilidade de customização da interface usuário-ambiente. 

Ainda que algumas plataformas permitam a incorporação de modelos 

geométricos de alta qualidade, é importante ressaltar que se tratam de modelos 

isolados (malha única), ou poucas geometrias agrupadas. Para a criação de cenários 

maiores e mais complexos, com o uso de diferentes modelos, deve-se optar pelo 

game engine. 

Statham (2019) também explica que uma vantagem da utilização dos game 

engines é a possibilidade de difusão das aplicações por meio de arquivos executáveis, 

sem a necessidade de depender de websites que acabam exigindo manutenção e 

podem estar indisponíveis a longo prazo. A autora ressalta que os arquivos 

executáveis, mesmo que tenham sido criados há dez anos, ainda podem ser 

executados num computador contemporâneo, por exemplo. Enquanto isso, 

plataformas online exigem constante atualização e é comum que não se encontrem 

ativas após o mesmo período de dez anos.   
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Por fim, conclui-se que o uso de plataformas online é adequado para a rápida 

visualização e difusão de modelos geométricos únicos, sendo os game engines mais 

adequados para aplicações mais complexas e interativas. Destaca-se que, mesmo 

optando pelo uso de game engine, é possível disponibilizar os modelos geométricos 

utilizados, de forma separada, nas mesmas plataformas online, utilizando ambas as 

formas de difusão. 
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4 GERAÇÃO DE MODELOS GEOMÉTRICOS PARA AVI 3D 

 No campo da Computação Gráfica existem diversos métodos para a 

representação digital de objetos através da geração de modelos geométricos com 

base em diferentes abordagens que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos. 

Diferentes formas de classificação desses modelos, bem como de geração, 

manipulação e armazenamento dos mesmos, também foram sendo estabelecidas à 

medida em que ferramentas computacionais mais avançadas foram surgindo.  

As etapas de criação, manipulação e armazenamento de dados geométricos 

realizadas em ambiente computacional têm suas origens em meados do século XX, 

com o surgimento da tecnologia Computer Aided Design – CAD (Projeto Auxiliado por 

Computador), que possibilitou a aplicação dos conhecimentos sobre geometria em 

linguagens de programação (por meio de códigos), trazendo novos conceitos ao que 

hoje chamamos Modelagem Geométrica. Os conceitos teóricos e práticos da 

geometria e da modelagem geométrica foram sofrendo mudanças, sobretudo após o 

surgimento de ferramentas computacionais que permitiram gerar geometrias 

complexas e idealizadas (POLONINI, 2014). 

Alguns métodos de modelagem geométrica foram desenvolvidos para atender 

às necessidades específicas de um setor e são, hoje, utilizados nas mais diversas 

áreas, inclusive no campo da Arquitetura. A modelagem geométrica de sólidos, por 

exemplo, é comumente utilizada no setor de prototipagem, uma vez que a geração 

dos modelos sólidos é feita por meio de operações similares à realidade, 

representando elementos importantes como chanfros, furos e conexões. A 

modelagem por meio de escultura digital (3D sculpting) tem grande uso na geração 

de formas orgânicas e complexas, possibilitando um fluxo de trabalho livre e intuitivo, 

e é amplamente utilizada na área de animação e jogos digitais para a criação de 

personagens (GARONE, 2017). 

A modelagem paramétrica surge da necessidade de gerar e manipular formas 

complexas e precisas e está sendo frequentemente utilizada na área de design e 

arquitetura. Outro método que se popularizou nas últimas décadas foi a geração de 

modelos por meio da digitalização de objetos reais (como por fotogrametria e 3D laser 

scanning), usualmente utilizado no campo do patrimônio cultural, na engenharia 

reversa e na indústria de jogos. Métodos mais tradicionais de modelagem geométrica, 
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como os que partem da utilização de formas geométricas básicas e operações 

booleanas, também são adotados em todos os setores.  

São diversas as possibilidades de se gerar modelos geométricos na 

computação gráfica, o que torna essencial o entendimento dos métodos existentes 

para a escolha do fluxo de trabalho mais adequado.  

Apesar disso, Polonini (2014) explica que com os programas existentes para 

modelagem geométrica, o operador não se envolve mais com as expressões 

matemáticas complexas para gerar e manipular representações da forma em 

ambiente computacional, uma vez que as funções do sistema matemático são 

implementadas nos softwares como recursos (ferramentas).  

De fato, com os constantes avanços da tecnologia, os softwares atuais têm 

permitido ao usuário criar e manipular diversos tipos de geometrias (das simples às 

mais complexas) de maneira intuitiva e, muitas vezes, sem a necessidade de 

conhecimento aprofundado sobre construção e transformação de geometrias, além da 

modelagem matemática e numérica.  

O processo ocorre, em muitos casos, através de investigações práticas, visuais, 

onde o usuário experimenta o desenvolvimento de formas geométricas através dos 

comandos fornecidos pelo software, descobrindo a lógica de construção e 

manipulação das geometrias de modo empírico. 

No entanto, ainda que o desenvolvimento desses modelos possa ocorrer a 

partir de experimentações mais visuais, os métodos e técnicas utilizados na 

modelagem geométrica em ambiente computacional possuem uma fundamentação 

teórica com base na geometria e na representação de formas na área da Computação 

Gráfica. A falta de entendimento de alguns desses fundamentos pode resultar em 

processos de trabalho mais demorados, em modelos com irregularidades e 

imprecisões, ou simplesmente inadequados para o processamento em tempo real, 

dentre outros problemas.  

Além disso, os workflows de modelagem geométrica para AVI 3D são 

processos longos e que requerem várias etapas para a obtenção do produto final, 

além da geração do modelo geométrico, como os processos de simplificação do 

modelo para processamento em tempo real, aplicação de texturas etc. Uma ampla 
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variedade de métodos e técnicas podem ser utilizados em cada uma dessas etapas e 

que requerem diversos conhecimentos específicos que podem ser complicados para 

quem está começando a trabalhar na área e não tem familiaridade com os conceitos 

necessários.  

O entendimento de alguns fundamentos básicos é, portanto, fundamental para 

uma melhor compreensão das possibilidades de geração de modelos geométricos 

(como a escolha de métodos, técnicas e softwares), para a obtenção de um modelo 

preciso e fidedigno, que funcione adequadamente em um game engine. Este capítulo 

tem, portanto, o objetivo de apresentar um panorama dos conceitos considerados 

fundamentais para o entendimento do processo de modelagem geométrica, tendo em 

vista a utilização dos modelos em um AVI 3D.  

Não serão expostos os princípios e regras matemáticas que definem os 

modelos geométricos, uma vez que esse não é o foco do trabalho. Optou-se por uma 

abordagem voltada para a visão do usuário (desenvolvedor do AVI)51, de modo a 

esclarecer, fundamentalmente, no que consiste o processo de modelagem 

geométrica. Nesse sentido, o capítulo foi estruturado para apresentar os fundamentos 

básicos sobre: 

a) Modelagem geométrica na computação gráfica: tipos de modelos geométricos 

existentes e métodos possíveis para sua geração; 

b) Nuvens de pontos, formas de manipulação, extração de informações e 

modelagem a partir desse tipo de modelo (point cloud), dada a sua relevância 

e uso crescente na geração de modelos geométricos de edificações históricas;  

c) Malhas poligonais: propriedades e formas de geração e manipulação, e seu 

funcionamento em aplicações de processamento em tempo real, uma vez que 

modelos dessa tipologia são os mais utilizados em AVI 3D; 

d) Texturização de modelos geométricos, com foco em modelos de malha 

poligonal; 

e) Exemplos e características de ferramentas para modelagem geométrica, bem 

como para processos intermediários e complementares desta etapa.   

 
51 Entende-se a abordagem voltada para a visão do usuário (desenvolvedor do AVI 3D) como a 

apresentação de conceitos a partir dos comandos em programas de modelagem geométrica, ou seja, 
a partir de uma visão mais prática e didática. 
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Após a apresentação dos fundamentos básicos e processos da modelagem 

geométrica, foi realizado um mapeamento dos fluxos de trabalho de modelagem para 

processamento em tempo real, objetivando a identificação e compreensão de 

métodos e técnicas existentes.  

A aplicação prática dos conceitos, métodos e técnicas identificados neste 

capítulo são apresentados através de um estudo de caso, com a investigação de 

diferentes workflows, no Capítulo 5.  

4.1. FUNDAMENTOS BÁSICOS 

 Esta seção tem por objetivo expor os fundamentos básicos sobre modelagem 

geométrica, aqui entendida como a representação e geração da forma dos objetos 

através da Computação Gráfica, tendo como base as regras da geometria clássica.  

A Geometria é uma área da Matemática que estuda, através de métodos 

próprios, as propriedades do espaço e como as formas podem ocupá-lo (exata 

determinação de lugares). Já a forma pode ser descrita como “[…] tudo aquilo que 

pode ser visto, que tenha formato, cor, textura, tamanho […]”, e cujos elementos 

definidores são o ponto (vértice), a linha (aresta), a superfície (face) e o volume 

(CARDOSO, 2005, p. 24).  

Um ponto indica uma posição no espaço e pode ser considerado o gerador 

principal da forma, enquanto a linha consiste no deslocamento de um ponto em uma 

só dimensão, possuindo propriedades como comprimento, direção e posição. Nesse 

sentido, o deslocamento da linha em uma direção diferente, origina uma superfície, 

limitada por um conjunto de linhas que formam a borda. Possui propriedades como 

largura, comprimento, área, orientação e posição, e pode apresentar diferentes 

formatos. Já o volume é obtido “[…] pelo deslocamento de uma porção da superfície 

numa direção diferente das suas geradoras, possuindo um limite […]” (CARDOSO, 

2005, p. 26). Possui, necessariamente, três dimensões (3D) e apresenta como 

propriedades: largura, comprimento e profundidade. 

Resumidamente, um vértice pode ser entendido como um ponto no espaço 

tridimensional (com coordenadas x, y, z) ou como a interseção entre duas ou mais 

arestas. A aresta é uma curva ou linha limitada por dois vértices, ou ainda a 

intersecção de duas faces. Já a face é uma superfície fechada, limitada por três ou 
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mais arestas. Esses elementos dispostos no espaço (3D) formam um modelo 

geométrico (Figura 41). 

Figura 41 – Exemplo da composição de um modelo geométrico 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Cardoso (2005) divide as formas arquitetônicas em dois grandes grupos: 

formas convencionais, que são representadas por formas que derivam 

geometricamente de formas primárias (prisma, pirâmide, cone e cilindro) e que são de 

fácil representação; formas não convencionais, representadas por geometrias mais 

complexas, como as denominadas “orgânicas”, que buscam similaridade com as 

formas da natureza. Ambas são representadas por modelos com propriedades 

específicas que os definem e os diferenciam entre si.  

As próximas seções tratam sobre os principais tipos de modelos geométricos 

(4.1.1) e os principais métodos para a criação e edição desses (4.1.2). Tendo em vista 

a investigação neste trabalho de técnicas de aquisição de dados para modelagem 

geométrica de edificações existentes, como a digitalização (fotogrametria e 3D laser 

scanning), a modelagem a partir de nuvem de pontos é discutida na seção 4.1.3. Por 

fim, a seção 4.1.4 trata da malha poligonal, cujos fundamentos básicos são 

necessários para a compreensão do comportamento desse tipo de modelo em 

aplicações de processamento em tempo real, como os game engines. 

Ressalta-se que, embora os pontos antecedam as linhas na composição dos 

modelos geométricos, os modelos de pontos (nuvens de pontos) serão apresentados 

por último, por se tratar de produtos vinculados às tecnologias mais recentes. 

4.1.1 Tipos de modelos geométricos (3D) 
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 Os principais tipos de modelos geométricos na CG são: modelos de arame 

(wireframe), modelos de superfícies, modelos sólidos e modelos de pontos, e serão 

apresentados a seguir. 

4.1.1.1 Modelos de arame (wireframe) 

Modelos geométricos de arame, também chamados de modelos de arestas, de 

linhas ou wireframe (Figura 42) consistem na representação da forma por meio de 

vértices (pontos) e linhas (retas ou curvas). Podem ser entendidos como a “estrutura” 

do modelo, sem a representação das faces. Esses são os modos mais antigos de 

representação de modelos tridimensionais na computação gráfica e são rapidamente 

processados pelo computador, uma vez que não possuem superfícies nem texturas 

(RODRIGUEZ, 1992). Neste tipo de modelo é possível ver todas as partes do objeto 

representado, o que pode resultar em uma visualização confusa e ambígua. 

Figura 42 - Exemplo de modelos geométricos wireframe 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O termo wireframe é também utilizado nos softwares de modelagem geométrica 

para se referir a um modo de visualização do modelo. Qualquer forma modelada, 

independentemente do método utilizado para a sua geração, pode ser visualizada no 

modo wireframe (visualização da estrutura do modelo), se esta opção for 

disponibilizada pelo programa. Apesar da simplicidade desses modelos, são 

geometrias matematicamente precisas e podem servir como base para a obtenção de 

outros tipos de modelos, como os de superfície e os sólidos.  

4.1.1.2 Modelos de superfície 

Modelos de superfície (Figura 43) constituem em uma descrição visual e 

matemática da superfície dos objetos e são limitados por porções e fragmentos que 

formam uma ‘casca’ que envolve o objeto (volumetria), ou seja, não apresentam os 
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elementos internos do objeto, representando somente a superfície externa 

(CARDOSO, 2005). 

Figura 43 - Exemplo de modelos geométricos de superfície 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Esse tipo de modelo geométrico pode ser obtido a partir de modelos wireframe. 

São comumente utilizados em diversos setores da indústria, uma vez que podem ser 

representações visuais realistas de objetos existentes a partir da aplicação de texturas 

em suas superfícies. 

Modelos de superfície podem ser compostos por malhas poligonais que, a 

depender da densidade dessa malha (quantidade de polígonos que a compõe), pode 

resultar em um modelo geométrico com alto custo de processamento. 

4.1.1.3 Modelos sólidos 

Modelos sólidos, ou apenas ‘sólidos’, podem ser entendidos como modelos 

fidedignos a um objeto real, podendo ter sua forma materializada. São representações 

de um objeto abrangendo não somente a sua superfície, mas todas as propriedades 

de um sólido (Figura 44), ou seja, são representações completas e que não 

possibilitam interpretações ambíguas (RODRIGUEZ, 1992; CARDOSO, 2005). 

Figura 44 - Exemplo de modelos geométricos sólidos 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Modelos sólidos podem ser obtidos a partir de modelos wireframe e de 

superfície e são comumente utilizados em diversos setores da indústria, 
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principalmente para obter modelos de peças que serão fabricadas. Também são 

utilizados para impressão 3D52. 

4.1.1.4 Modelos de pontos 

 As nuvens de pontos são produtos primários resultantes de métodos de 

digitalização de objetos reais, como a varredura a laser e a fotogrametria digital 

automatizada, e permitem representar tridimensionalmente as superfícies externas de 

objetos através de coordenadas cartesianas (x, y e z) (GROETELAARS, 2015). Esses 

dados são visíveis por meio de pontos no espaço que juntos compõem uma ‘nuvem’ 

(Figura 45). 

Figura 45 - Exemplo de um modelo geométrico de nuvem de pontos 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nas imagens capturas no software Photoscan.  

 

 Modelos de nuvem de pontos não apresentam arestas nem faces (ausência de 

superfície), apesar de modelos de alta densidade se assemelharem, visualmente, a 

um modelo de superfície ou sólido. Também apresentam, assim como os modelos 

wireframe, um certo grau de ambiguidade, uma vez que é possível visualizar ‘através’ 

do modelo, já que não possuem superfícies. Ainda assim, são modelos precisos e que 

possuem dados reais sobre o objeto representado, sendo possível extrair da nuvem 

de pontos informações como a geometria. Podem apresentar desde dezenas de 

pontos a modelos com milhões de pontos, a depender da complexidade do objeto 

digitalizado (MATEUS, 2012). 

 São comumente utilizados como referência no processo de modelagem 

geométrica em softwares que permitem a manipulação desse tipo de dado, como 

 
52 Impressão 3D (3D printing) é uma tecnologia de prototipagem, onde um modelo geométrico é 
fabricado a partir da adição sucessiva de camadas de um determinado material, que correspondem a 
suas seções transversais. Disponível em: https://www.autodesk.com.br/solutions/3d-printing. Acesso 
em: 12 abr. 2022. 
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seccionar a nuvem, alterar a forma de visualização dos pontos (cor e tamanho), entre 

outros (LINHARES; GROETELAARS, 2022). Também são utilizados para a obtenção 

direta de malhas poligonais. No entanto, conforme ressalta Mateus (2012), para que 

modelos de nuvem de pontos possam ter utilidade prática, ou seja, para uma extração 

de dados precisa, é necessário realizar operações de tratamento da nuvem.  

O uso de modelos de nuvem de pontos na modelagem geométrica será 

aprofundado na seção 4.1.3 deste capítulo. 

4.1.2 Métodos para criação e edição de modelos geométricos 

 Esta seção tem por objetivo expor alguns métodos tradicionais para a geração 

e edição de modelos geométricos a partir dos tipos de modelos já apresentados 

(wireframe, superfície, sólido e nuvem de pontos). 

 A edição de modelos refere-se às transformações realizadas na geometria, 

técnicas aplicadas em conjuntos de elementos preexistentes para obter a forma final 

do objeto que se quer representar, uma vez que o mesmo não pode ser descrito por 

um único elemento pré-definido (POLONINI, 2014). As edições, transformações, ou 

ainda manipulações da forma, podem ser desde operações básicas, como duplicar, 

rotacionar, mover, seccionar, outras como as operações Booleanas (união, subtração 

e interseção), até operações mais complexas como blend (combinação de duas ou 

mais superfícies) e outras. 

 O campo de estudo da modelagem geométrica na CG é extenso e complexo, 

além de sofrer mudanças conforme a tecnologia aprimora as formas de representação 

tridimensional. Os métodos mais tradicionais de modelagem geométrica são 

apresentados por diferentes autores a partir de diferentes classificações. Nesse 

sentido, optou-se por apresentar esses métodos de forma independente, sem dividi-

los em outras categorias, tendo como foco a técnica de modelagem em si utilizada 

nos softwares. 

Ressalta-se que os softwares de modelagem atuais permitem trabalhar com 

diferentes métodos em um mesmo modelo, além de possibilitarem diferentes 

ferramentas para a manipulação da forma, sendo apresentado nesta seção somente 

alguns fundamentos básicos de modelagem geométrica. Também é possível 

trabalhar, em alguns programas, a partir de uma modelagem popularmente chamada 
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de não destrutiva53, ou seja, os softwares permitem alterar a geometria do modelo 

gerado por meio de ferramentas chamadas ‘modificadores’, onde a modificação que 

se pretende é visualizada, porém não aplicada, até que o operador confirme essa 

alteração. Dessa forma, é possível reverter alguns processos sem deformar o modelo. 

Os principais métodos de modelagem identificados na literatura e abordados 

nesse trabalho, tendo a vista a geração de modelos geométricos de edificações 

históricas existentes para AVI 3D, foram: Geometria Sólida Construtiva, 

Representação por Fronteiras, Varredura ou Sweeping, Seções Transversais (loft), 

curvas livres (Bézier, Splines e B-Splines) e NURBS - Non-Uniform Rational B-splines, 

Decomposição e Digital Sculpting. 

4.1.2.1 Geometria Sólida Construtiva 

 A geometria sólida construtiva (Constructive Solid Geometry – CSG) é um 

método de modelagem que trabalha com a representação construtiva de modelos 

sólidos, descritos por meio de primitivas geométricas simples que são combinadas 

entre si e transformadas (editadas) para gerar formas mais complexas (GOMES; 

VELHO, 1990). As primitivas geométricas, ou sólidos básicos (Figura 46), são formas 

primitivas tridimensionais de sólidos geométricos que constituem uma entidade única 

(CARDOSO, 2005), como prismas, pirâmides, paralelepípedos, esferas, cilindros, 

entre outros. 

Figura 46 - Exemplo de primitivas geométricas 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Essas primitivas podem ser utilizadas para a geração de formas mais 

complexas através de operações booleanas e por meio de edições (cópia, rotação, 

 
53 Mais informações sobre a modelagem não destrutiva com o uso de modificadores podem ser 
encontradas em: https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/introduction.html. 
Acesso em: 12 abr. 2022. 
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translação, cortes, escala etc.), dentre outras operações fornecidas nos softwares de 

modelagem (Figura 47).  

Figura 47 - Exemplo de operações booleanas realizadas com três primitivas geométricas 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

O CSG pode ser utilizado para obter modelos wireframe, sólidos e também de 

superfície, e por este motivo pode ser apresentado como método de modelagem por 

instanciação de primitivas geométricas (GROETELAARS, 2015). Os softwares de 

modelagem geométrica atuais permitem trabalhar com essas formas básicas em 

diferentes tipos de modelos, além de fornecer opções diferenciadas e mais complexas 

de primitivas que já se tornaram usuais em alguns setores (como de estruturas no 

campo de arquitetura ou peças mecânicas na engenharia). 

Bibliotecas próprias também podem ser criadas pelos usuários a partir da 

incorporação de um modelo como primitiva no software. Nesse contexto, as primitivas 

geométricas não se restringem a formas básicas e podem ser definidas como modelos 

pré-construídos e cujas propriedades geométricas (como as dimensões) podem ser 

editadas no momento da sua inserção ou em etapas posteriores. 

Na geração de modelos por CSG, as primitivas geométricas podem ter 

diferentes nomenclaturas, a depender da ferramenta utilizada. Por exemplo, um 

prisma ortogonal de base quadrada pode ser chamado de box, cubo ou bloco. Esse 

método de modelagem é comumente utilizado para a geração de modelos 

geométricos nos mais diversos setores da indústria, seja como workflow único para 

obter a forma final do objeto, junto com o uso de técnicas de edição das primitivas, ou 

como etapa inicial em fluxos de trabalho que envolvem outros métodos.  

Na indústria de jogos digitais, bem como outros setores que trabalham com AVI 

3D, o método CSG pode ser denominado modelagem por blocos (box modeling) e é 
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utilizado para a obtenção parcial da forma do objeto na popularmente chamada ‘etapa 

de blocagem’. A blocagem refere-se, portanto, ao uso de primitivas geométricas que 

mais se aproximem da forma do objeto real para definir a sua geometria inicial, tendo 

como objetivo obter um modelo cujo contorno ou silhueta se aproxime do objeto a ser 

representado. Após essa etapa, técnicas de edição e manipulação das primitivas 

geométricas, bem como outros métodos de modelagem, são utilizados para obter a 

geometria final e conferir mais detalhes ao modelo (Figura 48). 

Figura 48 - Exemplo do uso de primitivas geométricas na etapa de blocagem 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

 Na Figura 48, o modelo geométrico de um baú foi elaborado com o uso e edição 

(corte, rotação, escala, modificação de arestas etc.) das primitivas geométricas 

indicadas. A Figura 48A representa o modelo na etapa de blocagem, com a geometria 

simplificada, e Figura 48B o modelo final detalhado obtido após a blocagem.  

 Apesar desse método ser iniciado com formas simples, é possível gerar 

modelos complexos e detalhados a partir subdivisão das faces do mesmo, de forma a 

obter uma malha poligonal densa para a melhor representação de curvas e outros 

detalhes.  

4.1.2.2 Representação por Fronteiras (B-Rep) 

A representação por fronteiras, ou representação de limites, ou ainda Boundary 

Representation (B-Rep), é um método de representação matematicamente preciso de 

um modelo geométrico que parte do princípio de que qualquer objeto físico pode ser 

limitado por um conjunto de faces, arestas e vértices (RODRIGUEZ, 1992). 
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A lógica de modelagem no B-Rep se dá pela criação do modelo em wireframe 

e sua posterior renderização54 para visualização do modelo completo. Dessa forma, é 

possível identificar se todas as fronteiras do modelo estão corretamente definidas. 

Segundo Cardoso (2005, p. 82), essa verificação ocorre “[…] a partir de algoritmo de 

validação do sólido que permite que só duas faces se encontrem em uma aresta e 

que cada vértice tenha apenas um cone de faces adjacentes […]”. Após essa 

verificação, o modelo pode ser finalizado (se seus limites estiverem corretos) ou 

corrigido (editado). No B-Rep, o modelo geométrico é representado pela sua 

superfície envoltória, onde cada face é representada por uma sequência de arestas 

que determinam as fronteiras (ou limites) do objeto (Figura 49). 

Figura 49 - Exemplo de modelagem por B-Rep: (A) modelo wireframe inicial, (B) modelo 
sólido obtido após renderização e (C) faces que delimitam a forma do modelo (fronteiras) 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

 Esses modelos podem ser editados através da manipulação dos vértices, 

arestas ou faces que o compõem. O método de modelagem B-Rep pode ser associado 

ao nome popular poly-by-poly modeling (modelagem polígono por polígono). Esse 

método consiste em gerar a geometria através da inserção inicial de um polígono 

(face), por exemplo, um plano retangular limitado por suas arestas, seguido da 

duplicação desse polígono quantas vezes foram necessárias para obter a forma 

pretendida. Esses polígonos podem ter seus vértices e arestas editados (realocados 

no espaço) para uma melhor definição da geometria. 

 Como resultado, é possível obter um modelo de superfícies, sendo também 

possível trabalhar somente com vértices e arestas para a geração de um modelo 

 
54 Entende-se por renderização o processo de ‘acabamento da aparência do objeto’ pelo qual é possível 

obter o produto final através de um processamento gráfico. Neste caso, a renderização de modelos 
wireframe refere-se à visualização do modelo geométrico com suas faces (delimitas pelas arestas) 
visíveis. 
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wireframe. Modelos sólidos também podem ser gerados através de transformações 

mais complexas. 

4.1.2.3 Varredura (Sweeping) e Seções Transversais (loft) 

Modelagem por varredura ou sweeping consiste na obtenção de um modelo a 

partir de um perfil (contorno) utilizando a extrusão em uma direção desejada ou a 

rotação (revolução) em torno de um eixo (RODRIGUEZ, 1992). Ou seja, possibilita a 

geração de modelos de superfícies e de modelos sólidos pela movimentação de uma 

linha no espaço (caminho delimitado).  

Diferentes operações de extrusão podem ser realizadas em um mesmo perfil 

de forma a obter geometrias diferentes. Segundo Groetelaars (2015), a extrusão pode 

ser feita de modo simples, em direção à normal da geratriz (linha reta), gerando formas 

prismáticas. Ou pode ser feita ao longo de um caminho (path), como uma curva, para 

a geração de formas mais complexas (Figura 50). Para a criação de superfícies, é 

possível variar tanto o formato do caminho quanto o do perfil.  

Figura 50 - Exemplo de modelagem por sweeping: (A) perfil de referência; (B) revolução do 
perfil; (C) extrusão do perfil em linha reta; (D) extrusão do perfil em curva 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

 A modelagem por varredura, segundo Polonini (2014), fornece diversas 

possibilidades de geração de formas complexas, uma vez que permite criar 

superfícies por mais de um caminho. Além disso, superfícies tubulares também podem 

ser construídas por esse método a partir de um perfil circular. 
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 Já no método de modelagem por seções transversais, a geração do modelo 

ocorre pela união de duas ou mais curvas ou linhas em série a partir de uma superfície 

que as contenha (Figura 51). Essa operação é denominada loft e é comumente 

utilizada para a geração de modelos de terreno a partir de curvas de nível, sendo 

possível obter modelos de superfícies ou sólidos (quando aplicada em seções 

fechadas). 

Figura 51 - Exemplo de modelagem por loft: (A) conjunto de curvas em série e (B) união das 
curvas através de uma superfície que as contém 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

4.1.2.4 Curvas livres e NURBS  
 

 Outro modo de gerar modelos geométricos é por meio de uma curva livre, ou 

forma livre que, segundo Mateus (2017, p. 9), pode ser chamada de spline e consiste 

em “[…] uma curva suave baseada na junção de uma ou várias curvas definidas por 

funções polinomiais que são adjacentes em pontos designados Nós Internos55 […]”. 

Conforme o autor, o tipo de spline mais simples é a chamada curva de Bézier, que 

não apresenta nós internos e é definida através de pontos de controle. 

Já a B-Spline (Figura 52) funciona a partir do mesmo princípio, porém de forma 

ainda mais controlada, sendo possível gerar qualquer número de pontos de controle 

(CARDOSO, 2005). Para Mateus (2017, p. 9) B-Splines são “[…] arranjos de curvas 

de Bézier que transitam entre si de forma suave […]”. Nesse caso, além dos pontos 

de controle, as curvas podem ser definidas também através da interpolação dos 

pontos. 

 
55 Segundo Mateus (2017, p. 9) os nós internos são “[…] pontos em que as várias curvas polinomiais 

são adjacentes no espaço geométrico. Aos nós da spline corresponde um vector de nós no espaço 
paramétrico […]”. Os extremos de uma spline também podem ser definidos como nós. 
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Figura 52 - Exemplo de curva B-Spline 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

 Neste tipo de modelagem, a edição da forma pode ser feita pelos pontos de 

controle, onde a movimentação desse ponto resulta na alteração do arco da curva. 

Modelos gerados por curvas são definidos por uma quantidade menor de dados em 

comparação com outros tipos de modelos (como os de malhas poligonais), o que pode 

economizar espaço de armazenamento. No entanto, resultam em mais tempo de 

renderização. 

Os NURBS ou B-splines Racionais e Não Uniformes, podem ser descritos como 

conjuntos de splines representadas em forma de malha (CARDOSO, 2005). 

Superfícies NURBS são flexíveis, funcionam de maneira semelhante às B-splines e 

se distinguem pelo peso associado aos pontos de controle (Figura 53).  

Figura 53 - Exemplo de modelagem com NURBS: (A) esfera NURBS inicial; (B) esfera 
NURBS modificada; (C) superfície NURBS inicial; (D) superfície NURBS modificada 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Polonini (2014) apresenta o uso de métodos de modelagem com curvas (B-

Spline, NURBS etc.), como a geração de superfícies por formas livres (free forms), 

onde essas curvas podem ser combinadas para obter geometrias ainda mais 

complexas em forma de malhas. Geometrias de formas livres são descritas através 

de representações paramétricas, o que torna possível modelar superfícies curvas 

complexas com absoluta precisão matemática (BORRMANN; BERKHAHN, 2018).  
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 Alguns softwares de modelagem trabalham especificamente com métodos de 

formas livres e permitem converter esses modelos em outros tipos, como modelos de 

malhas poligonais, que são mais utilizados na indústria de jogos e animação. 

4.1.2.5 Decomposição  

A modelagem de sólidos por ‘decomposição’, ou ‘enumeração de ocupação 

espacial’, ou ainda ‘subdivisão do espaço’, consiste na decomposição do objeto em 

um bloco básico (normalmente um cubo), de resolução fixa ou variável, ou em células 

(faces) de tamanho fixo ou variável. Resumidamente, consiste na representação de 

modelos sólidos através da sua subdivisão em ‘pedaços’, ou conjuntos de partes mais 

simples. Os métodos tradicionais de decomposição são a enumeração exaustiva, 

octrees e decomposição celular (GOMES; VELHO, 1990; CARDOSO, 2005). 

Na enumeração exaustiva, ou enumeração de ocupação espacial, os sólidos 

elementares são representados por cubos de tamanho fixo que são chamados de 

voxel (volume element – elemento de volume) e o modelo geométrico é representado 

através da enumeração (citação em série ou contagem) dos cubos que o compõem 

(Figura 54). 

Figura 54 - Modelos formados por enumeração exaustiva com uma unidade de voxel 

destacada 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

No esquema de representação por octrees o modelo é representado por uma 

‘árvore octal’. Parte de um cubo maior que envolve o objeto por completo é dividido 

em oito cubos menores de tamanho igual (octantes) classificados em: cheio, vazio e 

cheio-vazio (CARDOSO, 2005). Quando há cubos cheio-vazio, uma nova subdivisão 

de 8 é feita até que só existem cubos cheios ou vazios (Figura 55). Esse método utiliza 
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voxel de tamanhos diferentes e inicia-se a partir de uma caixa delimitadora (bounding 

box), que será dividida conforme a lógica algorítmica definida até formar o objeto.  

Figura 55 - Representação por octrees: (A) estrutura de dados octree (3D); (B) diagrama 
octree (2D); (C) octantes definidoras da forma; (D) modelo geométrico gerado 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Esse método de modelagem é de fácil edição e operações booleanas também 

podem ser realizadas. No entanto, devido à grande quantidade de voxels, são 

modelos que necessitam de muita memória para serem armazenados. 

 Já na decomposição celular os modelos são representados por subconjuntos 

básicos, chamados células, que são ‘colados’ (compartilham arestas) entre si (Figura 

56) (GOMES; VELHO, 1990). Este método é comumente utilizado para a 

representação de malhas poligonais, onde os polígonos são entendidos como as 

células que juntas compõem a geometria do objeto. Essas células podem ser de 

diferentes tipos (triângulos, quadrados etc.) e podem compor uma malha de forma 

regular ou irregular. 

Figura 56 - Modelos formados por decomposição celular com uma célula destacada em 
vermelho 

 
Fonte: Elaboração da autora.  
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4.1.2.6 Digital Sculpting 

Digital sculpting (escultura digital) trabalha com a geração de geometrias 

esculpindo a forma do objeto desejado em uma malha poligonal de alta densidade. 

Com softwares específicos para esse tipo de modelagem, é possível esculpir 

digitalmente a malha a partir de ações manuais como empurrar, puxar, suavizar, entre 

outras (Figura 57). Essa técnica permite trabalhar com mais facilidade formas 

complexas e orgânicas, que necessitam de uma alta quantidade de polígonos para 

representar corretamente a sua geometria. Também pode ser utilizada para a geração 

de detalhes no objeto. Ressalta-se que essa técnica não tem por objetivo a precisão 

métrica, resultando num processo de modelagem mais livre e criativo (FOSTER; 

HALBSTEIN, 2014). 

Figura 57 - Visualização da evolução da forma por meio do método de modelagem sculpting  

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Diferente dos métodos apresentados anteriormente, no digital sculpting não é 

possível editar a geometria por meio da manipulação de vértices, arestas e faces. As 

alterações na geometria são feitas diretamente na malha por meio de ferramentas 

denominadas de pincéis (brushes). As ‘pinceladas’, feitas de forma intuitiva pelo 

usuário, permitem criar picos e depressões na superfície do objeto. A ideia desse 

método é reproduzir a experiência de esculpir formas geométricas na vida real, onde 

o modelo do objeto é criado a partir da remoção e adição do seu material (GARONE, 

2017). Algumas ferramentas trabalham com esse método de modelagem tendo como 

base um modelo de voxels para ser esculpido (voxel sculpting)56.  

 Apesar de possibilitar a geração de geometrias complexas, os modelos obtidos 

a partir do sculpting possuem uma malha extremamente densa e demandam uma alta 

capacidade de processamento. Esse método é comumente utilizado para obter 

 
56 Mais informações sobre voxel sculpting podem ser encontradas em: 
https://3dcoat.com/articles/sculpt-in-3d-coat/. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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modelos detalhados e, para a utilização dos mesmos, devem ser realizados processos 

de otimização da sua topologia57.   

4.1.3 Modelagem a partir de nuvem de pontos 

As nuvens de pontos são excelentes dados para a modelagem geométrica de 

edificações históricas existentes, uma vez que são produtos obtidos diretamente pela 

digitalização do objeto (real) a partir de técnicas como 3D laser scanning e 

fotogrametria digital. No entanto, a qualidade desse produto (correta representação 

da geometria do objeto) depende diretamente da aquisição de dados, como a 

qualidade da tomada fotográfica e do correto processamento das imagens (no caso 

da fotogrametria). Para que a modelagem a partir da nuvem de pontos seja executada 

de forma correta, faz-se necessário entender os métodos de geração da forma a partir 

desse tipo de modelo e as maneiras possíveis de se manipular esses dados. 

Uma possibilidade de geração de modelos geométricos a partir de nuvens de 

pontos é com o método CSG. Segundo Dutescu (2006), neste método de modelagem 

formas básicas como cubos, cilindros, esferas e outras geometrias são inseridas e 

editadas (ajustadas) manualmente conforme as delimitações da nuvem de pontos.  

Ressalta-se que, a depender da aquisição e do processamento de dados para 

a obtenção da nuvem de pontos, a mesma pode resultar em uma representação 

fidedigna da geometria do objeto, ou conter inúmeras irregularidades, como outliers. 

Além disso, muitas edificações antigas possuem uma geometria irregular, resultando 

em angulações diferentes de 90° nas paredes, por exemplo (DUTESCU, 2006). A 

adequação de primitivas geométricas à nuvem de pontos deve, portanto, ser realizada 

de forma cautelosa por parte do operador, em função do objetivo da aplicação e do 

nível de fidelidade que se pretende obter na representação do objeto arquitetônico.  

Para aplicações que busquem uma representação métrica precisa do objeto 

deve-se realizar um trabalho minucioso na etapa de tratamento da nuvem de pontos, 

de forma a eliminar elementos que não pertençam a geometria do objeto ou que 

estejam causando deformações na forma original. No entanto, irregularidades que 

façam parte da geometria original do objeto devem ser respeitadas.  

 
57 Métodos de otimização de modelos geométricos, bem como os conceitos de topologia, são 

apresentados na seção 4.1.4 desde capítulo. 
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Já para aplicações cujo objetivo requer uma representação fidedigna do objeto, 

porém sem a necessidade de precisão métrica, apesar da etapa de tratamento da 

nuvem de pontos ainda ser necessária, é possível trabalhar com uma aproximação da 

geometria. Neste caso, as primitivas geométricas não precisam se ajustar 

rigorosamente à nuvem de pontos.  

Em ambos os casos, o profissional responsável pela manipulação da nuvem de 

pontos e pela modelagem geométrica deverá possuir um conhecimento técnico sobre 

o objeto arquitetônico, quanto à sua geometria e aos elementos imprescindíveis para 

o reconhecimento do bem de interesse histórico e cultural. Além disso, a prática em 

ferramentas que serão utilizadas nessas etapas é necessária para a correta geração 

do modelo geométrico. Um exemplo desse fluxo de trabalho é apresentado em Moraes 

e Linhares (2021). 

Além do uso de primitivas geométricas, outros métodos tradicionais de 

modelagem, como os apresentados em seções anteriores (B-Rep, varredura, seções 

transversais, B-Spline, NURBS etc.) também podem ser utilizados para a geração de 

modelos a partir da nuvem de pontos. O uso da nuvem de pontos na etapa de 

modelagem geométrica, a partir desses métodos, consiste em servir como material de 

referência. A partir da secção da nuvem de pontos é possível extrair o perfil de objetos 

digitalizados, bem como conferir medidas e proporções.   

Outro modo de gerar modelos geométricos a partir de nuvens de pontos 

apresentado por Dutescu (2006), é pela detecção automática de linhas, processo 

realizado por softwares específicos (que permitam o processamento de nuvens de 

pontos), sem a intervenção do usuário. Neste método, os conjuntos de pontos que 

representam arestas do modelo geométrico são identificados e conectados, 

resultando num modelo tipo wireframe.  

No entanto, para bons resultados, é necessária uma nuvem de pontos densa e 

sem muitas irregularidades, que podem levar a interpretações incorretas da 

geometria. O mesmo processo também pode ser feito de forma semiautomática, onde 

os conjuntos de pontos que representam o segmento de linha a ser gerado são 

selecionados pelo operador. 

A técnica digital tracing também possibilita um fluxo de trabalho 

semiautomatizado, onde o operador identifica os conjuntos de pontos que delimitam 
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a forma básica do objeto (operação que pode ser realizada seccionando a nuvem para 

uma melhor visualização). O software então cria, de forma automática, um traçado 

(linha) a partir da seleção feita na nuvem de pontos. Mais detalhes sobre os métodos 

de detecção automáticos e semiautomáticos podem ser vistos em Dutescu (2006). 

Uma forma direta de produzir modelos geométricos a partir de nuvens de 

pontos é através do processamento da nuvem para a geração de um modelo de 

superfície de malha poligonal, sendo o tipo mais comum a malha triangular irregular 

(malha TIN). Esse processamento é realizado de forma automática por softwares 

específicos e ocorre a partir de funções matemáticas de interpolação (MATEUS, 

2012). Conforme explica o autor, como nem todos os vértices que compõem a malha 

são, necessariamente, pontos da nuvem, deve-se ter cautela no uso e manipulação 

desses dados.  

O processo de gerar malhas triangulares a partir de nuvens de pontos pode ser 

chamado de triangulação. A Figura 58 ilustra um modelo de malha TIN obtido através 

do processamento da nuvem de pontos, gerada pela técnica de restituição 

fotogramétrica automatizada. 

Figura 58 - Processamento de uma nuvem de pontos para obtenção do modelo geométrico 
de malha TIN através da técnica de restituição fotogramétrica automatizada 

 

Fonte: Elaboração da pela autora.  

 

Segundo Mateus (2012, p. 212), a malha poligonal gerada, também chamada 

de mesh, é um “[…] arranjo espacial de polígonos adjacentes entre si, isto é, que 

partilham arestas, de modo a aproximarem-se, mais ou menos, da superfície de 

fronteira de um objeto que se pretende representar […]”. Os polígonos representam 

as faces e compõem a malha do modelo. 

Esse processo é, conforme explica Groetelaars (2015), muito utilizado para a 

representação de formas complexas e irregulares, uma vez que seu método de 
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aquisição de dados pode ser feito de forma rápida e apresenta resultados detalhados. 

No entanto, resulta em arquivos que podem requerer grande capacidade de 

armazenamento, a depender da quantidade de polígonos da malha. Também 

necessitam de experiência por parte do operador para trabalhar com esse tipo de 

produto. 

As malhas TIN também podem apresentar diversas irregularidades e vazios, 

necessitando da intervenção do usuário. No entanto, processos de otimização da 

malha podem ser realizados, tanto para corrigir essas irregularidades quanto para 

obter uma malha com uma contagem de polígonos menor, permitindo seu uso em 

aplicações de processamento em tempo real. Essas operações de pós-

processamento podem ser demoradas, porém são necessárias para que o modelo 

final seja satisfatório. As principais operações realizadas nessa etapa de pós-

processamento são: preenchimento de vazios, suavização da malha, remoção de 

ruídos e partes não pertencentes ao objeto, correção de erros topológicos, entre 

outros (DONADIO, 2018). 

Conforme explica Donadio (2018), as operações de pós-processamento de 

malhas triangulares irregulares são, muitas vezes, responsáveis por mais de 90% do 

tempo total despendido para a geração do modelo final. Malhas TIN também podem 

servir como uma nova referência para a modelagem. Devido à complexidade de 

manipulação e uso de malhas poligonais, o assunto será aprofundado na seção 4.1.4. 

No setor de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), ferramentas mais 

específicas para a modelagem geométrica na construção civil estão sendo 

desenvolvidas. O uso de softwares BIM, por exemplo, tem se tornado mais comum 

para a documentação de edificações de interesse histórico e cultural, e o uso de 

nuvens de pontos como base para a modelagem BIM permite gerar modelos 

geométricos precisos e detalhados. No entanto, a modelagem BIM a partir de nuvem 

de pontos é ainda um processo complexo e que requer aprofundamento e prática.  

Cabe ressaltar que os modelos BIM podem ser, a partir de alguns ajustes, 

utilizados para a criação de ambientes virtuais interativos. No entanto, utilizar-se da 

modelagem BIM para obter modelos geométricos cujo único objetivo é a visualização 

do objeto arquitetônico para AVI 3D não representa um fluxo de trabalho otimizado. 

Por esses motivos a modelagem BIM não será abordada neste trabalho. Mais 
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informações sobre a modelagem BIM a partir de nuvens de pontos (scan-to-BIM58) 

podem ser encontradas em Groetelaars (2015); Angelini e colaboradores (2017); 

Bianconi (2019); Bolognesi e Caffi (2019), Capone e Lanzara (2019); Rocha e 

colaboradores (2020). 

Ressalta-se que as nuvens de pontos podem ser utilizadas como referência (ou 

base) no processo de modelagem geométrica, de modo que qualquer um dos métodos 

de modelagem apresentados neste capítulo pode ser empregado, embora alguns 

sejam mais fáceis de se trabalhar junto a nuvem de pontos do que outros. A limitação 

maior quanto ao uso desse tipo de dado encontra-se: nos softwares, uma vez que 

nem todos apresentam ferramentas para a leitura e manipulação de nuvens de pontos; 

na extensa quantidade de dados que podem ser gerados e tamanhos grandes de 

arquivos; nos conhecimentos técnicos e práticos que o operador necessita para 

trabalhar corretamente com esses dados; na qualidade da nuvem de pontos gerada. 

4.1.4 Modelos geométricos de malha poligonal 

 As malhas poligonais são modelos cuja estrutura é formada por uma malha 

composta de polígonos (ou mesh). Esses modelos são denominados, em algumas 

ferramentas de modelagem, como polymesh59 e seu processo de geração como mesh 

modeling60. Modelos de malha poligonal são amplamente utilizados no 

desenvolvimento de conteúdos 3D nos setores de animação e jogos digitais e 

fundamentais para o desenvolvimento de AVI 3D em um game engine. 

 Para entender a estrutura das malhas poligonais, como são geradas e como 

podem ser manipuladas, é necessário o entendimento de alguns fundamentos básicos 

de topologia, bem como entender o modo como esses modelos são processados pelo 

computador e pelos game engines61.  

 
58 O termo scan-to-BIM (digitalização para BIM) refere-se à geração de modelos BIM a partir de 
produtos obtidos com tecnologias de digitalização (fotogrametria e laser scanning). No caso de ambas 
as tecnologias, o produto a ser obtido e utilizado é a nuvem de pontos.   

59 Mais informações sobre polymesh estão disponíveis em: http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-
modeling/modeling-basics/what-is-a-polymesh/. Acesso em: 12 mar. 2021. 

60 Mais informações sobre mesh e mesh modeling podem ser encontradas em: 
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/index.html. Acesso em: 12 mar. 2021. 

61 É objetivo deste trabalho a utilização de um game engine para o desenvolvimento de um AVI 3D. 
Nesse sentido, alguns conceitos são abordados em função do processamento de modelos geométricos 
nesse tipo de software. 
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Outros aspectos importantes de serem discutidos são os conceitos 

relacionados a algumas terminologias usuais na área de modelagem geométrica, 

como topologia, retopologia e remeshing. O termo topologia apresenta hoje uma 

definição que, se comparada com o seu conceito tradicional na CG, pode parecer 

confuso. Já os termos retopologia e remeshing ainda não possui uma definição 

precisa e universalmente aceita na literatura, havendo diferentes explicações de seu 

funcionamento e das técnicas que os definem. 

Nesse sentido, esta seção apresenta alguns conceitos e técnicas relacionadas 

aos modelos de malhas poligonais e discute os conceitos de algumas terminologias 

necessárias para o entendimento da etapa de modelagem geométrica e para o 

processamento dos modelos gerados no AVI 3D. 

4.1.4.1 Topologia 

O termo topologia surge na CG como o estudo das características qualitativas 

da Geometria, das leis de conexão ou de como as configurações da geometria do 

objeto estão conectadas entre si. A topologia é, dentre muitos aspectos, “[…] um termo 

genérico para diversas áreas da teoria Matemática que tratam de formas concretas e 

estruturas […]” (POLONINI, 2014, p. 94). 

No seu conceito mais clássico, a topologia pode ser definida como “[…] o 

estudo das propriedades geométricas não afetadas por mudanças de forma […]”, ou 

seja, entende-se que ao mudar a forma ou deformar uma superfície, certas 

propriedades dela não serão alteradas (SPERLING, 2003, p. 125). Na topologia, 

entende-se o modelo como sendo algo perfeitamente deformável, ou seja, é possível 

aplicar deformações (transformações contínuas) como esticar, encolher e torcer sem 

alterar suas propriedades. Por este motivo, a topologia é conhecida como a ‘geometria 

da borracha’. 

Carter (1995) apresenta os termos ‘topologia’ e ‘topografia’ como duas 

propriedades das superfícies nos modelos tridimensionais. A topologia refere-se, 

conforme explicado, às propriedades que são preservadas mediante transformações 

contínuas na superfície, enquanto a topografia refere-se às propriedades geométricas 

de uma superfície. Conforme explica o autor, considerando a superfície de uma 

pirâmide e a superfície de um cubo, pode-se dizer que ambos possuem a mesma 
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topologia, uma vez que são formados por conjuntos do mesmo elemento (planos). 

Porém, possuem topografias (geometrias) diferentes. Nesse sentido, pode-se dizer 

que “[…] interessa à Topologia menos a forma, que estaria vinculada à topografia e 

mais as relações existentes entre os pontos dessa forma […]” (SPERLING, 2003, p. 

40). 

Em um contexto mais recente, Garone (2017) apresenta a topologia como 

sendo um termo amplo dentro da CG, mas que, em relação às malhas poligonais, é 

entendida como um conjunto limitado de definições, regras e práticas aplicáveis a essa 

malha. Partindo desse pressuposto, algumas definições de topologia foram 

identificadas na literatura: 

• A topologia é um termo da geometria e da matemática que estuda as 

propriedades qualitativas de alguns objetos ou “[…] como os elementos de um 

conjunto se relacionam espacialmente uns com os outros […]”. No campo da 

modelagem geométrica, a topologia pode ser entendida como a forma de 

organização da malha, ou seja, como os vértices, arestas e faces estão 

conectados (BARSANTI, 2018, p. 21); 

• Uma malha poligonal pode ser descrita pela topologia e pela geometria. A 

topologia refere-se à estrutura da malha (organização), enquanto a geometria 

refere-se às coordenadas dos vértices, arestas etc. (forma de conexão) 

(DUTESCU, 2006); 

• A topologia da malha (mesh topology) também é chamada de ‘fluxo de 

polígonos’ e refere-se a como a malha (tridimensional) é construída (LAAKSO, 

2016). 

Para um entendimento mais completo do termo topologia torna-se interessante 

também a identificação do seu conceito apresentado em alguns softwares de 

modelagem geométrica, uma vez que essas ferramentas trabalham a partir desses 

conceitos. Essas definições podem ser encontradas na documentação dos softwares, 

disponibilizados nos websites oficiais de seus desenvolvedores. As seguintes 

definições foram encontradas a partir da busca na documentação de alguns softwares 

de modelagem mais usuais: 
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• Topologia é o termo utilizado para se referir ao padrão de polígonos que 

compõe uma malha (ZBrush)62; 

• Topologia refere-se à disposição de vértices, arestas e faces que definem a 

forma de uma malha (Blender)63; 

• O termo topologia refere-se à estrutura de faces e vértices (3DsMax)64; 

• Topologia é a totalidade da forma e refere-se às relações entre as 

superfícies de um modelo sólido, como arestas, vértices e loops65 (Maya)66. 

A partir das definições encontradas na literatura e nas descrições fornecidas 

nos softwares de modelagem, é possível estabelecer uma conexão entre os conceitos 

de topologia.  

Tendo em vista a ideia de topologia associada a malha poligonal de modelos 

geométricos, a mesma é atualmente utilizada para definir a forma como os polígonos 

da malha são estruturados e as propriedades desses polígonos (como o número de 

lados). Essa estrutura e as propriedades dos polígonos podem ser entendidas como 

as propriedades geométricas não afetadas por mudanças na forma, conceito 

apresentado pela literatura mais clássica. 

Logo, dois modelos de geometrias diferentes podem apresentar a mesma 

topologia (ou topologias idênticas, como na Figura 59A), ao mesmo tempo em que 

modelos de geometrias iguais podem apresentar topologias diferentes (Figura 59B). 

Verifica-se que é possível modificar a forma dos modelos sem alterar sua topologia. 

 
62 Disponível em: http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/topology/. Acesso em: 12 mar. 
2021. 

63 Disponível em: https://docs.blender.org/manual/en/latest/glossary/index.html?highlight=topology. 
Acesso em: 12 mar. 2021. 

64 Disponível em: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/ 
cloudhelp/2015/ENU/3DSMax/files/GUID-F7C1075F-DB7D-4629-BCAF-D2083186E478-htm.html. 
Acesso em: 12 mar. 2021. 

65 Loops refere-se ao sentido (direção) da sequência de arestas e faces de uma malha. 

66 Disponível em: 
https://download.autodesk.com/us/maya/2009help/index.html?url=WS73099cc142f48 
755-4bc38c931187aa80bc9-32a4.htm,topicNumber=d0e185189. Acesso em: 12 mar. 2021. 
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Figura 59 - Exemplo de modelos geométricos com (A) topologia idêntica e diferentes 
geometrias e (B) diferentes topologias e mesma geometria 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Malhas poligonais têm como base o conceito de decomposição, onde um objeto 

mais complexo é representado por um conjunto de elementos geométricos mais 

simples, nesse caso os polígonos (GARONE, 2017). Um polígono individual é 

comumente definido como uma face, ou seja, a área limitada por três ou mais arestas. 

Diferentes tipos de polígonos podem compor a topologia de um modelo de malha 

poligonal: de três lados (triangulares ou tri), de quatro lados (quadrangulares ou 

quads) e com n lados (n-gon), onde n representa o número de lados que deve ser 

maior que quatro (Figura 60).  

Figura 60 - Classificação dos polígonos em relação ao número de lados 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

No entanto, é importante entender que na CG a forma mais simplificada de um 

polígono é um triângulo, ou seja, a conexão de três vértices é o mínimo para formar 

um polígono (OLIVEIRA, 2012). Logo, qualquer geometria é entendida pelo 

computador como um conjunto de triângulos, sendo os quads e n-gons apenas modos 

de visualização das geometrias de forma mais ‘limpa’, sem tantas subdivisões, para 

que o processo de modelagem seja mais fácil. 
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Por esse motivo, modelos geométricos de malha quad ou n-gon inseridos em 

um game engine terão sua malha subdividida em triângulos (triangulação) pelo próprio 

software, de modo aleatório pelo cálculo de divisão de malha do programa, e todos os 

vértices existentes no modelo serão conectados. Quanto mais lados o polígono tiver, 

maiores são as possibilidades de conexão e, a depender de como esses vértices 

forem conectados, o modelo pode resultar em uma topologia mais complexa do que o 

necessário. 

Além disso, pode resultar em vértices com diversas arestas conectadas, 

causando problemas na visualização da geometria durante sua renderização. Pode 

também resultar em modificações na geometria do modelo (Figura 61). Por esse 

motivo, a topologia de um modelo geométrico é de grande importância para a correta 

representação da forma em aplicações como AVI 3D e recomenda-se que a malha do 

modelo final, que será inserida no game engine, já seja composta por triângulos. 

Dessa maneira, não haverá erros ou modificações na visualização da forma 

geométrica, além de facilitar o cálculo de divisão da malha. 

Figura 61 - Exemplo de modos de subdivisão de um polígono quadrado em triângulos 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nas informações de Brito (2020). 

No entanto, não é necessário que a etapa de modelagem geométrica seja feita 

com polígonos triangulares. Diversos softwares de modelagem possuem ferramentas 

para a conversão automática de malha quad em malha tri, ou o contrário. Dessa 

maneira, é possível trabalhar com polígonos de quatro lados, realizando a 

triangulação da malha ao final do processo de modelagem e conferindo a visualização 

da geometria antes da exportação para o game engine. Ressalta-se que um modelo 
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geométrico pode possuir diferentes tipos de polígonos na mesma malha (tri, quad e n-

gon), sendo necessário o cuidado com o tipo de polígono utilizado em partes da 

geometria que ficarão mais visíveis ao usuário no ambiente virtual.  

Outra terminologia comum na área de modelagem geométrica é a utilizada para 

classificar os modelos de malha poligonal quanto à contagem total de polígonos que 

possuem. Modelos com uma quantidade alta de polígonos, ou seja, com uma malha 

de alta densidade, são chamados de high-polygon (high-poly), enquanto modelos 

com uma quantidade reduzida de polígonos, malha de baixa densidade, são 

chamados de low-polygon (low-poly) (Figura 62). 

Figura 62 - Exemplo de modelos geométricos em (A) high-poly e em (B) low-poly 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Ressalta-se que a classificação de um modelo geométrico como high-poly ou 

low-poly é relativa, não existindo uma quantidade exata de polígonos que determine 

a qual classe o modelo irá pertencer. Essa classificação terá como base a quantidade 

de polígonos que a plataforma de difusão da aplicação é capaz de processar e o 

software onde a mesma será desenvolvida. Um mesmo modelo geométrico poderá 

ser considerado low-poly para uma aplicação a ser processada em um computador 

de alto desempenho, e high-poly para uma aplicação que será processada em um 

dispositivo móvel com baixo desempenho, por exemplo. 

Modelos high-poly apresentam uma geometria mais detalhada, uma vez que a 

alta densidade da malha permite a representação de formas mais complexas e 

orgânicas. No entanto, o tempo de processamento desses modelos é alto e o seu uso 

para AVI 3D torna-se inadequado. Já modelos low-poly possuem um tempo de 

processamento menor e são ideais para esse tipo de aplicação. Porém, devido à baixa 

densidade da malha, resultam em geometrias simplificadas e com poucos detalhes. 
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Por esse motivo, essas terminologias são comumente utilizadas na modelagem 

geométrica (principalmente na área jogos digitais) para se referir a dois tipos de 

modelos que fazem parte dos workflows mais tradicionais: o modelo de geometria 

simplificada que será utilizado no game engine (low-poly) e o modelo com malha de 

alta densidade que será utilizado para a obtenção de detalhes (high-poly) (Figura 63). 

Figura 63 - Exemplo de um modelo geométrico em (A) low-poly e (B) high-poly 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Normalmente, o modelo low-poly é aquele obtido nas etapas iniciais de 

modelagem geométrica, como na Figura 63A, cujo modelo foi obtido a partir 

combinação e edição de primitivas geométricas (modelagem CSG). A partir da 

subdivisão dos polígonos da malha para aumentar sua densidade, detalhes foram 

incorporados ao modelo por meio de outras técnicas (como digital sculpting), gerando 

o modelo high-poly, ilustrado na Figura 63B. No caso de fluxos de trabalho com 

malhas TIN, obtidas por métodos de digitalização, o processo é inverso. O modelo 

obtido a partir do processamento da nuvem de pontos é um modelo high-poly e, a 

partir dele, é obtido um modelo low-poly. 

Para isso, técnicas de otimização da topologia que permitem gerar modelos de 

malha simples a partir de modelos de malha densa devem ser utilizadas. Também é 

possível extrair os detalhes do modelo high-poly e aplicá-los no modelo low-poly, de 

maneira que ambos fiquem visualmente idênticos67. Devido às diferentes 

possibilidades de técnicas e workflows de trabalho com as malhas poligonais, os 

processos de otimização e reestruturação da topologia serão aprofundados na seção 

4.1.4.2, a seguir. 

 
67 A técnica de extração de detalhes geométricos de um modelo high-poly para aplicação em um modelo 

low-poly é chamada Baking Mesh e será abordada na seção 4.1.4.2 deste capítulo. 
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 Por fim, ressalta-se que a depender da aplicação que se pretende desenvolver 

no game engine, é possível utilizar modelos com malha mais densa, como para a 

representação de um elemento de maior relevância no cenário. A quantidade total de 

polígonos a ser considerada para um bom desempenho do AVI refere-se à soma de 

todos os modelos geométricos que compõem o ambiente criado, incluindo suas 

texturas. Desse modo, é possível buscar um equilíbrio entre o uso de modelos mais 

simplificados e mais detalhados. Os game engines também possibilitam utilizar 

diferentes modelos geométricos vinculados a um mesmo elemento do cenário, de 

forma que o modelo original seja substituído por um com menor ou maior 

detalhamento, a depender da distância do usuário desse elemento. 

4.1.4.2 Otimização e reestruturação da topologia 

Devido à complexidade das malhas poligonais, principalmente as triangulares 

e irregulares, torna-se necessário realizar operações que envolvem a análise e 

correção da malha quanto à sua topologia e geometria, a fim de obter uma 

representação adequada do objeto arquitetônico e seu correto processamento no AVI. 

Dutescu (2006) apresenta essas operações como processos de limpeza e edição da 

malha, onde diferentes procedimentos básicos e avançados de edição de malhas 

poligonais podem ser utilizados para obter um resultado adequado, que irá satisfazer 

aos requisitos de detalhe e precisão pretendidos. Para o autor, um resultado 

adequado é aquele onde a malha apresenta precisão em relação ao objeto original e 

fidelidade aos dados adquiridos. 

 Além de fidelidade e precisão, as malhas poligonais precisam ser otimizadas 

para o seu processamento em tempo real em um AVI. Processos de simplificação 

dessas malhas têm sido estudados por décadas, e com as tecnologias disponíveis já 

existem estudos e workflows consolidados sobre o assunto, além de ferramentas 

implementadas em softwares de modelagem geométrica para a automatização dessa 

etapa (DONADIO, 2018). Apesar disso, não foi identificada na literatura uma definição 

concreta quanto à denominação dada a algumas dessas técnicas, havendo 

divergência entre autores. 

Alguns dos termos mais comuns (encontrados na literatura e em aplicações 

práticas) relacionados aos processos de reestruturação de malhas poligonais são: 
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remeshing, retopologia (retopology), decimação (mesh decimation) e 

subdivisão (subdivision surface), discutidos a seguir. 

Alliez (2008) apresenta um estudo sobre o assunto e explica que não há uma 

definição precisa e universalmente aceita para a terminologia remeshing, e que os 

conceitos associados ao termo comumente variam de acordo com objetivo de cada 

trabalho. O mesmo foi verificado em trabalhos mais recentes. Com o rápido avanço 

da tecnologia para a digitalização de objetos (fotogrametria e varredura a laser) e o 

surgimento de dados como malhas TIN complexas, novas técnicas e ferramentas 

surgiram para lidar com esses tipos de dados, o que resultou na automatização de 

muitas etapas relacionadas à otimização e reestruturação da topologia de malhas 

poligonais e, por conseguinte, terminologias surgiram ou foram adaptadas.  

  Na literatura, alguns trabalhos abordam os termos retopologia e remeshing 

como sinônimos, ou ao menos similares (GARONE, 2017), enquanto outros 

apresentam como métodos diferentes, seja pela forma como reestruturam a topologia 

do modelo, ou pela automatização ou não do processo (CIPRIANI; FANTINI, 2018). 

Outros autores abordam a retopologia, a decimação e a subdivisão como 

possibilidades de remeshing (DONADIO et al., 2018), ou separam a decimação e a 

subdivisão das outras duas terminologias (OBRADOVIC et al., 2020).  

Há ainda autores que utilizam terminologias mais amplas, como ‘remodelação 

da malha’ ou ‘remalhamento’ (OLIVEIRA, 2012), comumente associando as 

terminologias à diminuição da quantidade de polígonos da malha. Há também 

trabalhos que incluem o processo de subdivisão (aumento da densidade da malha) 

como um processo que cabe a essas terminologias, não limitando-as somente à 

simplificação (diminuição da densidade) da malha (ALLIEZ et al., 2008). 

Por esse motivo, torna-se fundamental a discussão desses conceitos, uma vez 

que constituem uma etapa essencial para a obtenção de modelos geométricos 

precisos e adequados para o uso em ambientes virtuais interativos. Não serão 

abordados nessa seção técnicas básicas de edição, como duplicar, seccionar, 

rotacionar etc., uma vez que já foram abordadas na seção 4.1.2 (sobre os métodos 

de modelagem geométrica). Pretende-se aqui aprofundar as técnicas de 

reestruturação da topologia do modelo. 
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 Donadio e colaboradores (2018) denominam remeshing o processo 

computacional de transformar uma malha (mesh) existente em uma nova malha que 

mantenha os requisitos de qualidade estabelecidos. Os autores apresentam a 

decimação, subdivisão e retopologia de superfícies como técnicas de remeshing. 

 A decimação consiste na diminuição automática (realizada pelos algoritmos dos 

softwares) do número de faces (polígonos) do modelo a partir de exclusão de vértices, 

sendo a taxa de decimação especificada pelo usuário. A subdivisão consiste na 

divisão dos polígonos que compõem a superfície, aumentando a densidade da malha, 

podendo esse processo também ser feito de forma automática com o valor da taxa de 

subdivisão especificado pelo usuário.  

Já a retopologia, segundo Donadio e colaboradores (2018), consiste em gerar 

uma nova malha, do tipo quad e com menor densidade (mais simplificada), através de 

um processo inteiramente manual onde o usuário ‘redesenha’ essa nova malha em 

cima da malha original (triangular e mais densa).  

Outros autores apresentam definições similares dos mesmos termos: 

• A retopologia é utilizada para gerar malhas do tipo quad e de baixa 

densidade a partir de malhas triangulares densas. É um processo 

manual e requer grande quantidade de tempo, além de prática. O termo 

remeshing refere-se às técnicas mais recentes onde esse processo de 

gerar uma nova malha é feito de forma automatizada (CIPRIANI; 

FANTINI, 2018); 

• A retopologia ou reshaping é o processo transformar a malha triangular 

irregular de alta densidade em uma malha quad de baixa densidade, 

podendo ser feito de forma automática ou manual (PERTICARINI et al., 

2020); 

• A retopologia é o processo de construção de uma nova malha a partir 

de uma malha original, cujo objetivo principal é obter uma topologia 

adequada. Abordagens mais tradicionais de retopologia envolvem 

processos manuais e custosos. Já métodos de geração automáticos de 

malhas poligonais são chamados de remeshing (GARONE, 2017); 

• Retopologia refere-se à criação de uma nova topologia para o modelo 

geométrico, gerando uma nova malha de baixa densidade (poucos 
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polígonos) por cima do modelo de malha com alta densidade. O objetivo 

é simplificar o modelo e reorganizar os polígonos. Normalmente a nova 

malha é do tipo quad, pois são mais fáceis de manipular (BARSANTI, 

2018); 

• A retopologia consiste no traçado manual sobre a malha de um modelo 

high-poly com uma nova malha quadrangular de menor densidade 

(DONADIO, 2018); 

• Remeshing consiste em obter uma malha completamente nova e não 

necessariamente de menor densidade, mantendo a forma da malha 

original (TARINI et al., 2010); 

• A remeshing consiste em um ‘reparo’ da malha, normalmente para 

reduzir a sua complexidade. É mais conhecido como decimação, 

processo de simplificação que transforma a malha densa original em 

uma nova, menos densa, a partir da remoção de vértices ou faces dessa 

malha (BOTSCH, 2006). 

• Remeshing ou ‘remalhamento’ é a técnica utilizada para melhorar a 

qualidade da malha (tamanho, densidade, forma dos elementos que a 

compõem etc.). Um dos objetivos é a simplificação da malha (OLIVEIRA, 

2012). 

As definições das terminologias discutidas a partir da documentação dos 

softwares de modelagem geométrica, bem como de outros softwares que trabalham 

especificamente com a otimização de malhas poligonais, também foram identificadas 

para este estudo: 

• Retopologia é o processo de simplificar a topologia de uma malha a fim 

de torná-la mais simples e fácil de trabalhar, podendo ser feita de modo 

manual ou por meio de métodos automatizados. Remeshing é uma 

técnica que permite reconstruir automaticamente a geometria a partir de 

uma topologia mais uniforme (Blender)68; 

 
68 Disponível em: https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/retopology.html. Acesso 

em: 14 mar. 2021. 
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• Remeshing permite criar uma nova malha única a partir da combinação 

dos vários objetos existentes (junção de arestas). Método de retopologia 

automática (Zbrush)69; 

• Métodos de redução da complexidade da geometria, criando uma nova 

geometria com a mesma forma, mas com menos polígonos: 

simplificação e remeshing (MeshLab)70; 

• Apresenta remeshing como o remodelamento da malha densa em uma 

menos densa (InstantMeshes)71; 

• A retopologia é uma técnica de retrabalhar a topologia de modelos de 

malha densa, criando versões simplificadas e low-poly (TopoGun)72. 

A partir das definições apresentadas, tanto na literatura quanto na 

documentação fornecida pelos softwares, entende-se que as terminologias 

retopologia, remeshing e decimação estão relacionadas ao processo de otimização 

da malha, tendo como objetivo sua simplificação através da redução da quantidade 

total de polígonos. Esse processo pode ser feito de forma manual ou automática, 

alterando ou não o tipo de polígono do modelo. Verifica-se, no entanto, que não há 

uma definição precisa sobre as características do processo de otimização que diferem 

as três terminologias, ou que as tornem iguais. Já o termo subdivisão da malha 

apresentou a mesma definição na literatura. 

Nota-se que o termo retopologia é comumente associado ao processo manual 

de geração de uma nova malha, do tipo quad e de menor densidade, a partir de uma 

malha triangular irregular, enquanto remeshing é associado aos métodos mais 

automatizados e inclui diferentes possibilidades de reestruturação da malha. A partir 

de uma investigação exploratória, também foi constatado pela autora que o termo 

remeshing é encontrado em uma grande quantidade de trabalhos científicos, 

enquanto o termo retopologia é comumente utilizado em tutoriais (vídeos), apostilas e 

outros tipos de conteúdo. 

 
69 Disponível em: http://docs.pixologic.com/user-guide/3d-modeling/topology/zremesher/. Acesso em: 

14 mar. 2021. 

70 Disponível em: https://www.meshlab.net/. Acesso em: 14 mar. 2021. 

71 Disponível em: https://igl.ethz.ch/projects/instant-meshes/instant-meshes-SA-2015-jakob-et-al.pdf. 
Acesso em: 14 mar. de 2021. 

72 Disponível em: http://www.topogun.com/about/overview.htm. Acesso em: 14 mar. 2021. 
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Nesse sentido, optou-se por apresentar uma definição das terminologias 

discutidas, a partir dos estudos teóricos e práticos executados e da experiência da 

autora com o tema, a fim de esclarecer as técnicas e processos de otimização e 

reestruturação da malha que serão abordadas neste trabalho. Logo, para este 

trabalho, os termos subdivisão, decimação, retopologia e remeshing serão definidos 

e considerados, conforme descrito a seguir. 

O termo retopologia será considerado neste trabalho como qualquer processo 

de reestruturação da malha do modelo que envolva alterações topológicas. Como o 

próprio nome sugere (re-topologia – reestruturação da topologia), ocorre uma 

mudança nas características topológicas do modelo, como alteração na quantidade e 

tipologia dos polígonos, fluxo de arestas etc. O termo remeshing (re-mesh – 

reestruturação da mesh) refere-se à reestruturação do polígono, ou seja, também 

sugere alteração da topologia e será, portanto, considerado como sinônimo de 

retopologia.  

No entanto, devido ao termo retopologia ser comumente associado a processos 

específicos de reestruturação e otimização da malha, optou-se por utilizar o termo 

remeshing neste trabalho. 

Subdivisão ou refinamento é definido como o processo de subdividir os 

polígonos da malha, aumentando a quantidade dos mesmos, tornando a malha mais 

densa (Figura 64). Tem como objetivo principal gerar uma malha que represente de 

modo mais adequado as geometrias mais complexas e orgânicas, ou uma forma de 

se obter uma malha para a modelagem de detalhes. Esse processo pode ser feito de 

forma automática (subdivisão automática) por algoritmos nos softwares, ou de forma 

manual (subdivisão manual/interativa), embora os métodos automatizados sejam os 

mais utilizados. 

Figura 64 - Exemplo do processo de subdivisão de um modelo de malha poligonal 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Decimação é entendida como o processo em que ocorre a redução da 

quantidade de polígonos de uma malha, tornando-a menos densa, a partir da exclusão 

de arestas dessa malha (Figura 65). Tem por obtivo tornar o modelo mais simples e 

fácil de se trabalhar, ou gerar modelos low-poly para processamento mais rápido. 

Pode ser feita de modo automático (decimação automática) por algoritmos presentes 

nos softwares, ou manual (decimação manual/interativa), sendo o método 

automatizado o mais utilizado. 

Figura 65 - Exemplo do processo de decimação de um modelo de malha poligonal 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Na Figura 65, onde o método de decimação é representado por uma esfera, 

torna-se visível a influência da quantidade de polígonos para uma melhor 

representação de geometrias curvas. Ressalta-se que tanto a subdivisão quanto a 

decimação são termos comumente utilizados para se referir aos métodos 

automatizados de aumento e redução de polígonos, respectivamente. No entanto, 

dada a possibilidade desse processo ser feito de forma manual pelo usuário, optou-

se por classificar os métodos em manual/interativo e automatizado.  

 Entende-se a subdivisão e a decimação como métodos de remeshing que não 

alteram o tipo de polígono da malha, ou seja, não há conversão de quad para tri, ou o 

contrário. No entanto, mudanças como o fluxo das arestas (edge flow) podem ocorrer 

durante essas etapas, mantendo a lógica de distribuição dos polígonos (Figura 66). O 

fluxo das arestas é entendido como uma característica topológica do modelo, assim 

como a quantidade de polígonos. Nesse sentido, a subdivisão e a decimação resultam 

em uma reestruturação na topologia. 
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Figura 66 - Exemplo do processo de decimação da malha com alteração no fluxo das arestas 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Já os processos em que há uma maior reestruturação da malha do modelo, 

envolvendo a alteração do tipo de polígono (conversão de malhas triangulares para 

quadrangulares e vice-versa), serão considerados nesse trabalho como outros 

processos de remeshing diferentes das técnicas de subdivisão e decimação.  

Conforme ilustrado na Figura 67A, um modelo inicial de malha densa do tipo 

quadrangular é submetido a processos de remeshing, podendo resultar em: um 

modelo menos denso de malha triangular irregular (Figura 67B) e um modelo menos 

denso de malha triangular regular (Figura 67C). Como há alteração do tipo do polígono 

em ambas situações, não pode ser considerado aqui como decimação, mas sim outro 

processo de remeshing. 

Figura 67 - Exemplo de tipos de retopologia, sendo (A) o modelo inicial e (B) e (C) produtos 
obtidos através da retopologia automática 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Os processos de remeshing podem ser feitos de modo manual (interativo) ou 

automático. Os processos automatizados proporcionam fluxos de trabalho muito mais 

rápidos, uma vez que os softwares que fornecem ferramentas para reestruturação de 

malhas poligonais permitem que o usuário configure diversos parâmetros de 
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transformação e tenham certo controle em relação à forma como a malha será 

reestruturada. Porém, não é possível no método automatizado escolher o fluxo das 

arestas.  

Já o processo manual, por se tratar de um método interativo, qualquer 

característica topológica pode ser controlada pelo modelador. O método manual é 

comumente utilizado para modelos onde esse controle é fundamental para uma 

topologia adequada, como em personagens (formas humanas), que exigem uma 

organização no fluxo de arestas em partes que representam olhos, orelhas etc. Para 

modelos onde esse fluxo não é tão relevante, o método automatizado mostra-se mais 

prático. 

Logo, para este trabalho, o remeshing é entendido como uma etapa no 

processo de modelagem geométrica que consiste na reestruturação da malha 

poligonal, alterando suas propriedades topológicas (como quantidade e tipologia dos 

polígonos, fluxo de arestas e faces (loops), entre outras alterações que interfiram na 

organização espacial). Incluem desde processos mais simples como a decimação e a 

subdivisão, até outros mais complexos com alterações na tipologia dos polígonos 

(podendo ou não haver alteração da complexidade da malha simultaneamente à 

mudança do polígono). 

 No entanto, processos que resultem na simples alteração de elementos 

isolados, ou pequenos grupos de elementos da malha (vértices, arestas e faces), que 

não resultem em uma reestruturação total da malha, mas sim edições pontuais, não 

serão considerados como remeshing, mas processos de edição da malha. Um resumo 

das terminologias apresentadas é apresentado na Figura 68.  

Figura 68 - Resumo dos métodos de remeshing 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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 Os processos de remeshing realizados de forma automática por softwares (de 

modelagem ou específicos para reestruturação de malha) são interessantes para 

aplicações que necessitem de rápida difusão, uma vez que a reestruturação manual 

da malha pode ser custosa e demorada (CIPRIANI; FANTINI; BERTACCHI, 2014). No 

entanto, ainda que os processos automatizados possam gerar bons resultados, para 

modelos mais precisos e detalhados recomenda-se uma revisão (edição) manual da 

geometria do objeto, de modo a garantir que nenhuma irregularidade tenha ocorrido e 

comprometido a forma geral do modelo.  

Ressalta-se que as texturas já existentes em um modelo geométrico podem ser 

perdidas durante o processo de remeshing e precisam ser novamente aplicadas. Isso 

ocorre pelo fato das texturas em malhas poligonais serem associadas ao modelo por 

meio do mapeamento de texturas UV73, onde cada polígono da malha é associado a 

um grupo de coordenadas UV em uma imagem (bidimensional) para a correta 

aplicação da textura. Quando a malha é reestruturada, esse mapeamento precisa ser 

refeito conforme a nova organização. 

É importante destacar também que a simplificação demasiada da malha pode 

resultar em deformações na geometria do objeto (Figura 69), pois algumas formas 

necessitam de uma maior quantidade de polígonos para a sua correta representação. 

Já detalhes que foram perdidos com o processo de simplificação da malha através do 

remeshing (os que não envolvem alterações bruscas na geometria) podem ser 

recuperados por meio de técnicas de renderização. Cabe, portanto, ao profissional 

responsável pela geração do modelo geométrico o cuidado na aplicação da mesma e 

na identificação dos ajustes manuais necessários após os processos automatizados. 

Figura 69 - Exemplo da simplificação demasiada de uma esfera 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 
73 O mapeamento de texturas UV é abordado na seção 4.2 deste capítulo que trata sobre a etapa de 
texturização dos modelos geométricos. 
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Uma das técnicas mais utilizadas para recuperar os detalhes perdidos no 

processo de remeshing é a técnica baking mesh, mais conhecida como bake, que 

consiste em criar mapas de textura a partir do modelo high-poly e projetá-las no 

modelo low-poly, simulando os detalhes geométricos originais de alta resolução na 

malha otimizada. Essa técnica permite transferir características da geometria (3D) 

para a textura (2D), como cores de vértices, ambiente occlusion74, entre outros 

detalhes que podem ser utilizados na renderização do modelo low-poly, de modo a 

obter efeitos mais realistas (OBRADOVIC et al., 2020). 

A técnica bake é uma das mais usuais na indústria de jogos digitais, uma vez 

que permite trabalhar com modelos low-poly mas que, visualmente, apresentam as 

principais características geométricas do modelo mais detalhado (high-poly). No 

entanto, como os detalhes aplicados no low-poly são apenas efeitos de visualização 

na renderização do modelo, a depender da proximidade do usuário com o objeto e do 

ângulo de visão, pode ser perceptível a inexistência da geometria detalhada. Essa 

técnica mostra-se, portanto, mais adequada para objetos que se encontram longe do 

usuário no ambiente virtual. 

Segundo Guidi e Angheleddu (2016), diversas técnicas para a otimização de 

modelos geométricos, sem perder o seu realismo, foram desenvolvidas pela indústria 

de jogos, uma vez que se precisa navegar em ambientes virtuais sem problemas de 

processamento, mesmo durante interações complexas e rápidas. Esses métodos 

também podem ser aplicados para AVI voltados ao patrimônio arquitetônico, sendo 

sempre necessários cuidados para garantir uma representação fidedigna do objeto.  

4.1.4.3 Softwares 

Esta seção tem por objetivo apresentar uma relação de alguns softwares que 

podem ser utilizados na etapa de modelagem geométrica e remeshing. Ressalta-se 

que os programas que permitem a geração de modelos através do processamento da 

nuvem de pontos, já apresentados no Capítulo 3, não serão incluídos aqui. Softwares 

BIM também não foram listados. 

 
74 Técnica de renderização que simula sombreamento nos objetos da cena em relação à iluminação 
programada.   
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 O Quadro 6 apresenta alguns softwares comerciais (proprietários e pagos) que 

possuem ferramentas para modelagem geométrica. 

Quadro 6 - Relação de softwares comerciais para modelagem geométrica 

SOFTWARE 
(identificação visual) 

SOFTWARE | RECURSOS 

 

Maya | Modelagem poligonal e digital sculpting; remeshing; 
texturização; animação; simulações virtuais; renderização; 
entre outros. 

 
ZBrush | Modelagem poligonal e digital sculpting; remeshing; 
texturização; entre outros. 

 

3Ds Max | Modelagem poligonal; NURBS; remeshing; 
texturização; renderização; entre outros. 

 
SketchUp | Modelagem poligonal; texturização; entre outros. 

 
Cinema 4D | Modelagem poligonal e paramétrica; digital 
sculpting; texturização; animação; renderização; entre outros. 

 
Rhinoceros | Modelagem poligonal e paramétrica; NURBS; 
remeshing; texturização; entre outros. 

 MOI | Modelagem poligonal; NURBS; remeshing; entre outros. 

 
Modo | Modelagem poligonal e digital sculpting; texturização; 
renderização; animação; suporte para RV; entre outros. 

 
MudBox | Digital sculpting; texturização; remeshing; entre 
outros. 

    Fonte: Compilação da autora, 2022. 

Já o Quadro 7 apresenta softwares livres (gratuitos e open source) que 

possuem ferramentas para modelagem geométrica. 
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Quadro 7 - Relação de softwares livres para modelagem geométrica 

SOFTWARE 
(identificação visual) 

SOFTWARE | RECURSOS 

 

Blender | Modelagem poligonal e digital sculpting; NURBS; 
ferramentas de remeshing; bake; texturização; renderização; 
animação; criação de jogos; criação de aplicativos em RV; 
entre outros. 

 

MeshMixer | Modelagem poligonal e digital sculpting; 
remeshing; texturização; suporte para impressão 3D; entre 
outros. 

 
CreeCAD | Modelagem paramétrica (3D); texturização; 
renderização; simulador de movimentos; entre outros. 

 
Clara.io | modelagem; remeshing; texturização; animação; 
renderização; entre outros. 

 
SculptGL | Digital sculpting; remeshing; renderização; 
texturização; entre outros; 

 
Wings 3D | Modelagem poligonal; texturização; entre outros 

Fonte: Compilação da autora, 2022. 

 A maior parte dos softwares consolidados na indústria que possuem 

ferramentas avançadas de modelagem, remeshing, texturização, entre outros, e que 

são comumente utilizados pelas grandes empresas dos setores de jogos e cinema 

são softwares comerciais, como Maya, Zbrush, Mud Box e 3Ds Max. No entanto, com 

a popularização de game engines gratuitos, o desenvolvimento de técnicas de 

digitalização, entre outras tecnologias, cada vez mais softwares livres têm surgido 

para atender ao setor de modelagem geométrica. Um exemplo é o Blender, que 

ganhou destaque nas últimas décadas pela quantidade de ferramentas disponíveis 

para as mais diferentes áreas (jogos, animação, criação de aplicativos, realidade 

virtual etc.), além de ser possível trabalhar com os mais variados métodos de 

modelagem geométrica (poligonal, digital scultpting, NURBS etc.). 

 É importante ressaltar que os softwares são apenas ferramentas, e para que a 

etapa de modelagem geométrica seja feita de forma correta é necessário 

compreender os fundamentos básicos de todos os processos que envolvem a 

modelagem, os diferentes métodos e as possibilidades de cada tipo de modelo, entre 

outras questões, como apresentado nas seções anteriores. Além disso, a prática e a 

experiência do profissional que irá executar esta etapa, bem como o cuidado em 
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analisar e interpretar os dados adquiridos, são fundamentais. Logo, não há um 

software melhor ou mais adequado que outro, e sim possibilidades de ferramentas 

que podem atender melhor a um determinado projeto em termos de custo, facilidade 

de compreensão da interface etc. 

 Vale destacar também que alguns dos softwares mencionados, como 

Sketchup, Rhinoceros e FreeCAD são programas usuais na área de arquitetura para 

a representação de projetos, assim como Revit e ArchiCAD (softwares CAD-BIM), e 

AutoCAD (software CAD). Portanto, é comum encontrar modelos geométricos de 

edificações históricas existentes gerados nesses softwares, bem como em outros 

programas mais voltados para o setor de engenharia, como CATIA e SolidWorks. No 

entanto, essas ferramentas não possuem alguns recursos necessários para os 

workflows de modelagem geométrica para um AVI 3D, como a possibilidade de editar 

o mapeamento de texturas de UV, ferramentas de remeshing, entre outros.  

 Embora seja possível importar esses modelos diretamente em alguns game 

engines por meio de plugins, podem ocorrer irregularidades na geometria e textura do 

modelo. Ainda assim, esses modelos podem ser utilizados no AVI, devendo ser 

previamente importados em outros softwares de modelagem geométrica para a 

verificação e correção da geometria e triangulação do modelo, texturização e 

aplicação de outras técnicas como a remeshing e o baking mesh, se necessário.  

  Após a apresentação de alguns softwares que podem ser utilizados na etapa 

de modelagem geométrica, optou-se por apresentar também algumas ferramentas 

para o processo de remeshing. Devido à pequena quantidade de softwares voltados 

somente para esse processo, também foram listados plugins, compatíveis com a 

maior parte dos programas de modelagem geométrica (Quadro 8). Ressalta-se que 

os softwares já listados nos quadros anteriores e que possuem ferramentas de 

remeshing não serão listados novamente. O quadro a seguir apresenta somente 

softwares (standalones) e plugins que não envolvem recursos de modelagem 

geométrica, mas sim de manipulação e edição de malhas poligonais. Os mesmos 

também foram separados em comerciais e livres. 
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Quadro 8 - Relação de softwares voltados para remeshing 

SOFTWARE / PLUGIN 
(identificação visual) 

LICENÇA SOFTWARE OU PLUGIN | RECURSOS 

 

Software 
livre 

Meshlab | Geração e texturização de malhas 
TIN; remeshing; entre outros.  

 

Software 
livre 

Instant Meshes | Remeshing; entre outros 

 

Plugin 
livre 

OpenVDB | Remeshing; entre outros 

 
Plugin 
livre 

QuadriFlow | Remeshing; entre outros. 

 
Plugin 
livre 

AutoRemesher | Remeshing; entre outros. 

 
Plugin 

comercial 
RetopoFlow | Remeshing, entre outros. 

           Fonte: Compilação da autora, 2022. 

 

 Alguns softwares livres estão disponíveis para a etapa de remeshing, 

fornecendo ferramentas avançadas de reestruturação de malha e uma ampla 

variedade de configurações que o usuário pode escolher, de modo a ter controle sobre 

as alterações que serão realizadas automaticamente pelo programa. Diversos plugins, 

incluindo os livres, fornecem ainda mais opções de ferramentas para remeshing 

dentro dos softwares de modelagem geométrica, sem a necessidade exportar o 

modelo para outro programa. 

 Por fim, verifica-se que há atualmente diversos softwares disponíveis para as 

etapas de modelagem geométrica e remeshing, atendendo às mais diferentes 

necessidades desse setor.  

4.2 TEXTURIZAÇÃO 

 A obtenção da geometria do objeto, através da modelagem e do remeshing, 

representa apenas uma das etapas que envolvem o processo de geração do modelo 

geométrico. Comumente, após a finalização da geometria, segue a etapa de 

texturização que consiste na aplicação de texturas no modelo geométrico (GARONE, 

2017). Conforme explica o autor, as texturas são de grande importância na produção 

desses modelos, uma vez que são responsáveis, em muitos casos, por conferir 

detalhes e realismo aos modelos. 
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Kumar (2020) descreve a textura como a sensação tangível de uma superfície 

e a impressão visual que gera estímulos, como cores, orientação e intensidade de 

uma imagem. Segundo o autor existem diversos tipos de texturas, bem como 

diferentes formas de se trabalhar com elas, que vão de acordo com os requisitos de 

cada projeto, o workflow ou o game engine escolhido. As texturas estão relacionadas 

com os materiais que irão determinar a aparência dos elementos representados no 

modelo. Nessa etapa são configuradas questões como reflexo, brilho, sombra e outras 

características, de forma a reproduzir o comportamento dos materiais reais 

(DUTESCU, 2006). 

 Para aplicações em ambientes virtuais interativos, a etapa de texturização do 

modelo geométrico pode ser feita no próprio game engine, no software de modelagem 

geométrica, em softwares específicos para essa etapa, ou ainda combinando 

diferentes softwares. Independentemente de onde a aplicação de textura será feita, o 

primeiro processo a ser realizado é, normalmente, o mapeamento de texturas UV. Em 

seguida, diferentes fluxos de trabalho podem ser seguidos a depender do objetivo da 

aplicação e dos recursos disponíveis. 

Texturas também afetam o desempenho do ambiente virtual interativo, uma vez 

que elas contêm dados que precisam ser armazenados e processados em tempo real. 

O uso de imagens de alta resolução, como fotografias, e de mapas de textura 

especiais podem prejudicar o tempo de latência, ainda que proporcionem resultados 

mais realistas. Portanto, o processo de texturização, bem como a topologia do modelo, 

são fatores que devem ser levados em conta ao se definir o workflow de criação dos 

modelos geométricos. 

 Nesse sentido, esta seção foi estruturada da seguinte forma: apresentação dos 

fundamentos básicos sobre mapeamento de texturas; breve exposição dos diferentes 

tipos de texturas que podem ser aplicados em modelos geométricos; indicação de 

softwares que podem ser utilizados nessa etapa. 

4.2.1 Mapeamento de texturas UV  

O mapeamento de texturas UV (UV mapping) pode ser descrito como o 

processo de mapear os polígonos do modelo tridimensional (X, Y, Z), gerando um 

mapa bidimensional (U, V) onde as texturas serão aplicadas. Este mapa pode ser 
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chamado mapa UV (UV map) (KUMAR, 2020). Cada face, aresta e vértice do modelo 

são representados no mapa UV e armazenados por meio de coordenadas. Dessa 

forma, as texturas aplicadas no mapa UV (2D) correspondem aos polígonos na 

superfície do modelo (3D) (OBRADOVIC et al., 2020; INZERILLO; PAOLA; ALOGNA, 

2019). Um mapa de textura UV pode ser obtido através da técnica unwrap, que se 

refere ao ato de ‘desembrulhar’ a geometria do modelo, ou seja, planificá-la (Figura 

70). 

Figura 70 - Exemplo do processo de unwrap de um modelo geométrico simples 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O processo unwrap de um modelo pode ser feito de forma automática em 

alguns softwares que trabalham como a manipulação de malhas poligonais, 

apresentando bons resultados para modelos simplificados. No entanto, para modelos 

mais complexos, a planificação automática pode resultar em polígonos sobrepostos 

ou distorcidos. Neste caso, torna-se necessário fazer marcações no modelo de forma 

manual (mark seam), indicando os trechos da malha que devem ou não permanecer 

conectados no mapa UV. Esse processo também é importante para indicar as faces 

do modelo que terão continuidade de textura, e onde poderão ser cortadas. 

Para uma correta aplicação da textura e organização, o mapa UV pode ser 

separado em partes (chamadas de UV island ou ilhas de UV), que se referem a 

diferentes partes de um mesmo objeto. Apesar dessa separação auxiliar no processo 

de aplicação das texturas, ela também aumenta o tempo de processamento do 

modelo. Quando os polígonos são separados no mapa UV, as arestas compartilhadas 

entre eles precisaram ser representadas duas vezes, fazendo com que o computador 

duplique essas arestas ao processar o modelo. A Figura 71 apresenta um exemplo de 
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mapa UV separado em ilhas, onde as linhas vermelhas tracejadas delimitam cada ilha 

de UV. Em laranja, foi destacada uma aresta (A) do modelo que se repete em duas 

ilhas (A1 e A2), uma vez que a conexão foi ‘quebrada’ no mapeamento para uma 

melhor organização e aplicação das texturas. 

Figura 71 - Exemplo de mapa UV organizado em ilhas com destaque em laranja para uma 
mesma aresta (A) que se repete em duas ilhas (A1 e A2) 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Os modelos geométricos de malha TIN gerados automaticamente em softwares 

de restituição fotogramétrica já possuem um mapeamento de textura UV realizado de 

forma automática pelo programa. O mapa UV gerado é exportado juntamente com o 

modelo geométrico e já possui as texturas aplicadas. Esses mapas também são 

organizados em ilhas e podem parecer confusos à primeira vista, uma vez que o 

software considera as irregularidades da malha (Figura 72). Quando o modelo 

apresenta, de fato, muitas irregularidades e deformações na geometria, alguns erros 

podem ocorrer na geração da textura e, consequentemente, no mapa. 
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Figura 72 - Modelo de malha TIN texturizada e seu respectivo mapa UV gerados 
automaticamente em um software de restituição fotogramétrica 

 

    Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Como já mencionado, os modelos de malha TIN, quando passam por 

processos de remeshing e tem sua malha reestruturada, podem perder o seu 

mapeamento, uma vez que há mudanças na organização dos polígonos. Nesse caso, 

o mapeamento de texturas UV precisa ser refeito. Porém, alguns softwares de 

restituição fotogramétrica permitem que modelos de malha poligonal sejam 

importados no programa, o que possibilita substituir o modelo original de malha densa 

e irregular pelo novo modelo gerado (pós remeshing) no mesmo arquivo. Desse modo, 

o mapeamento de texturas pode ser refeito de forma automática pelo software. 

 No caso de mapeamentos de textura UV que não foram realizados de forma 

totalmente automatizada (como ilustrado na Figura 72 anteriormente), as texturas 

precisam ser aplicadas pelo usuário (esse processo será apresentado na seção 4.2.2, 

a seguir). A aplicação manual é um processo custoso, porém muitas vezes necessário 

para a obtenção de um resultado adequado. 

4.2.2 Aplicação de texturas 

A texturização do modelo geométrico é feita a partir da aplicação da textura no 

mapa UV e pode ser realizada de três maneiras: (1) com imagens genéricas; (2) com 

fotografias, ou (3) com texturas criadas de forma procedural a partir de mapas 

especiais. Diversas combinações também podem ser feitas a fim de obter diferentes 
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resultados, como o uso integrado de fotografias e mapas especiais, a fim de obter 

mais realismo. Independentemente do tipo de textura a ser utilizado, o resultado final 

será uma imagem raster (mapa UV + textura aplicada). 

 O uso de imagens genéricas refere-se a imagens raster geradas digitalmente 

(em ambiente computacional) e que simulam um material do mundo real (Figura 73A). 

Quanto ao uso de fotografias, podem ser utilizadas fotos do próprio objeto que está 

sendo representado (recomendado) ou fotos de materiais similares (Figura 73B). 

Fotografias conferem um maior realismo ao modelo, porém necessitam, na maior 

parte das vezes, serem editadas antes da sua aplicação no mapa UV. Em ambos os 

casos, deve-se atentar à resolução das imagens, que influenciam diretamente na 

qualidade final do modelo e no tempo de processamento do mesmo. 

Figura 73 - Exemplo de aplicação de texturas no mapa UV: (A) com imagem genérica e (B) 
com fotografia 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Ressalta-se que na utilização de fotografias para a texturização do modelo 

deve-se preocupar com problemas como o ‘efeito de sombra dupla’ (Double Shadow 

Effect – DSE), que consiste na sobreposição de dois tipos de sombra: da gerada no 

software para produção do AVI (como game engine) com a sombra original da 

imagem. O mesmo se aplica para modelos gerados através da técnica de restituição 

fotogramétrica, já que o software utiliza as fotografias para texturizar a malha 

(CIPRIANI; FANTINI, 2018). Por este motivo, na utilização de fotografias para a 

aquisição de texturas, torna-se fundamental a remoção das sombras nítidas, bem 

como outros detalhes que possam estar interferindo na qualidade da imagem, antes 

da aplicação no mapa UV. 
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O mapa UV é comumente gerado no software de modelagem geométrica e 

pode ser exportado para a aplicação de imagens em outros programas, como editores 

de imagem raster, como o Photoshop. A aplicação também pode ser feita no próprio 

software de modelagem. Para resultados mais complexos e realistas existem 

softwares específicos para a aplicação e edição de texturas em modelos geométricos, 

que permitem trabalhar com diferentes camadas de imagens e inserção de detalhes 

no mapa UV (como simulação de danos em um material), como o Substance Painter, 

comumente utilizado na indústria de jogos. Esses programas também permitem 

trabalhar com texturas procedurais. 

 As texturas procedurais são imagens geradas por computador através de 

algoritmos e do uso de mapas especiais (DEGUY, 2015), conforme ilustrado na Figura 

74. É possível obter resultados bem realistas com texturas procedurais, sem se 

preocupar com repetições de padrões na imagem e sem descontinuidade visual. Por 

isso, esse tipo de textura é comumente utilizado para criar materiais com efeitos 

aleatórios, como madeiras com veios ou uma superfície de pedras (GARONE, 2017). 

No entanto, para produzir esse tipo de textura são necessários conhecimentos em 

programação e o domínio em ferramentas específicas, como o Substance Designer. 

Figura 74 - Exemplo de textura procedural (A) aplicada em um modelo e (B) mapas especiais 
utilizados para a sua geração 

 

Fonte: Adaptado de Deguy (2015). 

 

Os mapas especiais, também conhecidos como mapas de relevo, são mapas 

com informações representadas por meio de um padrão nas imagens e que irão 

conferir às texturas efeitos diferenciados. Kumar (2020) apresenta oito tipos de mapas 

que podem ser utilizados para a geração modelos realistas em ambientes virtuais 

interativos: diffuse map, albedo map, normal map, specular map, bump map, 

displacement map, ambient occlusion map e transparency/opacity map (Figura 75).  
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Figura 75 - Exemplo de mapas especiais associados a uma textura 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
 

Diffuse map é o mapa de textura padrão que confere a cor geral do modelo, 

podendo ser uma cor ou uma imagem bitmap capturada de uma câmera, pintada ou 

digitalizada. Esse tipo de mapa contém informações de luz e sombra. O albedo map 

é semelhante ao diffuse map, porém não contém as informações de luz e sombra, 

apresentando somente os valores de cor da imagem. 

O normal map é o mapa que permite preservar detalhes de um modelo de alta 

resolução e aplicá-los em um modelo de baixa resolução, em função da normal da 

superfície. Foster e Halbstein (2014, p. 38) explicam que na computação gráfica “[…] 

o termo ‘normal’ refere-se a uma linha imaginária que é perpendicular a uma linha 

tangente a uma superfície em qualquer ponto […]”. Por conseguinte, os ângulos das 

luzes que incidem no modelo são calculados a partir dos vetores normais das 

superfícies do mesmo, conforme a lei do cosseno de Lambert: a quantidade de energia 

luminosa refletida pela superfície do objeto é igual à energia incidente na mesma 

multiplicada pelo cosseno h, sendo h o ângulo criado pelo vetor de luz incidente e a 

normal da superfície, que por fim será multiplicado pelo valor de difusão do material 

desta superfície. Isto permite uma “[…] representação realista da redução da luz 

incidente conforme o ângulo da superfície muda em relação ao ângulo da luz […]” 

(FOSTER; HALBSTEIN, 2014, p. 39, tradução nossa). 

O ângulo da luz em relação à direção da superfície é representado por 

informações de cores RGB através de uma imagem bitmap, dando origem ao mapa 

normal map. Este mapa é utilizado na técnica baking mesh, onde será interpretado 

pelo software de forma que a visualização final de um modelo low-poly resulte em um 

padrão de relevo detalhado, replicando a aparência da geometria de um modelo high-

poly (FOSTER; HALBSTEIN, 2014).  
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O specular map está relacionado ao brilho da superfície em uma determinada 

posição. Bump map é um dos mapas mais utilizados e possibilita a criação de efeitos 

de saliências ou reentrâncias na superfície do objeto por meio da ilusão de variação 

de profundidade. É comumente utilizado para criar efeitos como arranhões, 

rachaduras, saliências e outros pequenos detalhes de superfícies e é apresentado em 

tons de cinza. 

Displacement map é um mapa de “deslocamento” que altera fisicamente a 

malha do modelo com base em valores de uma escala de cinza, podendo gerar 

profundidade na superfície do objeto. Este mapa apresenta escala em tons de cinza 

onde o canal alfa da imagem irá modificar a geometria para que se assemelhe aos 

contornos especificados na imagem. Ou seja, possibilita a criação do relevo 

diretamente na malha, necessitando de polígonos para o seu funcionamento e 

causando alterações na geometria do objeto, ao contrário do normal map que apenas 

cria essa ilusão visualmente.  

O ambient occlusion é utilizado para gerar sombras, calculando como a luz 

deve incidir em qualquer parte das superfícies do objeto. Pode ser entendido como 

uma simulação do sombreamento causado por elementos que estejam bloqueando a 

luz e é fundamental para um resultado realista. 

Transparency ou opacity map (mapa de transparência ou opacidade) determina 

o nível de opacidade do material. Normalmente é apresentado em preto e branco, 

onde as partes na cor preta representam 100% de transparência e partes na cor 

branca, representam 100% de opacidade. 

Outros tipos de mapas especiais podem ser gerados para a produção de 

modelos geométricos mais realistas, conforme os materiais que se deseja representar 

em cada projeto. As configurações de iluminação que serão utilizadas no game engine 

precisam ser consideradas na etapa de texturização. Se a iluminação mudar 

drasticamente durante a aplicação no ambiente virtual interativo, uma textura 

configurada para luz do dia, por exemplo, pode ser visualizada de forma diferente em 

um ambiente com luz noturna, conferindo um aspecto não natural ao modelo.  

Em função dos possíveis problemas nas texturas por conta das configurações 

de iluminação do AVI e das fotografias, o uso de texturas Physically Based Rendering 

(PBR) têm se tornado cada vez mais usual no processo de texturização de modelos 
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geométricos. A técnica de texturas PBR consiste em utilizar propriedades medidas de 

materiais do mundo real em texturas, de forma que as mesmas se comportem 

exatamente como o material real em qualquer tipo de iluminação. Desse modo, não é 

necessário configurar diferentes texturas num mesmo objeto para tipos de iluminação 

específicos. As texturas PBR possuem diversos mapas pré-configurados conforme o 

comportamento real do material e podem ser geradas a partir de fotografias de alta 

resolução (Figura 76). 

Figura 76 - Exemplo de textura PBR gerada a partir de fotografias 

 

   Fonte: Elaboração da autora com base nas imagens do website https://www.ladrilhoslaguna.net/75. 

 

O uso de texturas PBR confere ao AVI 3D resultados mais realistas. O processo 

de geração dessas texturas resulta num fluxo de trabalho complexo e requer o 

conhecimento em softwares específicos. No entanto, diversos websites disponibilizam 

texturas PBR gratuitas ou a baixo custo. 

 Ressalta-se que a etapa de texturização do modelo geométrico é complexa e 

requer o conhecimento não só no processo de mapeamento de texturas UV, mas 

também do uso de mapas especiais e na correta configuração de parâmetros como 

brilho, sombra, reflexo etc., na hora de editar e configurar os materiais. No entanto, 

uma textura realista e apropriadamente configurada não é a garantia de um resultado 

de qualidade. As configurações do ambiente virtual, como a iluminação, também 

interferem no resultado. 

 
75 O projeto Ladrilhos Laguna disponibiliza em seu website texturas PBR que foram geradas a partir de 

fotografias tiradas no centro histórico da cidade de Laguna. As texturas são gratuitas e estão 
disponíveis para download e incluem todos os mapas especiais para sua correta aplicação. 
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 Mitchell e Murphy (2019) comentam que ao exportar modelos de softwares de 

modelagem e importá-los em um game engine, sobretudo no formato .fbx, mais usual 

nesse fluxo de trabalho, é possível que a textura não seja transferida. Nesse caso, a 

textura (diffuse map, normal map etc.) precisa ser novamente vinculada (ou 

importada) aos modelos no game engine, não sendo necessário refazer todo o 

mapeamento de texturas, pois o mapa de textura UV associado ao modelo é mantido. 

Outros formatos de exportação permitem uma melhor interoperabilidade entre o 

software de modelagem e o game engine, de forma que dados como as texturas não 

sejam perdidos. 

 Por fim, conclui-se que a aplicação de texturas no modelo geométrico pode ser 

feita em diferentes ferramentas (software de modelagem, de texturização ou no 

próprio game engine). Porém, o mapeamento de textura UV deve ser feito antes no 

software de modelagem geométrica para que seja possível mapear a textura. 

4.2.3 Softwares 

Esta seção apresenta alguns softwares que podem ser utilizados no processo 

de texturização de modelos geométricos (Quadro 9) em função: da licença (comerciais 

e livres); se permitem a aplicação de texturas no mapa UV junto do modelo geométrico 

(visualização da aplicação em tempo real) ou se lidam somente com imagens raster 

(trabalho isolado com o mapa UV); indicação de alguns recursos disponíveis. 

Softwares de modelagem geométrica que possuem ferramentas de texturização não 

foram considerados nesta lista. 
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Quadro 9 - Relação de alguns softwares que possuem ferramentas para a aplicação de 
texturas 

SOFTWARE 
(identificação visual) 

LICENÇA 
VISUALIZAÇÃO DA 

APLICAÇÃO DA 
TEXTURA 

SOFTWARE | RECURSOS 

 

Software 
comercial 

No modelo e no mapa 
UV 

Substance painter | Aplicação de 
textura, bake, PBR); substance 
designer (criação de materiais 
procedurais e PBR); substance 
alchemist (criação de materiais 
fotorrealistas); entre outros. 

 
Software 

livre 
No modelo e no mapa 

UV 

Quixel | Criação de materiais e 
aplicação de texturas; PBR; bake; 
entre outros. 

 
Software 
comercial 

No modelo e no mapa 
UV 

3D Coat | Aplicação de textura; PBR; 
criação de mapa UV; bake; entre 
outros. 

 
Software 

livre 
No modelo e no mapa 

UV 
Armor Paint | Aplicação de textura; 
bake; PBR; entre outros. 

 

Software 
comercial 

No modelo e no mapa 
UV 

Marmoset Toolbag | bake; Aplicação 
de textura; renderização; entre outros. 

 
Software 
comercial 

Apenas no mapa UV 
Photoshop | Edição de imagens 
raster e vetorial; entre outros. 

 
Software 
comercial 

Apenas no mapa UV 
CorelDraw | Edição de imagens raster 
e vetorial; entre outros. 

 
Software  
comercial 

Apenas no mapa UV 
Corel Painter | Edição de imagens 
raster e vetorial; entre outros. 

 
Software 

livre 
Apenas no mapa UV 

Krita | Edição de imagens raster e 
vetorial; entre outros. 

 

Software 
livre 

Apenas no mapa UV 
Artveaver | Edição de imagens raster 
e vetorial; entre outros. 

 

Software 
livre 

Apenas no mapa UV 
Gimp | Edição de imagens raster e 
vetorial; entre outros. 

 
Software 

livre 
Apenas no mapa UV 

Inkscape | Edição de imagens raster e 
vetorial; entre outros. 

Fonte: Compilação da autora, 2022. 

 Embora seja possível a aplicação de texturas nos próprios softwares de 

modelagem, é comum que se utilize mais de um programa nos workflows de 

modelagem geométrica para AVI 3D, uma vez que cada um possui ferramentas 

específicas que melhor se adaptam a um objetivo pretendido, ou devido aos recursos 

disponíveis (custo da licença dos softwares). O uso de programas que possibilitem a 
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visualização, em tempo real, da aplicação da textura no modelo geométrico permitem 

um fluxo de trabalho mais rápido e preciso, além de possuírem ferramentas para 

conferir detalhes mais realistas às texturas. O produto final a ser obtido nos softwares 

listados é o mapa UV texturizado, que poderá ser então inserido no game engine junto 

ao modelo geométrico. 

 Cabe ressaltar que existem diversos softwares (gratuitos e pagos) que 

permitem gerar mapas especiais de texturas genéricas ou de fotos, como o Normal 

Map Online76, Smart Normal77 e o Shader Map78. Alguns mapas que trabalham com 

padrões de branco e preto, como o bumpmap, também podem ser gerados em 

programas de edição de imagem raster, modificando propriedades como saturação, 

brilho e contraste. 

4.3 ESTUDO DE WORKFLOWS 

Diferentes métodos e técnicas podem ser utilizados para a geração de modelos 

geométricos de sítios históricos que, em conjunto, constituem workflows variados e 

adaptados a cada projeto. Conforme ressaltam Albourae, Armenakis e Kyan (2017), 

as técnicas para a geração desses modelos são complementares, pois de forma 

individual são insuficientes para atender todo o processo. Logo, os autores 

recomendam a análise das necessidades específicas de cada etapa para a 

implementação de abordagens integradas. 

Por conseguinte, Madeira (2018) estuda diferentes fluxos de trabalho para a 

criação de modelos geométricos, a partir de uma aquisição de dados fotogramétrica, 

tendo em vista a posterior incorporação desses modelos em ambientes virtuais 

interativos.  

O autor também explica que muitos dos trabalhos que abordam esses 

workflows são mais abrangentes, não mencionando etapas importantes que muitas 

vezes são necessárias, como: a reconstrução da malha, no caso de faltarem partes 

do objeto; reconstrução da textura, quando a mesma se apresentar incompleta; 

remeshing do modelo; entre outros. Por fim, o autor explica que os workflows variam 

 
76 Disponível em: https://cpetry.github.io/NormalMap-Online/. Acesso em: 6 abr. 2022. 

77 Disponível em: http://www.smart-page.net/smartnormal/. Acesso em: 6 abr. 2022. 

78 Disponível em: https://shadermap.com/home/. Acesso em: 6 abr. 2022. 
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conforme a natureza do objeto a ser reconstituído, as ferramentas disponíveis e a 

experiência de quem irá executar todo o processo. 

Foster e Halbstein (2014) explicam, por sua vez, que o nível de complexidade 

dos modelos geométricos e das técnicas de modelagem está relacionado aos 

softwares (capacidade de processamento e ferramentas) e hardwares (capacidade 

gráfica) de cada época. Os fluxos de trabalho são limitados e direcionados pela 

evolução da tecnologia.  

A partir das questões apresentadas, ressalta-se a importância de se conhecer 

os diferentes métodos, técnicas e ferramentas disponíveis para o processo de geração 

de modelos geométricos, bem como a análise de workflows já consolidados, para uma 

melhor definição dos procedimentos a serem adotados, tendo em vista cada caso 

específico. 

Nesse sentido, foi realizado um mapeamento de workflows para a geração de 

modelos geométricos adequados para uso em game engines, incluindo aplicações 

relacionadas à indústria de jogos digitais (setor dominante no desenvolvimento de 

AVI), bem como voltadas à visualização interativa do patrimônio arquitetônico. 

O mapeamento consistiu na pesquisa exploratória sobre modelagem 

geométrica, sendo todas as etapas apresentadas neste capítulo. Para uma melhor 

apresentação dos resultados, foram elaborados dois quadros com alguns dos fluxos 

de trabalho analisados, separando os mesmos em função da etapa de obtenção da 

geometria do modelo. Considerou-se desde a etapa de obtenção da geometria até a 

texturização e finalização do modelo para inserção no game engine. 

O Quadro 10 apresenta workflows que partem do uso de modelos geométricos 

de malha TIN, gerados a partir do processamento de nuvem de pontos, adquiridas por 

fotogrametria automatizada ou 3D laser scanning. O Quadro 11 apresenta workflows 

que iniciam com a modelagem geométrica manual, podendo a aquisição de dados ter 

sido realizada com qualquer um dos métodos já apresentados. 
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Quadro 10 - Workflows para a geração de modelos geométricos para AVI 3D partindo do uso 
de malha TIN 

Obravic et al. (2020) Borriello (2018) Madeira (2018) 
Cipriani, Bertacchi e 

Bertacchi (2019) 

1. Workflow 
fotogramétrico 
1.1 Tomada fotográfica 
1.2 Processamento das 
imagens 
1.3 Geração da malha 
TIN 

1. Aquisição de 
dados com VANT e 
3D laser scanning 

1. Captura e 
processamento das 
imagens 

1. Aquisição de dados 
com VANT e 3D laser 
scanning 

2. Remeshing  

2. Processamento 
das imagens e 
obtenção das 
nuvens de pontos 

2. Geração da 
malha TIN 

2. Geração da malha TIN 

3. Unwrap e mapeamento 
de textura UV 

3. Análise dos 
dados obtidos 

3. Geração das 
texturas 

3. Remeshing 

4. Baking mesh 
4. Limpeza da 
nuvem de pontos 

4. Remeshing 
4. Segmentação do 
modelo (divisão da 
geometria em partes) 

5. Análise e correção do 
modelo final obtido 

5. Geração da 
malha TIN 

5. Unwrap e 
mapeamento de 
textura UV 

5. Baking mesh 

6. Importação do modelo 
no game engine 

6. Texturização 
6. Importação do 
modelo no game 
engine 

7. Texturização 

 
7. Importação do 
modelo no game 
engine 

 
8. Importação do modelo 
no game engine 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Já o Quadro 11 apresenta workflows que iniciam com a modelagem geométrica 

manual, podendo a aquisição de dados ter sido realizada com qualquer um dos 

métodos já apresentados. 
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Quadro 11 - Workflows para a geração de modelos geométricos para AVI 3D a partir de uma 
modelagem geométrica manual 

KUMAR (2020) TERAVA (2020) FONSECA (2018) 
BRITO; MARTINS  

(2020) 

1. Geração do modelo 
geométrico high-poly 1. Etapa de blocagem  

1. Geração do modelo 
geométrico 
1.1 Digital sculpting 
(modelo high-poly) ou  
1.2 Polygonal 
modeling (modelo low-
poly) 

1. Etapa de blocagem 
(base mesh) 

2. Remeshing 
2. Geração do modelo 
geométrico low-poly 

2. Edição da malha 
2.1 Decimação (para 
obter o low-poly) ou 
2.2 Subdivisão (para 
obter o high-poly) 

2. Geração do modelo 
geométrico low-poly 

3. Geração do modelo 
geomético low-poly 

3. Subdivisão da 
malha 

3. Geração dos mapas 
UV (unwrap) 

3. Teste de 
visualização do 
modelo low-poly no 
game engine 

4. Geração dos mapas 
UV (unwrap) 

4. Geração do modelo 
geométrico high-poly 

4. Baking mesh 
4. Geração do modelo 
geométrico high-poly 
(com subdivisão) 

5. Baking mesh 

5. Geração de um 
novo modelo 
geométrico low-poly 
(se necessário) 

5. Texturização 
5. Geração dos mapas 
UV (unwrap) 

6. Texturização 
6. Geração dos mapas 
UV (unwrap)  

6. Importação do 
modelo no game egine 

6. Baking mesh 

7. Importação do 
modelo no game egine 

7. Baking mesh  7. Texturização 

 8. Texturização  

8. Importação do 
modelo no game 
engine 

 
9. Importação do 
modelo no game egine 

  

Fonte: Elaboração da autora. 

Os fluxos de trabalho analisados, embora utilizem diferentes ferramentas e 

iniciem a partir de diferentes tipos de modelos (high-poly ou low-poly), seguem uma 

mesma lógica no processo de geração do modelo geométrico: obtenção da geometria; 

edição da geometria; obtenção dos modelos high e low-poly (independentemente de 

qual for gerado primeiro); geração dos mapas UV; baking mesh (quando necessário); 

texturização. 

Workflows que partem de malha TIN (high-poly) necessitarão passar por um 

processo de remeshing para a redução da quantidade de polígonos e correção de 

eventuais irregularidades. O remeshing também se faz necessário para modelos 
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gerados manualmente através da técnica digital sculpting que trabalha com malhas 

de alta densidade e, consequentemente, resulta em modelos high-poly. 

Já workflows que iniciam com uma modelagem manual partem da construção 

do base mesh (polígono base) na etapa chamada de blocagem. Nessa etapa, a 

geometria base do modelo é comumente construída com métodos de modelagem 

como CSG, ‘varredura’ e ‘seções transversais’. Em seguida, detalhes mais gerais da 

geometria são trabalhados, gerando o modelo low-poly. Por fim, é feita a subdivisão 

da superfície (neste trabalho também considerada como um processo de remeshing) 

para que se possa trabalhar com detalhes mais realistas na malha densa, dando 

origem ao modelo high-poly. 

A geração dos mapas UV (através do unwrap) é necessária em qualquer fluxo 

de trabalho, seja para aplicação da textura ou para a geração dos mapas especiais, 

como o normal map, usado no baking mesh. Alguns workflows que utilizaram a 

fotogrametria tiveram o mapa de textura UV gerado no próprio software de restituição 

fotogramétrica, de forma automática pela ferramenta, sendo exportado junto com o 

modelo geométrico. Por conseguinte, o uso da técnica baking mesh foi identificado 

em quase todos os trabalhos analisados, já que permite a utilização do modelo low-

poly (fácil processamento) no ambiente virtual, mas mantendo visualmente todos os 

detalhes do modelo high-poly. Identifica-se essa técnica como consolidada nos 

workflows mais tradicionais. 

Quanto à texturização dos modelos, embora possa ser feita no game engine, 

quase todos os fluxos de trabalho analisados optaram por utilizar softwares 

específicos para a edição de texturas em modelos geométricos. Por fim, ressalta-se 

que o modelo a ser utilizado no AVI é normalmente o low-poly com a aplicação dos 

mapas de textura. Logo, recomenda-se a inserção dos mesmos no game engine antes 

de seguir para a etapa de texturização e finalização, a fim de verificar eventuais 

problemas que precisem ser corrigidos. Embora as etapas a serem seguidas sejam 

comumente as mesmas, os diversos softwares possibilitam workflows diferenciados. 

No caso de AVI 3D para dispositivos móveis, por exemplo, deve-se optar por 

modelos com uma quantidade muito baixa de polígonos e mapeamentos de textura 

mais simplificados, dada a baixa capacidade de processamento desses dispositivos. 

Logo, a etapa de remeshing é fundamental nesse tipo de workflow. Já ambientes 
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virtuais interativos para consoles de jogo e computadores com média ou alta 

capacidade de processamento apresentam menos restrições técnicas, possibilitando 

o uso de modelos com mais detalhes e com texturas mais realistas. Isso permite o 

uso técnicas diferenciadas e fluxos de trabalho mais complexos, ainda que os 

tradicionais sejam a base para o desenvolvimento de qualquer aplicação (TERAVA, 

2017).  

Em relação ao uso de malhas TIN, Costa (2020) apresenta um estudo de fluxos 

de trabalho para a geração de assets fotorrealistas com o uso das técnicas 

automatizadas de fotogrametria, que permitem a obtenção de modelos e texturas mais 

fidedignos aos elementos reais. O autor também comenta a existência de poucos 

trabalhos na literatura que exponham workflows para lidar com os modelos resultantes 

do método fotogramétrico. Embora o uso de assets fotorrealistas esteja se tornando 

de grande uso nas maiores empresas de jogos a nível internacional, são poucas as 

pesquisas que apresentam os modos de geração e edição desses tipos de modelos 

para uso em game engine, com poucos recursos e a partir de ferramentas de baixo 

custo. 

Costa (2020) apresenta o seu workflow para a geração de modelos geométricos 

fotorrealísticos a partir das seguintes etapas: 

• Planejamento, calibração da câmera, captura de imagens e pré-

processamento das imagens capturadas (edição das fotografias); 

• Alinhamento das imagens, inserção de pontos de controle, geração da 

malha TIN, texturização da malha, simplificação da malha e exportação 

do modelo final (todas etapas no software fotogramétrico); 

• Edição da malha (corrigir partes que não foram restituídas corretamente) 

e retopologia (para a redução da quantidade de polígonos); 

• Mapeamento de textura UV e bake (geração dos mapas especiais de 

textura); 

•  Pós-processamento (correção dos mapas de textura); 

•  Inserção do modelo final no game engine. 

O fluxo de trabalho apresentado segue a mesma lógica exposta nos workflows 

do Quadro 10, porém expõe outras etapas intermediárias de pós-processamento 

comumente necessárias para lidar com os modelos de malha TIN. Devido à 
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complexidade dos mapas de textura UV gerados pelos programas de fotogrametria, 

edições manuais podem ser necessárias. O autor também apresenta diferentes 

softwares e ferramentas utilizados para os diferentes objetos restituídos.  

Cabe ressaltar que vários dos trabalhos analisados comentam sobre a alta 

curva de aprendizagem de algumas das técnicas executadas nos workflows 

apresentados, sobretudo na etapa de mapeamento de textura UV e baking mesh. A 

correta execução dessas técnicas requer, além de estudos aprofundados, um longo 

tempo de experimentação prática. 

Por fim, este capítulo apresentou um panorama geral do que consiste na etapa 

de geração do modelo geométrico para AVI 3D. O conhecimento teórico abordado 

será experimentado através de um estudo de caso no capítulo a seguir. 
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5 ESTUDO DE CASO: DESENVOLVIMENTO DO AVI 3D 

Este capítulo apresenta um estudo de caso que consiste no desenvolvimento 

parcial de um ambiente virtual interativo tridimensional, na experimentação prática de 

diferentes fluxos de trabalho para a geração de modelos geométricos de edificações 

existentes e a proposta de um workflow geral para este processo. O capítulo está 

estruturado conforme o exposto a seguir. 

(1) Contextualização do objeto de estudo, que consiste em edificações 

existentes do centro histórico da cidade de Laguna, em Santa Catarina; 

(2) Desenvolvimento parcial do AVI 3D seguindo as etapas propostas no 

Capítulo 3; 

(3) Experimentação de fluxos de trabalho na etapa de modelagem geométrica, 

a fim de obter modelos volumétricos das edificações (contemplando apenas 

o exterior das mesmas), bem como de outros elementos do objeto de 

estudo, a partir de alguns dos métodos, técnicas e ferramentas identificados 

no Capítulo 4; 

(4) Análise dos resultados obtidos: comparação dos fluxos de trabalho 

testados; desempenho no game engine dos modelos geométricos gerados 

(qualidade gráfica x processamento); desenvolvimento e desempenho do 

AVI parcial. 

(5) Proposta de um workflow geral, a partir de um fluxograma e abrangendo 

diferentes métodos e tecnologias, para a geração de modelos geométricos 

de edificações existentes para uso em um game engine. 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Tendo como principal interesse a documentação e difusão do patrimônio 

histórico e cultural, o presente trabalho traz como objeto de estudo um bem 

classificado pelo IPHAN como de natureza material e imóvel, protegido e definido pelo 

órgão como um dos lugares especiais que representam a base do patrimônio cultural 
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brasileiro. Foi escolhido o conjunto urbano79 tombado80 da cidade de Laguna, no litoral 

sul de Santa Catarina, a aproximadamente 129 km da capital Florianópolis (Figura 

77). 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nas informações de SIG SC (2019). 

 

Fundada em 1676, com quase 350 anos de história e cultura, Laguna foi cenário 

de revoluções e acontecimentos políticos, com grande participação na história do país, 

e traz até hoje a memória de importantes personagens, como Anita Garibaldi, que 

nasceu e cresceu na cidade. Seu centro histórico foi o primeiro conjunto urbano 

tombado em nível federal em Santa Catarina (JARAMILLO, 2016). O tombamento 

ocorreu pelo IPHAN em 1985 como cidade-documento e é delimitado por uma 

poligonal de tombamento que abrange mais de 700 imóveis (HEIDTMANN JÚNIOR et 

al., 2017), além das encostas dos morros e parte da lagoa de Santo Antônio, que 

envolvem o centro histórico e compõem a paisagem (Figura 78).  

 
79 Conjuntos urbanos tombados ou cidades históricas são caracterizados pelo IPHAN como 
cidades ou núcleos históricos e referências urbanas do Brasil. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/123. Acesso em: 20 out. 2019. 

80 O tombamento é definido pelo IPHAN como instrumento legal para reconhecer e proteger o 
patrimônio cultural brasileiro, impedindo sua destruição e preservando-o para gerações futuras. 
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/126. Acesso em: 20 out. 2019. 

Figura 77 - Localização da cidade de Laguna 
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Figura 78 - Mapa da poligonal de tombamento do Centro Histórico de Laguna 

 
 

Fonte: Adaptado de Heidtmann Júnior et al. (2017). 

Outro aspecto que contribui para a importância histórica da cidade é o fato de 

situar-se no local pelo qual passava a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas de 

1494, de onde partiam os conquistadores de terras da coroa portuguesa no sul do 

Brasil (JARAMILLO, 2016). 

  Laguna apresenta uma implantação incomum, diferente de outros centros 

históricos, devido à presença de duas praças principais que dividem, de maneira 

simbólica, os poderes político e religioso, representados pela antiga Casa de Câmara 

e Cadeia e pela Igreja Matriz, respectivamente (HEIDTMANN JÚNIOR et al., 2017). 

 Nesse sentido, a área de interesse delimitada como objeto de estudo para a 

criação do ambiente virtual interativo, dentro da poligonal de tombamento, foi o 

conjunto da Praça República Juliana, popularmente chamada de Praça da Anita 

(Figura 79), onde está localizada a antiga Casa de Câmara e Cadeia e por onde passa 

a rua Raulino Horn, uma das principais ruas da cidade e que resguarda exemplares 

de diferentes períodos da história. 
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Figura 79 - Delimitação do objeto de estudo – Conjunto Praça República Juliana (Praça da Anita) 

 

Fonte: Da esquerda para a direita: adaptado de SIG SC (2019) e adaptado de foto do acervo 
LABPPAT. 

 O principal objeto de estudo deste trabalho é a antiga Casa de Câmara e 

Cadeia, atual Museu Anita Garibaldi (Figura 80). 

Figura 80 - Museu Anita Garibaldi (antiga Casa de Câmara e Cadeia), 2021 

 

           Fonte: Elaboração da autora. 

O centro histórico de Laguna reúne parte da identidade e riqueza artística do 

país, não apenas por sua paisagem e edificações singulares, mas por todo o seu 

contexto, relação com o entorno e história. Nesse sentido, pretende-se para este 

trabalho também a reconstrução virtual do entorno da antiga Casa de Câmara e 

Cadeia, referente à praça e aos conjuntos de edificações que a delimitam (Figura 81). 
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Figura 81 - Vistas do Conjunto Praça República Juliana em diferentes datas 

 

     Fonte: Elaboração da autora. 

Para uma melhor organização dos conjuntos edificados que delimitam a Praça 

República Juliana, optou-se por utilizar a numeração adotada pelo IPHAN, que separa 

os conjuntos em quadras, conforme a Figura 82.  

Figura 82 - Divisão da área de estudo em quadras 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Considerou-se, portanto, a Praça República Juliana como objeto deste 

trabalho, sendo a mesma formada pelos seguintes conjuntos: a edificação do Museu 
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Anita Garibaldi (Quadra 7) como elemento principal, as quatro quadras que delimitam 

a área da praça (Quadras 18, 19, 20 e 30) e os elementos urbanos e naturais que 

compõem o espaço público da praça (mobiliário, canteiros, vegetação etc.).  

 

5.2 DESENVOLVIMENTO DO AVI 3D 

 Esta seção apresenta o desenvolvimento parcial de um ambiente virtual 

interativo 3D, em um game engine, a partir das etapas apresentadas no Capítulo 3. 

Foi dividida nas subseções 5.2.1 Definição do objeto e levantamento de 

informações e 5.2.2 Definição do ambiente virtual e da metodologia, que 

correspondem à etapa de planejamento; e 5.2.3 Aquisição de dados, 5.2.4 

Processamento e modelagem geométrica e 5.2.5 Construção do ambiente 

virtual, referentes à etapa de implementação do AVI. 

 O desenvolvimento parcial (não completo) do AVI 3D justifica-se 

fundamentalmente: (1) pela complexidade de todas as etapas já apresentadas, que 

requerem tempo e conhecimento aprofundado em diferentes ferramentas, sobretudo 

na etapa de programação do ambiente virtual; (2) pela necessidade de se priorizar a 

experimentação de métodos e técnicas para a geração de modelos geométricos, 

etapa que também requer tempo e apreensão de diferentes ferramentas, e consiste 

num dos objetivos deste trabalho.  

 Também por esses motivos, o estudo de caso teve como foco a representação 

detalhada do museu Anita Garibaldi, e para o restante das edificações e elementos 

urbanos que compõem a praça somente a representação volumétrica (não detalhada), 

pois entende-se que a configuração espacial é fundamental para a compreensão do 

contexto da edificação escolhida como objeto principal. 

 Optou-se também por trabalhar somente com a parte externa das edificações, 

cuja aquisição de dados seria possível durante o desenvolvimento desta pesquisa. A 

escolha em não trabalhar com a modelagem interna dos edifícios se deu pelos 

seguintes motivos: pouca informação (documentação) sobre a maior parte dos 

edifícios que delimitam a praça, onde muitos são de uso residencial; fechamento do 

museu Anita Garibaldi ao público, por motivos de restauração e segurança, devido à 

pandemia da COVID-19; a demora em se obter durante a pandemia, junto aos órgãos 

públicos, a documentação sobre o museu. 
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Logo, o objetivo deste estudo de caso é o desenvolvimento parcial de um AVI 

3D incluindo as etapas de: planejamento, com a definição do objeto, levantamento 

de informações, definição do ambiente virtual e da metodologia; e implementação, 

com a aquisição e processamento de dados, modelagem geométrica e estudos de 

diferentes técnicas e ferramentas nesse processo; construção do ambiente virtual a 

partir da inserção dos modelos em um game engine, montagem do cenário (objeto de 

estudo) e programação de algumas formas simplificadas de interatividade, voltadas 

para um passeio virtual (considerando as características de um sistema de RV já 

apresentadas); por fim, análise do desempenho dos modelos gerados no AVI. 

Devido à impossibilidade de finalização do AVI 3D no tempo de realização 

desta pesquisa, uma vez que envolve configurações mais complexas como 

iluminação, interface de usuário, compatibilidade com a plataforma / equipamento de 

exposição, entre outras questões, o AVI não será disponibilizado ao público (etapa de 

difusão da aplicação). Também optou-se em desenvolver um sistema de RV não-

imersiva, uma vez que o não foi possível ter acesso a equipamentos especiais de 

imersão, e que o uso desses equipamentos tornam a aplicação menos acessível ao 

público em geral. 

A seguir, inicia-se a apresentação da etapa de planejamento do ambiente 

virtual interativo, que consiste na concepção da ideia do que será desenvolvido e na 

organização de todos os estágios do projeto. Ressalta-se que por mais que o 

planejamento seja fundamental para a concepção do AVI e para evitar retrabalhos e 

resultados indesejáveis, muitas vezes é necessário, durante a etapa de 

implementação, rever o planejamento e realizar alterações. 

 Neste estudo de caso, a etapa de planejamento não foi linear, ocorrendo a 

necessidade de revisão da mesma, devido aos seguintes motivos: aprendizagem de 

novas ferramentas por parte da autora; estudo de diferentes fluxos de trabalho; 

pandemia da COVID-19, que interferiu no desenvolvimento da pesquisa, sobretudo 

na aquisição de dados (trabalho de campo).  

5.2.1 Definição do objeto e levantamento de informações  

 Foi escolhido para este estudo de caso a Praça República Juliana, em Laguna, 

com foco na antiga Casa de Câmera e Cadeia (atual Museu Anita Garibaldi), conforme 

justificado na seção 1.3 do Capítulo 1.  
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 O estágio de levantamento de informações, na etapa de planejamento, 

consistiu em verificar a existência de documentação sobre o objeto de estudo, seja 

histórica (materiais textuais, iconográficos, fotografias etc.), ou técnica (levantamento 

cadastral), bem como a disponibilidade de modelos digitais e outros dados 

geométricos.  

 Para este estágio, buscou-se informações nos seguintes órgãos públicos: 

Prefeitura de Laguna, IPHAN Laguna e no Centro de Educação Superior da Região 

Sul – CERES, da UDESC, também localizado na cidade de Laguna. O resumo das 

informações disponibilizadas nesses órgãos, sobre o objeto de estudo, foi sintetizado 

no Quadro 12. 

Quadro 12 - Informações encontradas nos órgãos públicos consultados 

ÓRGÃO PÚBLICO 
CONSULTADO 

INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS 

Prefeitura de 
Laguna 

Conjunto de documentos elaborados pelo Arte Real Arquitetura e Restauro 
Ltda. em 2008, escritório contratado para a obra de restauração do Museu 
da Anita, contendo: 

• Estudo de análise tipológica da edificação do museu; 

• Levantamento técnico da edificação do museu (plantas, cortes, 
fachadas, detalhamentos, mapa de danos etc.) em formato .dwg; 

• Estudo do estado de conservação do edifício, com fotografias; 

• Memorial descritivo do projeto de restauração do museu; 

• Fotografias antigas da edificação do museu e entorno. 

IPHAN Laguna 

Documentação de todas as edificações que delimitam a Praça República 
Juliana (Museu da Anita e as quatro quadras do entorno), contendo: 

• Fotografias antigas das fachadas de cada edificação em cada uma 
das quadras, bem como da antiga Casa de Câmara e Cadeia e fotos 
gerais da praça; 

• Arquivos .dwg contendo somente as plantas baixas de cada 
edificação. 

CERES - UDESC  

• Levantamento técnico (não completo) de algumas das edificações 
existentes na praça, geradas pelos alunos da disciplina de Técnicas 
Retrospectivas; 

• Fotografias antigas e recentes (até o ano de 2019); 

• Fotografias aéreas; 

• Mapas temáticos (estado de conservação, uso do solo etc.) de toda 
a poligonal de tombamento; 

• Banco de dados em formato .qgs. 

 Fonte: Elaboração da autora. 

 Ressalta-se que para este estudo a busca por documentação existente não foi 

aprofundada, uma vez que o foco da pesquisa se concentra na geração de modelos 

geométricos e no estudo de aquisição de dados (informações recentes). Nesse 
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sentido, a busca priorizou dados geométricos (modelos, levantamentos técnicos etc.), 

fotografias, entre outros. No entanto, outros materiais como vídeos, entrevistas, livros, 

trabalhos acadêmicos, reportagens etc., que não foram listados no quadro anterior, 

podem ser encontrados nos órgãos públicos citados, bem como em outros locais.  

Devido à pandemia e o atraso no desenvolvimento desta pesquisa, algumas 

das informações disponibilizadas só foram obtidas após o início da etapa de 

modelagem geométrica, como o levantamento técnico do museu fornecido pela 

prefeitura. Logo, o planejamento inicial não considerou todos os materiais 

disponibilizados para a etapa de aquisição de dados, o que resultou em alterações 

nos estágios seguintes. 

 Nesta etapa inicial de levantamento de informações não foram encontrados 

modelos geométricos de nenhuma das edificações pertencentes ao conjunto da Praça 

República Juliana. Também se constatou a pouca documentação existente sobre 

essas edificações, que se resumem muitas vezes a fotografias e plantas baixas, não 

havendo registro métrico e preciso das fachadas e ornamentos. 

 Optou-se, portanto, em realizar uma aquisição de dados geométricos e texturas 

em campo, somente da parte externa das edificações, em função do tempo e recursos 

disponíveis. A coleta da documentação existente nos órgãos públicos mencionados 

foi programada para ser realizada juntamente com a aquisição de dados geométricos, 

de forma a realizar toda a coleta de dados e informações em um único trabalho de 

campo. Considerou-se também a comunicação via e-mail para recebimento de 

material digital. 

Uma visita ao objeto de estudo foi feita em julho de 2019, durante a fase de 

planejamento, para uma análise mais detalhada do local, a fim de identificar os 

métodos e equipamentos a serem utilizados na aquisição de dados. Os equipamentos 

definidos no planejamento e utilizados neste estudo de caso, tanto na etapa de 

aquisição de dados quanto na de processamento, estão sintetizados no Quadro 13.  
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Quadro 13 - Equipamentos definidos na etapa de planejamento 

ETAPA EM QUE FOI 
UTILIZADO 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO FUNÇÃO 

Aquisição de dados 
geométricos e 

texturas 

Câmera fotográfica Canon 1200D com 
lente 18-55 mm 

Tomada fotográfica 
terrestre 

Aquisição de dados 
geométricos e 

texturas 

DJI Mavic Air com câmera 35 mm com 
duas baterias de 20 min de duração 

cada 
Tomada fotográfica aérea 

Aquisição de dados 
geométricos  

Trena laser Bosch GLM 40 e trena de 
aço Bosch 5 metros 

Tomada de medidas de 
referência 

Processamento 

Computador desktop com as seguintes 
configurações: processador AMD 

Ryzen 7; SSD 240 GB; memória DDR4 
16 GB; placa de vídeo Geforce GTX 

1050 TI 

Processamento dos dados, 
modelagem geométrica e 

construção do AVI 

 Fonte: Elaboração da autora. 

5.2.2 Definição do ambiente virtual e da metodologia 

Após o levantamento de informações realizou-se a fase de definição do 

ambiente virtual, que se resume à especificação de todas as características do AVI, 

desde os objetivos da aplicação e as possibilidades de interatividade até a forma de 

difusão. Para esta etapa, devido ao desenvolvimento apenas parcial do AVI, o 

planejamento foi feito considerando: 

• Formas simples de interação usuário-ambiente, devido à complexidade 

do processo de programação no game engine e necessidade de tempo 

para adquirir habilidade na ferramenta; 

• Os dados disponíveis sobre o objeto de estudo; 

• O nível de detalhe dos modelos geométricos a serem gerados. 

Inicialmente, foi definido o nível de detalhe pretendido para os modelos 

geométricos dos conjuntos edificados do objeto de estudo, bem como listados os 

dados disponíveis sobre os mesmos (Quadro 14). Utilizou-se a classificação modelo 

volumétrico para os objetos cuja geometria será representada de forma simples, sem 

detalhes, incluindo apenas a volumetria geral do edifício (paredes e telhados); e 

modelo detalhado para os objetos onde a geometria será representada de forma 

detalhada (somente a parte externa das edificações), incluindo as irregularidades dos 
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telhados, aberturas, ornamentos, entre outros elementos. Também foram definidos os 

modelos que receberiam aplicação de texturas. 

Quadro 14 - Nível de detalhe pretendido para os modelos geométricos e dados disponíveis 
sobre os objetos 

CONJUNTO 
NÍVEL DE DETALHE 

PRETENDIDO 
DADOS DISPONÍVEIS 

Quadra 7 (museu) 
Modelo detalhado com 

aplicação de textura 

• Informações históricas 
• Fotografias antigas e atuais 
• Desenhos técnicos (plantas, cortes, 

fachadas etc.) 

Quadra 18 
Modelo volumétrico com 

aplicação de textura 
• Fotografias antigas e atuais 
• Planta baixa 

Quadra 19 
Modelo volumétrico sem 

aplicação de textura 
• Fotografias antigas e atuais 
• Planta baixa 

Quadra 20 
Modelo volumétrico sem 

aplicação de textura 
• Fotografias antigas e atuais 
• Planta baixa 

Quadra 30 
Modelo volumétrico sem 

aplicação de textura 
• Fotografias antigas e atuais 
• Planta baixa 

 Fonte: Elaboração da autora. 

Uma vez que o foco desta pesquisa é estudar diferentes fluxos de trabalho, 

optou-se por um maior nível de detalhe e aplicação de textura na edificação do museu 

Anita Garibaldi (Quadra 7) pelos seguintes motivos: sua importância como edificação 

principal da praça; por ser uma edificação isolada, o que permite uma aquisição de 

dados completa da parte externa; maior disponibilidade de dados geométricos e 

históricos. Para as outras edificações que delimitam a praça (Quadras 18, 19, 20 e 

30) optou-se por gerar modelos em um menor nível de detalhe, devido à quantidade 

de edificações a serem geradas, complexidade de geometria e tempo de trabalho. 

Optou-se também por texturizar a Quadra 18, a fim de testar a aplicação de texturas 

em um modelo volumétrico. 

Como método de aquisição de dados geométricos e texturas foi escolhida a 

fotogrametria digital, em função das suas vantagens e experiência da autora com a 

sua utilização. Quanto aos softwares, métodos e técnicas a serem utilizados nas 

etapas de processamento, modelagem e construção do AVI, optou-se por testar 

diferentes opções de ferramentas e workflows, tendo como base os produtos 

fotogramétricos a serem gerados.  
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Para a construção do AVI, definiu-se o uso de um game engine, conforme já 

explicado nos capítulos anteriores. Por fim, foi elaborada uma lista dos softwares a 

serem testados em todas as etapas (Quadro 15). Ressalta-se que a lista apresentada 

foi modificada durante a etapa de implementação, à medida em que novos softwares 

iam sendo encontrados e que iam surgindo demandas por ferramentas específicas. 

Quadro 15 - Softwares escolhidos para teste na etapa de implementação 

ETAPA EM QUE FOI 
UTILIZADO 

SOFTWARE FUNÇÕES A SEREM UTILIZADAS 

Aquisição e 
processamento  

Agisoft 
Photoscan/Metashape 

Processamento de imagens para geração de 
modelos geométricos, texturas e ortofotos 

Aquisição e 
processamento 

AutoCAD 
Vetorização de imagens para obtenção de 

dados geométricos 

Aquisição e 
processamento 

Adobe Lightroom Tratamento de imagens 

Aquisição e 
processamento 

Adobe Photoshop Tratamento de imagens 

Aquisição e 
processamento 

Cloud Compare 
Junção, manipulação e edição de nuvem de 

pontos 

Modelagem 
geométrica  

Blender 
Geração, edição e texturização de modelos 

geométricos  

Modelagem 
geométrica 

ZBrush Edição de modelos geométricos 

Modelagem 
geométrica 

Instant Meshes Edição de modelos geométricos 

Modelagem 
geométrica 

MeshLab Edição de modelos geométricos 

Construção do 
ambiente virtual 

Unreal Engine 4 
Montagem e programação do ambiente virtual 

interativo 

Construção do 
ambiente virtual 

Corel Draw 
Geração de imagens para interface do usuário 

no AVI 

 Fonte: Elaboração da autora. 

 O software de restituição fotogramétrica escolhido foi o Agisoft Photoscan, dada 

a experiência da autora com o programa. Alguns softwares necessários para as 

etapas intermediárias, como vetorização de imagens, edição e tratamento das 

fotografias, também foram definidos com base no conhecimento da autora sobre as 

ferramentas. 

 Para a modelagem geométrica, escolheu-se o Blender por se tratar de um 

programa livre e gratuito, e que possui diversos recursos para todas as etapas 

necessárias no processo de modelagem e texturização. Outros softwares também 
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foram listados, a fim de testar diferentes possibilidades de edição dos modelos 

geométricos. 

Como game engine, optou-se por trabalhar com o software Unreal Engine 4, 

por ser um software consolidado no mercado, gratuito, com alta capacidade de 

processamento e possibilidade de programação Blueprint. Ressalta-se que a versão 

5 do programa foi lançada durante o desenvolvimento da pesquisa, porém optou-se 

por continuar os estudos já iniciados na versão 4. 

 Para este planejamento não foram definidos workflows específicos de geração 

do modelo geométrico, uma vez que um dos objetivos do trabalho inclui testar 

métodos, técnicas e ferramentas variados. Decidiu-se, portanto, pela experimentação 

de diferentes possibilidades de trabalho que fossem surgindo conforme o 

desenvolvimento dos testes práticos. Por este motivo, fluxos de trabalhos específicos 

serão descritos na seção 5.3 Análise dos resultados. 

 Nesta etapa também foram definidas as formas de interação usuário-ambiente 

a serem programadas no ambiente virtual. Optou-se por formas de interações mais 

simples, com o objetivo principal de testar o desempenho dos modelos geométricos 

gerados no ambiente virtual. Além da possibilidade de explorar o ambiente 3D, foram 

escolhidas as seguintes formas de interatividade: 

1) Troca da forma de visualização do usuário (câmera) entre primeira e 

terceira pessoa; 

2) Visualização de informações sobre as edificações históricas ao se 

aproximar das mesmas; 

3) Alteração do período do dia (iluminação do ambiente); 

4) Alteração do clima; 

5) Visualização e manipulação de objetos isolados. 

Para o estudo e a representação das possibilidades de interação listadas e da 

interface usuário-ambiente, foram elaborados fluxogramas ilustrando as ações do 

usuário e as respostas do sistema, onde: as possibilidades de ação do usuário estão 

representadas por um losango; as reações do sistema (AVI) por um retângulo; 

Verdadeiro (V) indica a resposta se a ação for executada pelo usuário; Falso (F) 

indica a resposta se a ação não foi executa.  
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Cabe ressaltar que a programação do ambiente virtual no UE4 pode ser 

realizada por níveis. Cada nível corresponde a um ambiente com o qual o usuário 

poderá interagir e que são processados separadamente, sendo possível ir de um 

ambiente a outro. Para este estudo foram definidos dois níveis: Nível 1 (N1) que 

corresponde ao menu inicial; Nível 2 (N2), que corresponde ao cenário da praça 

(modelo geométrico gerado).  

O menu inicial no N1 (Figura 83) é a tela disponibilizada assim que a aplicação 

é executada, e para qual o usuário poderá retornar a qualquer momento quando 

estiver no N2. Optou-se por disponibilizar nesta tela quatro botões interativos: iniciar, 

que levará o usuário para o nível 2 (ambiente virtual da praça); informações, que 

ativará a visualização de uma nova tela com informações sobre a aplicação; créditos, 

que também ativará a visualização de outra tela, agora com informações sobre os 

desenvolvedores e colaborados do AVI; e por fim o botão sair, que encerrará o 

funcionamento da aplicação. 

Figura 83 - Infográfico das interações do Nível 1 – menu inicial 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Ao pressionar o botão iniciar, o usuário será levado ao nível 2 da aplicação, 

que corresponde ao modelo interativo da praça. Ao iniciar esse nível, será 

disponibilizada inicialmente uma tela com a indicação e ilustração dos comandos que 

podem ser utilizados no ambiente virtual. Em seguida, o usuário é livre para realizar o 

passeio e interagir com o cenário conforme desejar.  

Um menu de pausa será adicionado para que seja possível interromper o 

passeio e acessar novos botões com as seguintes opções: continuar, para retornar 

ao passeio interativo; menu, para retornar ao menu inicial (nível 1); controles, para 

visualizar novamente a janela de comandos; e sair, caso o usuário queira encerrar a 

aplicação sem retornar ao menu inicial. As ações iniciais do nível 2 estão ilustradas 

na Figura 84. 

Figura 84 - Infográfico das interações iniciais do Nível 2: controles e menu de pausa 

 

               Fonte: Elaboração da autora. 

Ainda no nível 2, outras formas de interação também serão possíveis. A 

interação (N2-1) Trocar a forma de visualização do usuário (câmera) (Figura 85) 
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permitirá ao usuário escolher se deseja realizar o passeio interativo com a visualização 

em primeira pessoa ou em terceira pessoa, alterando a câmera (perspectiva). 

Figura 85 – Infográfico da interação N2-1: trocar a forma de visualização do usuário 

 

                        Fonte: Elaboração da autora. 

A interação (N2-2) visualização de informações sobre as edificações 

(Figura 86) permitirá ao usuário visualizar, em uma nova janela, dados sobre a 

edificação histórica selecionada. Esses dados correspondem aos materiais 

encontrados na aquisição de dados sobre o edifício, como fotografias antigas e 

informações históricas. Também podem ser vinculados vídeos, áudios ou links para 

websites. 

Figura 86 – Infográfico da interação N2-2: visualização de informações sobre as edificações 

 

Fonte: Elaboração da autora. 



223 
 

A interação (N2-3) alteração do período do dia (Figura 87) permitirá que o 

usuário escolha um período do dia (entre as opções configuradas), modificando a 

iluminação - posição do sol. Essa ação permite visualizar o AVI em diferentes horários, 

como no período da manhã (dia), final da tarde e noite. Podem ser necessárias 

configurações complementares, como no caso do período noturno, onde as luminárias 

podem ser programadas para ascender, auxiliando na visualização do ambiente. 

Figura 87 - Infográfico da interação N2-3: alteração do período do dia 

 

         Fonte: Elaboração da autora. 

Na interface de alteração do ambiente será disponibilizada também a interação 

(N2-4) alteração do clima (Figura 88), de forma que o usuário possa alterar entre um 

clima de chuva e um clima sem chuva. Essa interação poderá ser combinada com a 

anterior (N2-3), de forma que seja possível alterar o ambiente para uma noite de 

chuva, por exemplo. 



224 
 

Figura 88 – Infográfico da interação N2-4: alteração do clima 

 

                             Fonte: Elaboração da autora. 

A interação (N2-5) visualização e manipulação de objetos isolados (Figura 

89) permitirá ao usuário selecionar objetos (somente os programados para essa 

interação) e visualizá-los em uma nova janela. Permite que o usuário visualize o objeto 

isoladamente de forma mais interativa, podendo rotacionar e aproximar a visualização 

(zoom) do modelo geométrico.  
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Figura 89 – Infográfico da interação N2-5: visualização e manipulação de objetos isolados 

 

              Fonte: Elaboração da autora.  

 As possibilidades de interação em um ambiente virtual são diversas, sendo 

possível configurar desde ações mais simples até ações mais complexas e imersivas. 

No entanto, ainda que os game engines facilitem esse processo, é necessário o 

domínio da ferramenta e conhecimentos básicos de programação.  

 Os fluxogramas apresentados auxiliam no processo de planejamento, mas 

ainda assim pode ser necessário rever alguns dos fluxos de interação à medida em 

que o ambiente virtual estiver sendo programado. Ressalta-se, portanto, que esta 

etapa de planejamento tem como objetivo principal auxiliar na compreensão do 

funcionamento do ambiente virtual interativo e não se trata de escolhas definitivas. No 

desenvolvimento de AVI 3D, a experimentação prática e a realização de testes 

durante a construção do ambiente virtual irão levar o desenvolvedor da aplicação a 

tomar decisões e, em muitos casos, rever o que foi planejado e realizar ajustes. 

 Pretende-se também para esta aplicação gerar um arquivo executável, após a 

finalização do AVI, que possa ser testado em outros dispositivos eletrônicos. O arquivo 
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a ser gerado será compatível para a execução em computadores com os seguintes 

hardwares: monitor, teclado e mouse.  

 A seguir, serão apresentadas as etapas da fase de implementação do ambiente 

virtual interativo 3D que consiste na aplicação prática, ou seja, na criação do AVI a 

partir do planejamento realizado anteriormente.  

5.2.3 Aquisição de dados 

 Conforme definido na etapa de planejamento, optou-se para este estudo utilizar 

a fotogrametria digital como método de aquisição de dados geométricos e de texturas, 

sendo necessária a realização de tomadas fotográficas. Cabe ressaltar que na visita 

inicial em julho de 2019 foram capturadas algumas fotografias aéreas e terrestres, a 

fim de aprofundar as habilidades da autora nos equipamentos que seriam utilizados, 

como o drone. Posteriormente, foi planejado um trabalho de campo em março de 2020 

(Levantamento 1 – L1) para a execução dos seguintes processos: 

• Tomada fotográfica terrestre; 

• Tomada fotográfica aérea; 

• Coleta de medidas de referência; e 

• Visita aos órgãos públicos para coleta dos dados disponíveis. 

Para garantir uma tomada fotográfica adequada para a técnica fotogramétrica, 

optou-se por esperar um dia nublado para a aquisição de dados, de forma a obter 

fotografias sem interferência de sombra e raios solares nas imagens. Também se 

optou por realizar o trabalho de campo em um final de semana, no período da manhã 

e antes do horário de abertura do comércio, evitando a presença de veículos nas ruas 

e a existência de esquadrias abertas.  

Logo, foi possível realizar a tomada fotográfica terrestre de forma adequada. 

Todas as fachadas das edificações que delimitam a praça foram fotografadas, exceto 

as da Quadra 30, pois a mesma não fazia parte do planejamento inicial e foi 

incorporada ao objeto de estudo posteriormente. Outros elementos da praça, como as 

estátuas, também foram fotografados. Foram capturadas ao todo 781 fotografias 

terrestres em formato .jpg (5184x3456 pixels), exemplificadas na Figura 90, 

garantindo a sobreposição de quase 90% entre as imagens para o posterior 

processamento com a técnica de restituição fotogramétrica automatizada. 
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Figura 90 - Exemplo das fotografias terrestres capturadas no L1  

 

Fonte: Elaboração da autora.  

No entanto, não foi possível realizar a tomada fotográfica aérea no mesmo dia 

dada a instabilidade das condições climáticas. A realização de voos com o drone 

torna-se inviável em dias chuvosos e com fortes ventos, situações inadequadas para 

o levantamento fotográfico e que podem danificar o equipamento. Por este motivo, foi 

necessário realizar a tomada fotográfica aérea no dia seguinte à terrestre, em horário 

comercial. 

Para garantir uma melhor tomada fotográfica aérea, a mesma foi dividida em 

três voos. Os dois primeiros utilizando o aplicativo Drone Deploy, que permite planejar 

o voo antecipadamente, delimitando a área a ser fotografada, a sobreposição entre as 

imagens, a angulação das fotografias, entre outras configurações. O aplicativo 

também informa a quantidade de fotos que serão capturadas, o tempo de duração do 

voo e a quantidade de baterias necessárias, sendo o processo realizado de forma 

automatizada. Para o terceiro, optou-se por um voo livre, visando uma captura de 

imagens mais próximas às edificações. 

A escolha das configurações do voo se deu em função do tempo de duração 

da bateria, uma vez que havia somente duas disponíveis com aproximadamente 20 
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minutos de duração cada. Para que não houvesse muita diferença de 

sombras/iluminação nas fotos entre um voo e outro, todos foram realizados no período 

da manhã, em um único dia.  

O voo 1 (Figura 91) consistiu na captura de imagens ortogonais ao solo (nadir) 

a 60 metros de altura, com sobreposição de 75% entre as fotografias. A área de voo 

selecionada incluiu todo o conjunto de edificações que delimitam a praça, totalizando 

205 imagens em formato .jpg (4056x3040 pixels) com o tempo de 11 minutos. 

Figura 91 - Planejamento do voo 1: área de cobertura delimitada em verde  

 

Fonte: Captura de tela do aplicativo Drone Deploy. 

Para o voo 2 (Figura 92) optou-se por uma captura de imagens oblíquas 

também a 60 metros de altura, focada em uma das quadras, com sobreposição de 

80% entre as fotografias. Foram capturadas 123 imagens em formato .jpg (4056x3040 

pixels) em um voo de aproximadamente 8 minutos. 
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Figura 92 - Planejamento do voo 2: área de cobertura delimitada em verde  

 

 Fonte: Captura de tela do aplicativo Drone Deploy. 

Devido ao tempo curto do segundo voo, foi possível realizar o terceiro com a 

mesma bateria, capturando imagens mais oblíquas, e também das edificações das 

outras quadras, imagens gerais da praça e da edificação do museu, de forma mais 

livre (sem o aplicativo de automatização dos voos). Um exemplo das fotografias 

capturas em todos os voos é ilustrada na Figura 93.  
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Figura 93 - Exemplo das fotografias aéreas capturadas no L1  

 

 Fonte: Elaboração da autora.  

Após o processamento das imagens e obtenção de alguns modelos 

geométricos iniciais por meio da restituição fotogramétrica automatizada (a ser 

apresentada na seção seguinte), percebeu-se a necessidade de um segundo 

levantamento. O novo trabalho de campo teve como objetivo a captura de detalhes 

que não foram restituídos corretamente, realizando novas capturas de fotografias 

terrestres e aéreas, dessa vez mais próximas das fachadas.  

Devido à pandemia, o segundo levantamento (Levantamento 2 – L2) só pode 

ser realizado em abril de 2021, sendo necessário alugar um novo equipamento para 

a tomada fotográfica aérea. Por conta da distância temporal entre o primeiro e o 

segundo levantamento, algumas modificações ocorreram no objeto de estudo, como: 

alteração da cor de algumas das edificações, modificação no mobiliário da praça e na 

vegetação, entre outros. Por este motivo, optou-se também por realizar novamente a 

tomada fotográfica programada pelo Drone Deploy, a fim de obter novas imagens 

atualizadas. 

O equipamento aéreo utilizado no segundo levantamento foi uma versão mais 

antiga do drone DJI Mavic Air, que apresentou problemas durante o trabalho de 
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campo, interferindo na qualidade das imagens. As fotografias em formato .jpg 

(4000x2250 pixels) obtidas apresentaram baixa qualidade em função do aquecimento 

do equipamento durante o voo, que acabou por embaçar a peça de proteção da 

câmera e, consequentemente, as fotos. Além disso, o horário em que a aquisição de 

dados foi realizada e as condições climáticas (iluminação) também prejudicaram o 

resultado das imagens (Figura 94).  

Figura 94 - Exemplo das fotografias aéreas capturadas no L2 

 

 Fonte: Elaboração da autora.  

No entanto, algumas fotografias da nova aquisição de dados apresentaram 

qualidade razoável, como as do museu Anita Garibaldi. Por fim, dada à inviabilidade 

de realizar novos levantamentos, optou-se por trabalhar com as imagens adquiridas 

em todas as idas em campo realizadas, inclusive a de 2019. Ressalta-se que a 

qualidade e nitidez das fotos interferem significativamente no resultado do 

processamento.  

Nesta etapa, também foram coletadas algumas medidas de referência do 

museu e de algumas fachadas, com trenas manuais. Croquis e anotações foram 

realizados a fim obter dados de referência para conferir a precisão dos modelos 

geométricos a serem gerados. 
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A aquisição de dados foi finalizada com a ida nos órgãos públicos para a coleta 

de documentação existente sobre o objeto de estudo, em formato digital. Todos os 

dados apresentados anteriormente no Quadro 12 foram coletados, com exceção do 

material fornecido pela prefeitura, que foi enviado por e-mail somente depois do início 

da etapa de processamento. 

5.2.4 Processamento e geração dos modelos geométricos 

Nessa seção serão descritas as fases de processamento dos dados adquiridos 

e a geração dos modelos geométricos. Inicialmente, foi realizado o processamento 

com as imagens do primeiro levantamento (L1) no software Agisoft Photoscan81. 

Ressalta-se que as configurações colocadas no programa durante as etapas do 

processamento (alinhamento de imagens, construção da nuvem de pontos densa, 

geração e texturização da malha TIN) influenciam na qualidade do resultado. Optou-

se, portanto, em trabalhar com as configurações do tipo ‘padrão’ ou default do 

programa, devido à grande quantidade de fotografias utilizadas e à capacidade do 

computador.  

O primeiro modelo gerado foi da praça, e utilizou 366 fotografias aéreas, 

selecionadas dos voos 1, 2 e 3. Foram obtidos como resultado a nuvem de pontos da 

praça e a malha TIN (com e sem textura), ilustrados na Figura 95. 

 
81 A versão mais recente do software Photoscan é o Metashape. Disponível em: 
https://www.metashape-la.com/. Acesso em: 14 mar. 2022. 
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Figura 95 - Resultado obtido a partir do processamento de imagens aéreas da praça do L1, 
sendo (A) nuvem de pontos esparsa, (B) nuvem de pontos densa, (C) malha TIN em cor sólida e (D) 

malha TIN texturizada 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Foi possível nesse processamento obter o modelo geométrico completo da 

praça. No entanto, como foram utilizadas somente fotografias aéreas, algumas partes 

apresentarem baixo nível de detalhe e muitas irregularidades, como as fachadas das 

edificações. Ao mesmo tempo, os telhados apresentaram boa restituição e foi possível 

capturar a volumetria geral da praça. 

A fim de obter um resultado mais preciso e com maior nível de detalhes, tentou-

se processar separadamente as fotos terrestres e juntar com o modelo geral da praça. 

No entanto, como os modelos não foram georreferenciados, o software não realizou 

a junção de forma correta, mesmo com a utilização de marcadores inseridos 

manualmente para identificar os pontos em comum em cada modelo. Não se tentou 

processar todas as fotos da praça (aéreas e terrestres juntas) devido à grande 

quantidade de imagens que seriam necessárias e à capacidade do computador. 

Optou-se, portanto, em realizar o processamento juntando as fotos aéreas e 

terrestres, porém de cada quadra isolada. Dessa forma, ao invés de se obter um 

modelo único de toda a praça, seria possível obter um modelo de cada quadra com 

maior detalhe. Iniciou-se com o processamento da Quadra 18 com a utilização de 524 

fotos, em qualidade média. Os resultados obtidos foram a nuvem de pontos da quadra 

e a malha TIN (com e sem textura), ilustrados na Figura 96. 
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Figura 96 - Resultado obtido a partir do processamento de imagens aéreas e terrestres da 
Quadra 18 do L1, sendo (A) nuvem de pontos esparsa, (B) nuvem de pontos densa, (C) malha TIN 

em cor sólida e (D) malha TIN texturizada 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

O processamento realizado com as fotografias terrestres e aéreas juntas 

apresentou um melhor resultado, já que havia mais informações das fachadas nas 

imagens. 

O mesmo processo foi repetido para as outras quadras, porém várias 

edificações apresentaram problemas na restituição (Figura 97), e para algumas 

quadras o software não conseguiu realizar o alinhamento das imagens. Diversos 

testes foram realizados, processando fotos aéreas e terrestres separadamente, e em 

seguida juntas, mas não foi possível obter os modelos geométricos completos. 

Ressalta-se que a captura de dados da Quadra 18 foi maior do que a das outras 

quadras, devido à realização do voo 2. Identificou-se, portanto, a necessidade de uma 
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nova tomada fotográfica para as demais quadras, a fim de obter o mesmo resultado 

da quadra 18, que foi realizada no L2. 

Figura 97 - Modelo de nuvem de pontos da quadra 20 processado com as imagens do L1 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

As imagens do museu Anita Garibaldi também foram processadas com a 

junção de fotografias terrestres e aéreas, totalizando 116 imagens (Figura 98). 

Embora o resultado apresente a volumetria da edificação, e a visualização da malha 

TIN texturizada seja satisfatória, diversos detalhes não foram gerados com precisão. 

A volumetria das portas, janelas, pilastras e cimalhas não foram restituídas, assim 

como os degraus da escada. Uma nova tomada fotográfica mais próxima da edificação 

para a captura de mais detalhes mostrou-se necessária para a obtenção de um 

modelo mais detalhado. 

Figura 98 - Resultado obtido a partir do processamento de imagens aéreas e terrestres do 
museu do L1, sendo (A) nuvem de pontos esparsa, (B) nuvem de pontos densa, (C) malha TIN em 

cor sólida e (D) malha TIN texturizada 

 

 Fonte: Elaboração da autora. 
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 As fotografias das duas estátuas presentes na praça também foram 

processadas em qualidade média (Figura 99), porém somente com fotografias 

terrestres, uma vez que suas geometrias não resultaram visíveis nas fotografias 

aéreas. A estátua da Anita não apresentou um resultado satisfatório, pois não foi 

possível fotografar o objeto de todos os ângulos na aquisição de dados a curta 

distância, devido à sua altura. Já a estátua do Memorial Farroupilha, por conta do seu 

tamanho, pôde ser completamente fotografada e apresentou resultado satisfatório. 

Figura 99 - Resultado do processamento das estátuas (1) Anita e (2) Memorial Farroupilha do 
L1, sendo (A) nuvem de pontos esparsa, (B) nuvem de pontos densa, (C) malha TIN em cor sólida e 

(D) malha TIN texturizada 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 A partir dos resultados apresentados, optou-se por realizar uma nova aquisição 

de dados, sobretudo de fotografias aéreas, a fim de melhorar o nível de detalhe dos 

modelos. Essa nova aquisição de dados foi o Levantamento 2. Devido ao problema 

com o equipamento utilizado no L2, que resultou na má nitidez das imagens obtidas 

(conforme descrito na seção anterior), a maior parte das novas fotografias resultaram 

inadequadas para o uso na técnica de restituição fotogramétrica automatizada. 

 Por este motivo, não foi possível gerar os modelos das Quadras 19, 20 e 30. 

Embora algumas das imagens do L2 tenham sido editadas para melhorar a sua 

qualidade, o software de restituição fotogramétrica utilizado não conseguiu realizar o 

alinhamento das fotografias. Ainda assim, foi possível obter a volumetria geral de 

todas as edificações na nuvem de pontos e na malha TIN da praça completa gerados 

inicialmente.  
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Para fins de teste e para obter um modelo mais atualizado, o processamento 

das imagens aéreas da praça foi refeito com 455 fotografias do L2 que apresentaram 

qualidade razoável. Como as novas fotos foram adquiridas através dos mesmos voos 

configurados no Drone Deploy, com algumas diferenças nas fotografias do voo livre, 

o resultado foi similar ao inicial. 

No entanto foi constatada uma diferença na geração da geometria das 

fachadas e na qualidade da textura, que resultaram melhor no primeiro modelo, uma 

vez que as fotos do primeiro levantamento apresentaram melhor nitidez. Por este 

motivo, e para manter um modelo coerente com os outros produtos obtidos na etapa 

de processamento, optou-se por manter o resultado inicial (do primeiro levantamento) 

para as fases seguintes.  

Já para a estátua da Anita foi realizado um novo processamento utilizando tanto 

fotos do primeiro levantamento quanto do segundo (com as fotos editadas). 

Identificou-se uma pequena melhoria em algumas partes do objeto (Figura 100). No 

entanto, ainda não possível obter o modelo fotorrealista completo e em alta qualidade 

da estátua. Optou-se por utilizar o novo resultado para as etapas seguintes.  

Figura 100 - Resultado do processamento de imagens da estátua da Anita, sendo (1) modelo 
gerado com fotos do L1, (2) modelo gerado com as fotos do L2, (A) malha TIN em cor sólida, (B) 

malha TIN texturizada 

 

   Fonte: Elaboração da autora. 

 Já para o museu Anita Garibaldi, as novas fotografias (resultantes do L2) 

apresentaram qualidade aceitável em sua maior parte. Optou-se, portanto, em juntar 
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todas as imagens (aéreas e terrestres) adquiridas do museu em todas as idas em 

campo realizadas (L1+L2+visitas de campo) e editá-las, a fim de corrigir alguns dos 

problemas e equalizar a tonalidade das imagens. Como resultado foram obtidas 577 

fotos editadas do museu, que foram processadas em alta qualidade82 para a obtenção 

da nuvem de pontos e do modelo de malha TIN mais detalhadas (Figura 101). 

Figura 101 - Resultado obtido a partir do novo processamento de imagens aéreas e terrestres 
do museu, sendo (A) nuvem de pontos esparsa, (B) nuvem de pontos densa, (C) malha TIN em cor 

sólida e (D) malha TIN texturizada 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 A fim de identificar a possibilidade de obtenção de diferentes níveis de detalhe 

para a edificação do museu, realizou-se também o processamento em qualidade 

média (padrão) utilizando as mesmas fotografias do processo anteriormente descrito. 

A diferença entre os produtos obtidos mostrou-se maior na malha TIN em cor sólida, 

na geração de detalhes como a geometria de pilastras, esquadrias e degraus da 

escada. Os mesmos modelos em malha TIN texturizada não apresentaram muitas 

 
82 Para este processamento, modificou-se as configurações no Photoscan para que o alinhamento das 

imagens e construção da nuvem de pontos fossem feitos com mais precisão e os detalhes menores 
fossem considerados. 
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diferenças visíveis, uma vez que a textura possibilita a representação de geometrias 

não existentes e acaba por ‘disfarçar’ as irregularidades da malha (Figura 102). 

Figura 102 - Resultado do processamento de imagens aéreas e terrestres do museu, sendo 
(1) qualidade média, (2) qualidade alta, (A) malha TIN em cor sólida e (B) malha TIN texturizada 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Para este estudo considerou-se o modelo de qualidade alta, mais detalhado, como 

produto final a ser utilizado nas etapas seguintes. Por fim, foi elaborado um quadro 

resumo (Quadro 16) dos produtos obtidos nesta primeira etapa de processamento, 

considerando somente os resultados finais após o segundo levantamento e que serão 

utilizados nas etapas posteriores, contendo as seguintes informações:  

(a) Geração dos modelos geométricos – indica se os modelos de nuvem de 

pontos (NP) e de malha triangular irregular (TIN) das quadras (conforme divisão 

apresentada na Figura 82) foram gerados, ou se não foi possível obter os modelos. 

Também indica se foram processados em qualidade média (configurações padrão) 

ou alta (configurações avançadas para geração de detalhes). 

(b) Nível de detalhe dos modelos obtidos – indica o nível de detalhe dos 

modelos obtidos, sendo adotada a classificação para modelos da malha TIN: baixo 

para aqueles onde só foi possível obter a volumetria geral, médio para modelos com 
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alguns detalhes gerados com irregularidades e alto para modelos com detalhes 

precisos. Foi adotada a mesma classificação para a nuvem de pontos, porém 

referindo-se à densidade da nuvem. 

 (c) Qualidade da textura gerada – indica a qualidade do mapeamento de textura 

do modelo fotorrealístico, sendo bom para os modelos que apresentam o 

mapeamento de textura correto e com boa resolução; média para os que apresentam 

algumas irregularidades; e ruim para os que apresentam muitas irregularidades e 

baixa resolução, prejudicando a compreensão do objeto. 

d) Quantidade de fotos utilizadas – indica o número total de fotografias 

(terrestres e aéreas) utilizadas no processamento para obtenção dos modelos 

geométricos. 

(e) Densidade dos modelos – indica a quantidade de pontos dos modelos de 

nuvem de pontos e a quantidade de polígonos da malha TIN, obtidos. Ressalta-se que 

em alguns modelos foram realizados cortes na nuvem de pontos para eliminar partes 

da geometria que não eram relevantes no processamento, e por este motivo pode 

haver uma diferença considerável de densidade entre os modelos. 

(f) Tempo de processamento – indica aproximadamente o tempo total do 

processamento no Photoscan, desde o alinhamento das imagens até a obtenção da 

malha TIN texturizada. Não foi contabilizado o tempo gasto com edição das imagens. 
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Quadro 16 - Quadro resumo dos produtos obtidos na primeira etapa de processamento e que 
serão utilizados nas etapas seguintes 

CONJUNTO 

Geração dos 
modelos 

geométricos 
(a) 

Nível de 
detalhe 

dos 
modelos 
obtidos 

(b) 

Qualidade 
da textura 

gerada 
(c) 

Quant. de 
fotos 

utilizadas 
(d) 

Densidade dos 
modelos (NP: no 
pontos; TIN: no 

polígonos) 
(e) 

Tempo de 
processamento 

(f) 

Quadra 07 
(Museu) 

Qualidade 
alta 

NP: alto 
TIN: alto 

Média 577 
NP:10.413.216  
TIN: 2.082.643  

24 h 33 min 24 s 

Quadra 18 
Qualidade 

média 
NP: médio 
TIN: médio 

Média 524 
NP:26.989.088 
TIN: 1.799.271  

5 h 18 min 49 s 

Quadra 19 
Modelo não 

gerado 
- - 297 - - 

Quadra 20 
Modelo não 

gerado 
- - 309 - - 

Quadra 30 
Modelo não 

gerado 
- - - - - 

Estátua da 
Anita 

Qualidade 
média 

NP: médio 
TIN: médio 

Média 246 
NP: 2.160.485 

TIN: 67.288  
1 h 57 min 57 s 

Estátua do 
Memorial 

Farroupilha 

Qualidade 
média 

NP: alto 
TIN: alto 

Alta 112 
NP: 13.651.380  
TIN: 2.730.239 

1 h 5 min 2 s 

Modelo 
único da 

praça 

Qualidade 
média 

NP: médio 
TIN: baixo 

Baixa 366 
NP: 19.984.375  
TIN: 1.338.480 

1 h 1 min 48 s 

Fonte: Elaboração da autora.  

É possível perceber como o planejamento adequado da tomada fotográfica e a 

qualidade das imagens utilizadas são de fundamental importância para a obtenção de 

resultados completos e precisos no workflow fotogramétrico. Por conseguinte, devido 

aos problemas na etapa de aquisição de dados, não foi possível obter os modelos 

geométricos completos das Quadras 19, 20 e 30. No entanto, foram gerados os 

modelos de nuvem de pontos e a malha TIN da praça inteira que, apesar de não serem 

produtos com alto nível de detalhes, apresentam a volumetria de todas as edificações 

e a espacialidade da praça.  

Já a Quadra 18 e o museu Anita Garibaldi, que tiveram uma melhor tomada 

fotográfica, apresentaram bons resultados no processamento, permitindo a obtenção 

de modelos mais detalhados e com melhor qualidade de textura. Ainda que as malhas 

TIN de ambos os conjuntos apresentem irregularidades, os produtos obtidos permitem 
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a compreensão das edificações e a extração de medidas de forma mais precisa do 

que outros métodos tradicionais.  

A estátua do Memorial Farroupilha foi o elemento com processamento de 

melhor resultado, por se tratar de um objeto menor e de textura não homogênea. 

Nesse caso foi possível fotografar toda a estátua à curta distância, permitindo uma 

maior resolução de imagem e, devido à textura não uniforme, o software de restituição 

fotogramétrica pode gerar a geometria com alto nível de detalhes. 

Por fim, através da técnica automatizada de restituição fotogramétrica foi 

possível obter modelos de nuvem de pontos e de malha TIN de todos os elementos 

da praça República Juliana, em diferentes níveis de detalhe. Os produtos de malha 

TIN obtidos, apesar de apresentam um resultado realista, possuem alta quantidade 

de polígonos, bem como algumas irregularidades na textura e falhas na geometria. 

Isso os torna inadequados para utilização direta em aplicações com processamento 

em tempo real. 

 Por este motivo decidiu-se investigar fluxos de trabalho que buscassem a 

edição e otimização da topologia de modelos de malha TIN high-poly, a fim de testar 

a utilização desses modelos no AVI. Além disso, buscando experimentar outros 

métodos de geração de modelos geométricos, optou-se por trabalhar também com a 

modelagem interativa, considerando o nível de detalhe estabelecido no Quadro 14 

apresentado anteriormente.   

 Serão apresentados inicialmente a investigação de métodos, técnicas e 

ferramentas para a edição e otimização de modelos de malha triangular irregular. 

Devido à alta densidade desses modelos, gerados por fotogrametria, a sua otimização 

e conversão para modelos low-poly é fundamental para que possam ser utilizados em 

AVI 3D, a fim de não prejudicar o tempo de latência. Em muitos casos, torna-se 

também necessária a edição desses modelos para corrigir possíveis irregularidades 

ou falhas na geometria, bem como problemas de textura. 

 Alguns estudos iniciais foram feitos com uma das fachadas da Quadra 19 e 

com a edificação do museu, a fim de: testar a visualização dos modelos de malha TIN 

no Unreal 4; compreender o funcionamento das ferramentas de remeshing dos 

softwares selecionados; investigar diferentes possibilidades de otimização da malha. 
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Esses estudos foram apresentados em Linhares e Groetelaars (2019b) e Linhares e 

Groetelaars (2021a). 

 A otimização da malha TIN pode ser feita de diferentes formas. Alguns 

softwares de restituição fotogramétrica possuem ferramentas de redução de 

polígonos, possibilitando que esse processo seja feito sem a necessidade de exportar 

o modelo para outro programa. No entanto, essas ferramentas costumam ser 

limitadas, diferentemente dos softwares de modelagem geométrica, ou outros 

programas focados na edição de modelos poligonais. 

 O Photoscan, software de restituição fotogramétrica utilizado nesta pesquisa, 

permite escolher a quantidade de polígonos total desejada para o modelo através da 

ferramenta “decimate mesh”. No entanto, não foi possível identificar no programa 

formas de configurar/editar a topologia da malha, sendo possível somente reduzir a 

quantidade de polígonos total conforme o cálculo realizado pelo software de forma 

automática. Quanto menor a quantidade de polígonos atribuída, mais deformações 

são realizadas na geometria (Figura 103).  

Figura 103 - Exemplo de otimização de malha TIN no Photoscan com a ferramenta decimate 
mesh 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Um dos softwares testados para a execução de técnicas de remeshing foi o 

Instant Meshes83, programa livre e gratuito que permite desde a redução da 

quantidade de polígonos até a alteração da tipologia dos mesmos. O software possui 

ferramentas que permitem a reestruturação da malha em tri ou quad, a reorganização 

do fluxo da malha, a escolha da quantidade de polígonos do modelo final, entre outras 

possibilidades. As alterações podem ser visualizadas de forma sobreposta no modelo 

original (Figura 104). No entanto, o programa não possui ferramentas para edição da 

 
83 Disponível em: https://github.com/wjakob/instant-meshes. Acesso em: 14 mar. 2022. 
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geometria, ou seja, não é possível restituir partes do objeto, fechar buracos ou corrigir 

irregularidades. A textura também é perdida durante o processo, sendo necessário 

realizar novamente o mapeamento de textura UV. 

Figura 104 - Exemplo de remeshing da malha TIN no Instant Meshes 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 Outro software livre e gratuito testado foi o MeshLab84, voltado para o 

processamento e edição de malhas triangulares. O programa apresenta uma grande 

variedade de ferramentas, desde a manipulação e processamento de nuvem de 

pontos até ferramentas de remeshing, edição de geometria e textura dos modelos de 

malha TIN. Nele também é possível realizar algumas ações limitadas de modelagem 

geométrica, como operações booleanas e criação de faces a partir de vértices e 

arestas selecionadas. 

Foram testadas apenas algumas ferramentas mais automatizadas, como: close 

holes, que permite completar partes da geometria que não foram restituídas a partir 

da criação de faces em loops fechados; simplification: clustering decimation para a 

redução da quantidade de polígonos (decimação por agrupamento), sendo possível 

escolher a quantidade total de faces do modelo final; tri to quad by 4-8 subdivision, 

para a transformação da malha triangular em malha quad.  

O software possui diversas ferramentas com configurações diferenciadas, 

sendo necessário um estudo aprofundado do programa e numerosos testes práticos 

para investigar todas as suas potencialidades. Logo, para este trabalho, optou-se por 

 
84 Disponível em: https://www.meshlab.net/. Acesso em: 14 mar. 2022. 
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testar apenas as ferramentas básicas mencionadas anteriormente, cujo resultado é 

ilustrado na Figura 105. 

Figura 105 - Exemplo de remeshing da malha TIN no MeshLab 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 O programa também possui diferentes recursos para a geração e edição de 

mapas UV. No entanto, para a correta restituição da textura, sobretudo dos novos 

polígonos, é necessário refazer o mapeamento de textura. 

 Outros testes de remeshing foram realizados utilizando softwares específicos 

de modelagem geométrica, que permitem um maior controle na edição de malhas 

triangulares. Inicialmente testou-se o ZBrush85, que por se tratar de um programa 

voltado para a modelagem em escultura digital e que permite trabalhar com modelos 

high-poly com mais facilidade. No entanto, é um software pago e optou-se por utilizá-

lo apenas para fins de teste dos comandos básicos. Com close holes foi possível 

fechar os ‘buracos’ da malha, e com zremesher foi realizada a redução da quantidade 

de polígonos, que pode também ser controlada pelo usuário (Figura 106). Para este 

caso também é necessário refazer o mapeamento de textura UV. 

 
85 Disponível em https://pixologic.com/. Acesso em: 14 mar. 2022. 
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Figura 106 - Exemplo de otimização de um modelo de malha TIN no ZBrush 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 O ZBrush possui diversos recursos avançados para edição e otimização de 

modelos de malha triangular, assim como outros programas de modelagem 

geométrica, sendo possível chegar em resultados mais otimizados e detalhados. Para 

isso, torna-se necessário o conhecimento aprofundado das ferramentas. Nesse 

sentido, optou-se por focar o estudo em somente um software de modelagem, a fim 

de adquirir habilidade no mesmo e utilizá-lo neste estudo de caso para todas as etapas 

necessárias. 

 O software de modelagem geométrica escolhido foi o Blender86, por ser um 

programa livre, gratuito e que possui diversas ferramentas para os mais diferentes 

tipos de modelagem. Além disso, trata-se de um dos softwares mais utilizados em 

diversos setores, como o de jogos e de cinema, com plugins sendo desenvolvidos 

frequentemente tanto para o setor de games como para o de arquitetura, facilitando 

alguns fluxos de trabalho e viabilizando maiores possibilidades de aplicações. 

 Programas de modelagem geométrica como o Blender permitem um controle 

completo da malha, sendo possível editar vértices, arestas e faces de modo manual, 

além de possuírem ferramentas automatizadas para reestruturação da malha. A 

seguir serão apresentadas algumas possibilidades de fluxo de trabalho para a edição 

e otimização de modelos de malha TIN testados, incluindo o mapeamento de textura 

UV e a aplicação de outras técnicas identificadas no Capítulo 4. 

 A partir da importação do modelo no Blender, uma das possibilidades de se 

trabalhar com a malha TIN é a partir da edição manual, movendo vértices, excluindo 

 
86 Disponível em https://www.blender.org/. Acesso em: 14 mar. 2022. 
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arestas e criando faces. A depender da quantidade de polígonos do modelo, a edição 

manual pode resultar custosa, sobretudo com malhas triangulares irregulares. Ainda 

assim, pode ser necessária para o refinamento e ajustes de detalhes na geometria. 

Partes do objeto que não foram restituídas pela técnica fotogramétrica, ou que não 

foram corretamente restituídas, também podem ser remodeladas e anexadas ao 

modelo de malha TIN. 

   Para o modelo da estátua do Memorial Farroupilha, optou-se inicialmente por 

reduzir a quantidade de polígonos no Photoscan, a fim de ter um arquivo mais ‘leve’ 

para trabalhar, já a que o modelo original apresentou uma densidade alta. A malha foi 

reduzida de 410 mil para 210 mil polígonos e exportada no formato .obj. 

Após a importação do modelo no Blender, foi realizado o fechamento dos 

buracos (partes da geometria que não foram restituídas) de forma manual. Apesar da 

grande quantidade de polígonos, é possível selecionar os loops com facilidade e gerar 

faces para completar a geometria. Outra possibilidade é a aplicação do modificador 

remesh que reestrutura a topologia do modelo, mantendo a geometria original. Essa 

ferramenta gera modelos sólidos high-poly, de forma que os buracos são fechados e 

a quantidade de polígonos é aumentada. 

Após a obtenção do modelo high-poly completo, a otimização da malha pôde 

ser feita com o modificador decimate, que permite reduzir a quantidade de polígonos. 

É possível controlar o percentual da malha que se quer reduzir e a forma como a 

redução será feita (colapsando vértices, juntando faces etc.). Recomenda-se não 

utilizar um fator de redução alto em uma única aplicação, e sim testar valores menores, 

aplicando um modificador sobre o outro no modelo. Desse modo é possível controlar 

a redução dos polígonos sem deformar a geometria. O resultado da otimização do 

modelo é apresentado na Figura 107. 
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Figura 107 - Exemplo de otimização de um modelo de malha TIN no Blender, sendo (A) com 
fechamento manual da geometria e (B) fechamento com o modificador remesh 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Edições manuais na topologia foram necessárias para ajuste de detalhes e 

obtenção de uma malha mais otimizada. Ao final, foi possível obter um modelo de 82 

polígonos. Para o mapeamento de textura, optou-se por importar o novo modelo 

(otimizado) novamente no software Photoscan. O modelo original high-poly pode ser 

substituído pelo novo low-poly, e por se tratar da mesma geometria, é possível refazer 

o mapeamento UV no programa de forma automática. Como produto, obtém-se um 

modelo fotorrealista otimizado (Figura 108).  

Figura 108 - Visualização dos modelos original e otimizado da estátua Memorial de 
Farroupilhas no software Photoscan em cor sólida e com aplicação de textura 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Para a estátua da Anita também foram utilizados os modificadores remesh e 

decimate para a otimização do modelo. Uma nova geometria foi modelada e 

adicionada à malha TIN para restituir, de forma mais completa, a parte do piso onde 

a estátua se encontra. O mapeamento de textura foi refeito no Photoscan. Cabe 

ressaltar que o resultado final do modelo não foi satisfatório devido à tomada 

fotográfica inadequada, que resultou em uma malha TIN incompleta. 
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Para o modelo do museu também foram utilizados os mesmos modificadores, 

porém, antes de realizar a redução da quantidade de polígonos com o decimate, 

optou-se por corrigir algumas irregularidades da malha com o sculpting. Algumas 

partes do modelo que representam superfícies lisas, como as paredes, resultaram em 

uma malha irregular, com relevo, prejudicando não somente a aplicação da textura, 

mas também a visualização do modelo no game engine. A utilização da ferramenta 

smooth brush no modo sculpting permitiu suavizar as irregularidades da malha (Figura 

109). 

Figura 109 - Visualização dos modelos original e otimizado do Museu da Anita 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Após a obtenção do modelo low-poly, o mesmo foi inserido no Photoscan para 

o mapeamento de textura (Figura 110). Cabe ressaltar que a depender da geometria 

do objeto e das irregularidades da malha, a utilização de ferramentas automatizadas 

para reestruturação da topologia pode resultar em modelos inadequados, sendo 

necessário diversos ajustes manuais para obter um modelo mais correto. No caso do 

museu, o trabalho manual seria custoso, uma vez que era preciso corrigir detalhes 

como esquadrias, pilastras e cimalhas na malha triangular irregular. Neste caso, 

remodelar esses elementos interativamente permitiria a obtenção de geometrias mais 

precisas. 
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Figura 110 - Visualização dos modelos original e otimizado do Museu da Anita no software 
Photoscan, com aplicação de textura e em cor sólida 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Outros experimentos também foram realizados com a malha TIN do museu, a 

fim de testar o processo de retopologia manual. No entanto, devido às irregularidades 

da malha, o resultado não foi satisfatório e demonstrou ser um trabalho custoso.  

Por fim, um último estudo de otimização de malha TIN foi realizado para a 

obtenção do modelo do terreno de toda a praça, a fim de obter os dados da topografia 

original. Conforme apresentado em Moraes e Linhares (2021), é possível realizar no 

Photoscan a identificação e seleção, através do relevo, das partes da malha que 

correspondem ao terreno, e das partes que correspondem às edificações e outros 

elementos acima do nível do solo. Dessa forma, pode-se obter e editar o modelo de 

malha TIN do terreno, separadamente.  

O processo descrito foi feito com a malha TIN da praça, removendo as 

edificações de cada quadra, bem como outros elementos que não fossem do terreno. 

No entanto, o resultado foi insatisfatório, devido: às irregularidades da malha, que não 

apresentaram bom nível de detalhe, não sendo possível distinguir a parte do sistema 
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viário e das calçadas com precisão; e à presença de veículos e canteiros, que 

acabaram por ter as geometrias parcialmente restituídas e misturadas ao solo. Por 

esses motivos, optou-se por não utilizar a malha TIN do terreno obtida (Figura 111). 

Figura 111 - Malha TIN do terreno da praça República Juliana, sendo (A) visualização em cor 
sólida e (B) visualização em wireframe 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Após os testes de otimização e edição de modelos de malha TIN, optou-se por 

seguir para os estudos de workflows com a geração dos modelos geométricos através 

de métodos interativos. Para esta etapa, foram utilizadas as nuvens de pontos, bem 

como outros produtos fotogramétricos, como referência para geração da geometria e 

para a aquisição de texturas. 

Inicialmente, foi necessário realizar o alinhamento das nuvens de pontos das 

quadras da praça, já que foram processadas separadamente e apresentavam 

coordenadas diferentes. Como esse processo de alinhamento não apresentou um 

bom resultado no Photoscan, optou-se por utilizar o programa Cloud Compare87, 

software livre e gratuito, que possui diversas ferramentas para a manipulação e edição 

de nuvem de pontos. Foram importadas no programa as seguintes nuvens de pontos: 

a geral da praça, a da quadra 18 e a do museu. 

Para realizar o alinhamento dos modelos e garantir que estivessem todos no 

mesmo sistema de coordenadas (e consequentemente na mesma escala e rotação) 

foi utilizada a ferramenta align, que permite marcar manualmente os pontos 

equivalentes nos respectivos modelos e, em seguida, sobrepor as nuvens. Para 

garantir uma maior precisão, foram marcados diversos pontos nas partes dos 

 
87 Disponível em: https://www.danielgm.net/cc/. Acesso em: 14 mar. 2022. 
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telhados, fachadas e no solo, que fossem visíveis em todas as nuvens de pontos. O 

resultado da sobreposição das nuvens de pontos é apresentado na Figura 112.  

Figura 112 - Sobreposição das nuvens de pontos, sendo a colorida a da praça inteira, e em 
azul/verde as nuvens de pontos do museu e da Quadra 18 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Ressalta-se que por se tratar de um modelo de nuvem de pontos, um mesmo 

ponto escolhido em uma nuvem de pontos não será, necessariamente, o mesmo 

ponto na outra. Por este motivo optou-se por escolher pontos coloridos em 

extremidades, ou que delimitavam algum detalhe da geometria do objeto, a fim de 

buscar uma maior precisão no resultado. Vale destacar também que embora os 

modelos tenham sido exportados com as cores originais (extraídas das fotografias), 

ao importá-los no Cloud Compare a paleta de cor foi alterada. No entanto, continuou 

sendo possível identificar os elementos do modelo. 

 Cada uma das três nuvens de pontos foi exportada separadamente, porém 

agora com o mesmo ponto de origem e escala. Para trabalhar com as nuvens de 

pontos no Blender foi utilizado o plugin Point Cloud Visualizer88, que permite uma 

melhor visualização e manipulação da nuvem. Sem o plugin, os pontos seriam 

importados no Blender como vértices e sem cor, o que tornaria a manipulação do 

modelo mais difícil.  

Com o auxílio do Point Cloud Visualizer é possível executar diversas ações, 

como: aumentar ou diminuir a densidade da nuvem e o tamanho dos pontos, seccionar 

 
88 Disponível em: https://github.com/uhlik/bpy#point-cloud-visualizer-for-blender-280. Acesso em: 14 
mar. 2022. 
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a nuvem, editar os pontos, deixar o modelo mais ou menos translúcido, entre outras 

opções. Dessa forma, todos os três modelos de nuvem de pontos foram importados 

no Blender para serem utilizados como referência principal no processo de 

modelagem interativa. 

A primeira edificação modelada foi a do museu, buscando a geração de um 

modelo geométrico com maior nível de detalhe. O processo foi inicialmente 

apresentado em Linhares e Groetelaars (2022) e, conforme explicam as autoras, não 

se tratou de um fluxo de trabalho linear. Devido à obtenção do levantamento técnico 

do museu com a prefeitura de Laguna somente depois do início da modelagem, 

algumas etapas e geometrias tiveram de ser refeitas.  

O processo de modelagem se deu pelo método interativo com o uso de 

primitivas geométricas, operações booleanas, comando de varreduras (extrusão e 

revolução de perfis), entre outras técnicas (LINHARES; GROETELAARS, 2022). Com 

o uso dos modificadores no Blender foi possível trabalhar com a modelagem não 

destrutiva89, além da possibilidade de manipular geometrias de forma mais complexa 

por meio dos parâmetros específicos de cada comando. 

Para a correta extração da volumetria e das irregularidades da edificação 

histórica, a nuvem de pontos foi seccionada em diferentes partes (Figura 113). Dessa 

forma foi possível visualizar com mais precisão dados como a inclinação do telhado, 

angulação das paredes (que se encontram fora do prumo), altura dos degraus da 

escada e outros detalhes. Nesta etapa deve-se levar em conta a finalidade do modelo 

geométrico e objetivo da aplicação, a fim de identificar o nível de precisão e 

representação dos detalhes. 

 
89 O conceito de modelagem não destrutiva foi apresentado na seção 4.1.2 Métodos para criação e 
edição de modelos geométricos, no Capítulo 4. 
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Figura 113 - Exemplos de visualização da nuvem de pontos do museu seccionada em 
diferentes partes 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Para este estudo, por se tratar de um modelo geométrico para a representação 

e visualização do patrimônio arquitetônico, algumas irregularidades que não seriam 

visivelmente perceptíveis não foram consideradas, como a leve inclinação das 

paredes fora do prumo. Já detalhes mais relevantes, como a inclinação dos planos do 

telhado, foram considerados. A visualização do modelo final gerado sobreposto com 

a nuvem de pontos, ambos seccionados, é apresentada na Figura 114. 

Figura 114 - Sobreposição do modelo (em azul) com a nuvem de pontos, ambos seccionados, 
sendo (A) corte passando pelo volume menor do edifício e (B) corte passando pelo volume maior do 

edifício 

 

Fonte: Linhares e Groetelaars (2022). 

No caso da representação de detalhes e irregularidades, a modelagem foi feita 

vértice por vértice, seguindo o contorno da nuvem de pontos seccionada. Para 

volumes maiores e menos detalhados, iniciou-se com a inserção de primitivas 

geométricas que foram sendo deformadas para se ajustarem à nuvem de pontos. 
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Para a modelagem mais precisa de algumas partes como portas e janelas 

optou-se por utilizar, inicialmente, fotografias retificadas como referência (Figura 115A 

e 115B). Após a realização da segunda aquisição de dados e obtenção de um modelo 

de malha TIN mais detalhado e preciso do museu, foi possível gerar ortofotos (Figura 

115C) de todas as fachadas com melhor representação das esquadrias. As ortofotos 

foram então utilizadas como referência para finalizar a modelagem das esquadrias 

(Figura 115D). 

Figura 115 - Modelos geométricos das esquadrias e imagens utilizadas como referência, 
sendo: (A) imagem retificada de uma janela, (B) modelo geométrico feito com base na imagem 

retificada, (C) ortofoto da fachada principal e (D) modelos feitos com base nas ortofotos 

 

Fonte: Linhares e Groetelaars (2022). 

Outras fotografias retificadas também foram utilizadas como referência para a 

modelagem de ornamentos, como o gradil do balcão mostrado em Linhares e 

Groetelaars (2022). No entanto, alguns detalhes não puderem ser extraídos com 

precisão das imagens, sejam as retificadas ou as ortofotos, por conta da distância da 

tomada fotográfica e a resolução das fotos. Por este motivo, após a obtenção dos 

desenhos técnicos do levantamento do museu, optou-se por refazer a modelagem de 

alguns elementos. 

Foram refeitas as cimalhas, cuja geometria não foi completamente formada 

pela técnica de restituição fotogramétrica, e apresentavam o desenho do perfil 

detalhado no levantamento existente (Figura 116A e 116B). O gradil do balcão 

também foi refeito seguindo os desenhos fornecidos (Figura 116C e 116D). Para 

outros detalhes como as pilastras, a escada lateral e a rampa de acesso à edificação 

foram utilizadas somente a nuvem de pontos, fotos e ortofotos como referência. 

Buscou-se utilizar os desenhos técnicos existentes somente para os elementos cuja 

aquisição de dados geométricos precisa não foi viável pelas técnicas fotogramétricas. 
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Figura 116 - Modelos geométricos dos ornamentos e desenhos técnicos do levantamento 
existente utilizados como referência, sendo: (A) desenho do perfil da cimalha, (B) modelo da cimalha 
feito com base no desenho, (C) desenho do gradil do balcão e (D) modelo do gradil do balcão feito 

com base no desenho 

 

Fonte: Adaptado de Linhares e Groetelaars (2022).  

Por fim, foi possível gerar o modelo detalhado do museu, que foi finalizado sem 

a modelagem das telhas, pois optou-se por trabalhar posteriormente com texturas 

para a representação das mesmas. A nuvem de pontos utilizada como referência, o 

modelo final gerado pelo método interativo e a sobreposição de ambos é apresentada 

na Figura 117.  
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Figura 117 - Modelos geométricos do museu Anita Garibaldi, sendo (A) nuvem de pontos, (B) 
modelo gerado através da modelagem interativa e (C) sobreposição do modelo gerado (azul) com a 

nuvem de pontos 

 

Fonte: Adaptado de Linhares e Groetelaars (2022). 

Após a finalização da modelagem foi realizada a etapa de texturização do 

modelo. Inicialmente foi testada a aplicação de cores sólidas similares aos materiais 

originais de cada elemento, sem mapeamento UV ou uso de texturas (Figura 118). 

Figura 118 - Modelo geométricos do museu Anita Garibaldi gerado através do método de 
modelagem interativa com aplicações de cores sólidas 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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 Em seguida, foi feito o mapeamento de texturas UV do modelo. Primeiro testou-

se a utilização das ortofotos do museu como textura, a fim de obter um modelo 

fotorrealista. O mapeamento iniciou pela fase de unwrap, onde cada elemento 

modelado teve a sua geometria planificada e foram obtidos os mapas de textura UV. 

Em seguida, os materiais com as ortofotos foram criados, aplicados ao modelo e o 

mapeamento foi realizado, ajustando cada polígono à sua parte correspondente da 

ortofoto. Um exemplo desse processo é ilustrado na Figura 119. 

Figura 119 - Processo de mapeamento de textura UV do modelo do museu, sendo (A) mapas 
de textura UV das fachadas, (B) ortofotos e (C) mapeamento UV sobre as ortofotos 

 

Fonte: Adaptado de Linhares e Groetelaars (2022). 

 O mesmo processo foi feito para todos os elementos da edificação, buscando 

sempre utilizar como textura a imagem do objeto modelado. Já para os elementos que 

não eram visíveis na ortofoto, utilizou-se outras partes da imagem para a texturização 

que tivessem o mesmo material. Para as janelas que resultaram muito distorcidas nas 

imagens, utilizou-se outras idênticas como textura. Na rampa de acesso e no gradil 

do balcão foram aplicadas somente cores sólidas, já que não foi possível restituir a 

textura original a partir das fotografias disponíveis. O resultado final do modelo 

texturizado com as ortofotos é apresentado na Figura 120. 
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Figura 120 - Modelo geométrico do museu texturizado com as ortofotos, com destaque para 
alguns detalhes 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 A utilização das ortofotos como textura permitiu a representação fidedigna dos 

materiais e patologias da edificação, resultando em um modelo fotorrealista. No 

entanto, cabe ressaltar que a resolução das fotografias utilizadas na técnica de 

restituição fotogramétrica e, consequentemente, das ortofotos, não foi adequada. Ao 

visualizar o modelo de perto é possível perceber a baixa resolução da textura, o que 

prejudica o realismo no ambiente virtual interativo.  

Para a obtenção de um resultado mais adequado, seria necessário refazer a 

aquisição de dados (tomada fotográfica), com um planejamento específico para a 

obtenção de texturas. Também seria fundamental o tratamento das fotografias em 

softwares de edição de imagem para equalizar a tonalidade das texturas, eliminar a 

influência de iluminação e sombra, ajustar as cores, entre outros detalhes. 

Dada à inviabilidade de se realizar uma nova aquisição de dados, optou-se por 

testar um novo mapeamento UV em um trecho do museu com texturas genéricas de 

maior qualidade. O objetivo deste teste foi investigar a viabilidade de obter um modelo 

com texturas próximas à realidade, tentando reproduzir os materiais originais e 

patologias da edificação, com imagens de alta resolução disponibilizadas online.  

Para este estudo, foi utilizada a biblioteca de texturas da Quixel90, que 

disponibiliza gratuitamente diversos materiais fotorrealistas com os respectivos mapas 

de textura especiais (normal map, displacement map, roughness map etc.). Para fins 

de teste e para comparar a diferença na qualidade da texturização, foi refeito o 

mapeamento UV de uma das janelas da edificação (Figura 121) utilizando texturas 

 
90 Disponível em: https://quixel.com/megascans/home/. Acesso em: 15 mar. 2022. 
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PBR de madeira importadas da biblioteca Quixel. Para a parte dos vidros foi aplicada 

uma cor sólida para fins de visualização. 

Figura 121 - Modelo geométrico com textura das janelas e detalhes ampliados, sendo (A) 
texturizado com ortofotos e (B) texturizado com imagens genéricas 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Devido à baixa resolução das ortofotos, o modelo texturizado com imagens 

PBR de alta resolução mostrou-se melhor. Foi possível utilizar uma textura de madeira 

desgastada para obter um resultado mais coerente com a edificação histórica, porém 

neste caso não foram reproduzidos os danos originais. Para uma representação 

precisa e fidedigna da textura, seria necessário um levantamento fotográfico muito 

mais rigoroso para garantir grande cobertura do objeto de interesse, alta resolução e 

nitidez das fotografias (incluindo detalhes) a serem utilizadas no processamento. 

Ainda assim, o modelo texturizado com as ortofotos, quando visto de longe, apresenta 

um resultado aceitável. 

Em seguida, foi realizada a modelagem das outras edificações que delimitam o 

espaço da praça. Como explicado em seções anteriores, optou-se por modelar 

somente a volumetria dessas edificações (paredes e telhados), sem considerar beiral, 

portas, janelas e outros detalhes.  

A nuvem de pontos geral da praça foi utilizada como referência para a 

modelagem, com exceção da Quadra 18. Para a Quadra 18, devido à disponibilidade 

da nuvem de pontos mais densa, com representação de maiores detalhes, e a maior 

quantidade de fotografias terrestres e aéreas capturadas, trabalhou-se com modelos 

volumétricos um pouco mais detalhados do que nas outras quadras.  
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Primeiro, foi modelada a volumetria geral das edificações com base na nuvem 

de pontos (Figura 122). Para este processo foram realizados cortes na nuvem de 

pontos em cada uma das edificações, de forma a extrair com precisão a geometria. 

Figura 122 - Modelos geométricos da Quadra 18, sendo (A) nuvem de pontos, (B) modelo 
gerado pelo método interativo e (C) sobreposição do modelo gerado (azul) com a nuvem de pontos 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Para obter um resultado um pouco mais realista, decidiu-se texturizar os 

modelos volumétricos com as ortofotos de cada edificação. Com as fotografias 

terrestres capturadas, foi possível gerar as ortofotos das fachadas de todas as 

edificações da Quadra 18, com exceção das duas casas de esquina. A primeira devido 

à pouca quantidade de fotos, à altura da edificação e ao pouco espaço na via pública 

para a captura de fotografias, e a segunda devida à grande quantidade de vegetação 

no lote que impediam a visualização da construção. 

 As ortofotos das fachadas foram obtidas a partir dos modelos de malha TIN 

texturizados das edificações que foram processadas individualmente, cada casa em 

um arquivo, através da utilização de fotos terrestres e aéreas, visando um melhor 

controle do resultado. Algumas das casas apresentaram irregularidades significativas 

na malha, prejudicando a qualidade das ortofotos. Detalhes como ornamentos na 

platibanda e cimalhas não foram devidamente restituídos, além da presença de fios e 

postes em frente às edificações que poluíram a visualização das fachadas.  
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 Um estudo foi realizado para investigar formas de melhorar a qualidade das 

ortofotos no software de restituição. Foram testados, no software de restituição 

fotogramétrica, a variação de determinados parâmetros, de diferentes combinações 

de fotos a serem utilizadas no mapeamento de textura, aliados à inserção de modelos 

geométricos planos (verticais) sobre a malha, visando a redução das irregularidades 

excessivas da malha TIN nas paredes de algumas fachadas.  

Após os estudos de correção das ortofotos, foi possível obter imagens 

adequadas (com menos distorções nos detalhes), que foram então editadas no Adobe 

Photoshop91 para a remoção de ruídos/obstáculos como postes, fios, hidrantes e 

outros elementos que não pertenciam às edificações (Figura 123). 

Figura 123 - Exemplo de edição das ortofotos das fachadas da quadra 18, sendo (A) ortofoto 
original, (B) ortofoto corrigida no software de restituição fotogramétrica com a inserção de um modelo 

plano na fachada e (C) ortofoto final após edição no Photoshop 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Também foi gerada uma ortofoto de toda a área da praça República Juliana 

(vista superior) a partir da malha TIN da mesma (Figura 124). A imagem foi utilizada 

para extração da textura dos telhados e como referência para a modelagem dos 

canteiros, meio fio e aplicação da textura dos pavimentos da praça. 

 
91 Disponível em: https://www.adobe.com/br/products/photoshop.html. Acesso em: 15 mar. 2022. 
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Figura 124 - Ortofoto da praça República Juliana 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Os modelos geométricos da Quadra 18 foram texturizados, com as ortofotos 

das fachadas e dos telhados, por meio do mapeamento de textura UV. Ao final, foi 

possível obter um modelo volumétrico texturizado da quadra (Figura 125). 

Figura 125 - Modelo geométrico texturizado da quadra 18 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Para as Quadras 19, 20 e 30 foi realizada somente a modelagem geométrica 

da volumetria geral, sem detalhes, com base na nuvem de pontos da praça e sem 

aplicação de textura. Em seguida, o terreno também foi modelado com base na nuvem 

de pontos, a partir de cortes para melhor identificação da topografia, bem como de 

outros elementos da praça. A ortofoto apresentada na Figura 124 também foi utilizada 

como referência em conjunto com a nuvem de pontos para uma melhor extração da 
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geometria dos canteiros e delimitação dos diferentes níveis do pavimento. Por fim, os 

modelos das estátuas foram adicionados para a obtenção de todo o conjunto da praça 

(Figura 126).  

Figura 126 - Modelo geométrico da praça República Juliana 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Para a estátua da Anita foi utilizada a malha TIN otimizada, dada a geometria 

complexa do objeto. O modelo teve a escala e localização no terreno ajustadas a partir 

da nuvem de pontos da praça. Já para estátua do Memorial Farroupilha optou-se por 

investigar mais um fluxo de trabalho, que será descrito a seguir. 

A nuvem de pontos da estátua (Figura 127A) foi inserida no Blender e utilizada 

como referência para a modelagem interativa (Figura 127B), processo pelo qual foi 

possível obter um modelo low-poly (Figura 127C). Para o mapeamento de textura, 

optou-se por importar o modelo low-poly no Photoscan, substituindo o modelo high-

poly original, visando o refazer o mapeamento da textura de forma automática pelo 

programa. Como resultado final foi possível obter um modelo fotorrealista (Figura 

127D) com apenas 32 polígonos.  
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Figura 127 - Processo de geração do modelo geométrico da estátua Memorial Farroupilhas, 
sendo (A) nuvem de pontos, (B) sobreposição da nuvem de pontos com o modelo geométrico gerado, 

(C) modelo low-poly gerado e (D) modelo texturizado no Photoscan 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

A fim de investigar outras técnicas identificadas no Capítulo 4, optou-se por 

testar o baking mesh nesse modelo. Essa técnica permite extrair do modelo high-poly 

os detalhes da geometria em forma de normal map, que pode ser aplicado no modelo 

low-poly. Para isso, utilizou-se o modelo de malha TIN original como high-poly e o 

modelo gerado pelo método interativo como low-poly. Ambos foram posicionados 

sobrepostos no Blender. 

Inicialmente, o modelo low-poly (Figura 128B) foi ajustado ao high-poly (Figura 

128A) com a ferramenta shrinkwrap, que permite moldar o contorno de um objeto 

conforme outro selecionado. Dessa forma, foi possível garantir que as arestas que 

delimitam a silhueta de ambos os modelos coincidissem perfeitamente, salvo a leve 

diferença pela quantidade de polígonos de cada um. Em seguida, foi feito o processo 

de unwrap e gerado o mapa UV do low-poly. Por fim, foi utilizada a ferramenta bake e 

obtido o normal map (Figura 128C) do modelo da estátua. A visualização do low-poly 

com a aplicação do normal map (Figura 128D) resultou idêntica ao high-poly. 
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Figura 128 - Aplicação da técnica bake, sendo (A) modelo low-poly, (B) modelo high-poly, (C) 
normal map gerado através do bake e (D) modelo low-poly com o normal map aplicado 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 O normal map gerado através da técnica bake pode ser utilizando juntamente 

com a textura. Para isso, é fundamental que o mapa UV do modelo seja o mesmo. 

Para compor o cenário da praça, decidiu-se por utilizar o modelo da estátua do 

Memorial Farroupilha gerado pelo método interativo, pois foi o tipo de modelo mais 

otimizado entre os fluxos de trabalho testados. 

Em relação aos outros elementos secundários da praça, como vegetação e 

mobiliário urbano, optou-se por utilizar modelos prontos e gratuitos disponibilizados 

online. Nesta etapa foram usadas as bibliotecas da Quixel e da Epic Games, que 

possuem modelos fotorrealistas para download. A finalização do cenário com a 

inserção desses elementos foi realizada diretamente no game engine, descritos na 

seção 5.2.5 de construção do ambiente virtual.  

Por fim, para o fechamento das quinas do espaço criado, uma vez que o modelo 

inclui somente a modelagem das edificações que delimitam a praça, optou-se por usar 

tapumes (também criados no Blender), indicando que o espaço encontra-se em 

construção. Dessa forma evita-se que o usuário veja e circule para além do espaço 

desenvolvido. 

Tendo em vista à finalização do modelo geral da praça no Blender, foi realizado 

o mapeamento de textura UV do terreno, incluindo os canteiros e floreiras. Para esta 

etapa não foi utilizado o ortomosaico como textura, já que o mesmo apresenta 

sombras e partes da vegetação que acabam por ocultar a textura do solo. Por este 

motivo, decidiu-se trabalhar com texturas genéricas similares às originais, de modo a 

obter uma texturização uniforme. 
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Também foram utilizadas as texturas disponibilizadas pelo projeto Ladrilhos 

Laguna92, que contém uma biblioteca gratuita de texturas PBR dos ladrilhos 

hidráulicos encontrados no centro histórico da cidade. Diferentes itens do acervo 

correspondiam a alguns dos pavimentos da praça, possibilitando a utilização de 

texturas reais e de alta resolução no modelo. Cabe ressaltar que todas as texturas 

genéricas utilizadas na praça foram PBR, com a configuração de todos os mapas 

especiais de textura disponibilizados.  

Para as edificações da Quadra 18 que não foi possível gerar as ortofotos, bem 

como para as edificações das Quadras 19, 20 e 30, optou-se por deixar os modelos 

sem textura. O resultado do processo de texturização de todo o modelo da praça é 

representado na Figura 129. 

Figura 129 - Modelo geométrico da praça texturizado no Blender 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 
92 Disponível em: https://www.ladrilhoslaguna.net/. Acesso em: 20 mar. 2022. 
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Após a etapa de texturização é fundamental realizar alguns processos de 

verificação e finalização do modelo para que o mesmo possa ser exportado e inserido 

no game engine, que são: 

• Verificar se não há faces invertidas no modelo – faces invertidas resultam 

em polígonos invisíveis na renderização. Os softwares de modelagem 

geométrica possuem opções de visualização de orientação das faces, de modo 

que é possível identificar com facilidade se há alguma face invertida e corrigir. 

• Triangularizar todas as malhas – para garantir que não ocorram problemas 

de deformação na geometria e irregularidades na textura é fundamental que 

sejam aplicados, em todos os modelos, o processo de triangulação, exceto nos 

que já possuírem uma malha triangular. A conversão de malha quad ou n-gon 

para tri pode ser feita de forma rápida com a utilização de modificadores e, caso 

ocorra algum problema de topologia, a mesma pode ser manualmente corrigida 

antes da exportação do modelo. 

• Conferir as propriedades de rotação e escala93 dos modelos – é comum no 

processo de modelagem a alteração dos valores de escala (proporção) do 

objeto para modificações/ajustes na geometria. No entanto, a escala de todos 

os modelos deve ser padrão em todos os eixos (valor “1” nos eixos X, Y e Z) 

antes de serem inseridos no game engine. Essa alteração pode ser feita de 

forma rápida com comandos que permitem voltar a escala para o valor de 1 

sem modificar a geometria.  

• Conferir a unidade de medida – cada game engine trabalha com uma unidade 

de medida padrão (centímetros, metros etc.) e é importante que o modelo no 

software de modelagem geométrica esteja na mesma unidade. Dessa forma, 

evita-se problemas de escala e iluminação no ambiente virtual.  

• Conferir a origem94 dos objetos – para facilitar a movimentação dos modelos 

no game engine, caso seja necessário, é importante que a origem (pivot point) 

dos objetos esteja no centro da geometria ou próxima do objeto. 

 
93 O termo escala (scale) aqui colocado se refere as proporções do modelo (1x1x1). É possível alterar 
a escala de um objeto em apenas um eixo, causando deformações, ou em todos, mantendo a 
proporção. 

94 Cada modelo geométrico possui um ponto de origem (origin ou pivot point) que determina onde o 
objeto está no espaço tridimensional e serve como referência para ações como mover, girar ou 
transladar o modelo. 
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Cabe lembrar que o modelo importado no game engine pode ser atualizado. 

Logo, é possível fazer alterações posteriormente, à medida em que problemas forem 

sendo identificados. 

Para este estudo, os modelos foram trabalhados em centímetros, unidade 

padrão do Unreal 4, e todas as etapas de verificação acima foram realizadas. Na etapa 

de triangulação foi utilizada a ferramenta triangulate do Blender para converter as 

superfícies dos modelos gerados (pelo método interativo) em triângulos. O processo 

foi automático, mas em alguns casos foi necessário o ajuste manual da topologia para 

a correção de modificações na geometria. Por fim, o modelo final de toda a praça, com 

as texturas, resultou em 2.467.776 polígonos e foi exportado em formato .fbx, gerando 

um arquivo de 234.387 KB.  

Alguns problemas de geometria e de textura foram identificados no Unreal após 

a importação na engine, necessitando a revisão do modelo no Blender. A etapa de 

inserção dos modelos no UE4 e a investigação de soluções para um melhor processo 

de exportação dos objetos serão apresentados na seção a seguir.  

5.2.5 Construção do ambiente virtual 

 Esta seção apresenta a construção parcial do ambiente virtual no Unreal 

Engine 4 que consistiu: na importação dos modelos geométricos gerados no Blender; 

montagem do cenário com a inserção de modelos de vegetação e mobiliário; 

configuração de iluminação, interatividade, interface, entre outros; e geração do 

arquivo executável.  

 Inicialmente, optou-se por testar a viabilidade em se utilizar o modelo de malha 

TIN completo da praça para a criação do ambiente virtual. Ainda que o resultado da 

malha não tenha sido satisfatório, decidiu-se investigar a utilização de um modelo 

único para toda a praça e as formas de interação com esse modelo. A malha foi 

importada no UE4 e algumas configurações básicas foram realizadas, como 

iluminação, mecânica de colisão e passeio em primeira pessoa. 

 A configuração da mecânica de colisão permite escolher como será o impacto 

do usuário com o objeto selecionado, podendo o usuário passar através do objeto ou 

colidir com ele (no caso de objetos sólidos). Para geometrias mais complexas é 

possível definir formas de colisão também mais complexas, onde cada polígono é 



270 
 

identificado e a colisão ocorre com cada parte do modelo, como no caso de escadas, 

sendo possível considerar cada degrau. 

 Para a malha TIN foi aplicada a mecânica de colisão complexa, permitindo ao 

usuário subir nas escadas, nos bancos e em outras volumetrias acima do nível do 

solo. As edificações, por serem volumes maiores, não podem ser ‘escaladas’ e 

funcionam como barreiras, levando o usuário a percorrer o espaço e contornar as 

quadras.  

Para o passeio virtual, optou-se por trabalhar com a visualização do usuário em 

primeira pessoa, sem o uso de avatares. Para fins de testes iniciais, foi programada 

uma forma simples de interação na parte da malha referente ao museu, ilustrada 

através do fluxograma na Figura 130.  

Figura 130 - Fluxograma da interação de teste programada 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Uma área de colisão (ferramenta chamada box collision) pode ser configurada 

para ativar uma interação determinada quando o usuário entrar na área delimitada por 

uma geometria (box, esfera etc.) definida pelo programador. Para este teste foi 

colocada uma esfera ao redor da parte da malha referente ao museu Anita Garibaldi 

(Figura 131) para que a interação ative quando o usuário se aproximar da edificação. 
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Figura 131 - Área de colisão (esfera em laranja) posicionada na malha TIN no UE4 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Ao entrar na área delimitada, uma notificação aparecerá indicando a 

possibilidade de execução do comando: ‘pressione <E> para ver fotografias’. Ao 

pressionar a tecla indicada, uma nova janela (programada através da opção widget 

blueprint) abrirá com informações e imagens sobre a edificação histórica. O usuário 

poderá retornar ao ambiente virtual e continuar o passeio ao pressionar a tecla de 

saída <X> (Figura 132). 

Figura 132 - Notificação e interação do usuário com o modelo na área de colisão do UE4 

 

                       Fonte: Elaboração da autora. 
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Com a ferramenta de área de colisão torna-se viável programar diversas 

interações para diferentes partes da malha, ainda que seja um objeto único (única 

malha contemplando toda a área). No entanto, não é possível mover ou ocultar 

elementos isolados, nem programar interações vinculadas à seleção de um objeto 

específico. 

Após o estudo com a malha TIN da praça, iniciou-se em um novo arquivo a 

construção do ambiente virtual com a importação do modelo gerado no Blender. No 

primeiro teste, todo o modelo da praça foi exportado em um arquivo único em formato 

.fbx e importado no UE. Apesar de se tratar de um único arquivo, cada geometria que 

foi modelada separada representa um objeto isolado no engine, sendo possível 

manipulá-los individualmente. No entanto, quando era necessário atualizar um modelo 

no UE4, todos os objetos eram atualizados juntos.  

Devido à grande quantidade de objetos existentes na praça, bem como a 

diversidade de texturas de alta resolução, optou-se por exportar novamente os 

modelos do Blender em arquivos separados por quadra e importá-los novamente na 

Unreal. Dessa forma é possível obter arquivos menores e a atualização dos modelos 

no engine pode ser feita para cada parte individualmente, diminuindo-se o tempo para 

atualização. Foram gerados sete arquivos .fbx, apresentados no Quadro 17, incluindo 

geometria e textura.  

Quadro 17 - Arquivos em formato .fbx exportados do Blender 

NOME DO 
ARQUIVO 

MODELOS GEOMÉTRICOS 
EXPORTADOS SEPARADAMENTE 

TAMANHO DO 
ARQUIVO 

1_Terreno 
Terreno (sistema viário, calçadas e meio 
fio), canteiros e tapumes 

12.994 KB 

2_Museu 
Museu, incluindo todos os detalhes, a 
rampa de acesso e as texturas 

47.826 KB 

3_Estátuas 
Estátua da Anita e do Memorial 
Farroupilha e texturas 

149 KB 

4_Quadra 18 Edificações da Quadra 18 e texturas 619 KB 

5_Quadra 19 Edificações da Quadra 19 47 KB 

6_Quadra 20 Edificações da Quadra 20 69 KB 

7_Quadra 30 Edificações da Quadra 30 46 KB 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Alguns dos modelos importados no UE apresentaram problemas na geometria, 

como partes de fachadas e telhados que se apresentaram invisíveis, que é uma 

indicação de que algumas faces poderiam estar invertidas. A maior parte das texturas 

do terreno, canteiros e tapumes não foram importadas. Por este motivo houve a 

necessidade de revisão do modelo no Blender. As faces invertidas foram corrigidas, 

mas não foi possível identificar o problema referente às texturas. 

Por este motivou optou-se pela utilização do formato de arquivo datasmith, 

criado para melhorar a compatibilidade de alguns softwares de modelagem com 

programas de processamento em tempo real, e testado em Linhares e Groetelaars 

(2021b). Esse formato permite manter informações como hierarquia dos layers, 

metadados, câmeras, materiais, entre outros dados que foram configurados fora do 

engine. Para isso torna-se necessário a instalação do plugin Blender Datasmith 

Exporter95, instalado no Blender, para permitir a exportação dos modelos neste 

formato. Um plugin similar também é disponibilizado pela Epic Games para outros 

softwares, como 3DS Max, Cinema 4D, Revit, SketchUp, Rhinoceros, Solid Works, 

entre outros. 

O plugin foi instalado no Blender e os modelos exportados em datasmith por 

quadra, onde foram gerados: os arquivos em formato .udatasmith e pastas com todos 

os mapas de textura e imagens utilizadas, bem como arquivos com as informações 

de geometria no formato .udsmesh (Quadro 18). No UE4 é preciso ativar a extensão 

Datasmith para que os arquivos nesse formato possam ser importados. Esse processo 

resultou na importação correta de todas as geometrias e materiais do modelo, com 

exceção de algumas das edificações da Quadra 18 que não tiveram a ortofoto 

importada. Porém, o problema foi facilmente corrigido com a inserção das imagens 

faltantes no game engine que foram vinculadas ao modelo sem necessidade de 

ajustes, pois os dados do mapeamento UV realizado no Blender estavam vinculados 

aos modelos. 

  

 
95 Disponível em: https://github.com/0xafbf/blender-datasmith-export. Acesso em: 23 mar. 2022. 
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Quadro 18 - Arquivos em formato datasmith exportados do Blender 

NOME DO 
ARQUIVO 

MODELOS EXPORTADOS NO 
ARQUIVO 

TAMANHO DO 
ARQUIVO 

1_Terreno 
Terreno (sistema viário, calçadas e meio 

fio), canteiros e tapumes; texturas e mapas 
especiais de textura 

196.092 KB 

2_Museu 
Museu, incluindo todos os detalhes, a 
rampa de acesso, as texturas e mapas 

especiais de texturas 
194.000 KB 

3_Estátuas 
Estátua da Anita e do Memorial Farroupilha 

e texturas 
36.700 KB 

4_Quadra 18 Edificações da Quadra 18 e texturas 100.100 KB 

5_Quadra 19 Edificações da Quadra 19 42 KB 

6_Quadra 20 Edificações da Quadra 20 69 KB 

7_Quadra 30 Edificações da Quadra 30 36 KB 

 Fonte: Elaboração da autora. 

O formato .udatasmith resultou em arquivos mais pesados nos modelos em que 

havia a aplicação de textura, e em arquivos de tamanho similar aos de .fbx quando 

não havia textura. Também permitiu manter a configuração dos materiais PBR 

realizada no Blender, com a vinculação dos mapas especiais de textura, o que não 

ocorreu no .fbx. Apenas alguns ajustes foram necessários para uma melhor 

configuração dos materiais, já que a parte de iluminação e efeitos especiais, como 

simulação de vento e grama realista, foram feitos no UE4. 

Em seguida, foram adicionados os modelos de vegetação da praça nos 

canteiros para uma representação mais realista do espaço. Cabe ressaltar que esses 

blocos de vegetação podem ter uma quantidade de polígonos e resolução de textura 

consideráveis, a depender do nível de detalhe dos modelos. Algumas das árvores de 

grande porte da biblioteca da Quixel da coleção fotorrealista chamada Megascans96 

foram importadas no UE4, mas a sua utilização no ambiente virtual não foi viável no 

computador empregado. 

Nesse sentido, foi necessário trabalhar com modelos mais simplificados e não 

tão realistas para as árvores. Já para a representação das plantas dos canteiros, por 

serem geometrias mais simples (sem grande quantidade de folhas como as árvores), 

 
96 Biblioteca digital gratuita e assets fotorrealistas com imagens de alta resolução. Disponível em: 

https://quixel.com/megascans/home. Acesso em: 26 abr. 2022. 
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foram utilizados assets um pouco mais realistas. Ainda assim, para esta aplicação, 

evitou-se modelos com alta contagem de polígonos para a vegetação (mais de 

10.000), uma vez que o foco do ambiente virtual são as edificações.  

Uma questão importante sobre a renderização de modelos geométricos em um 

game engine é a possibilidade de se trabalhar com diferentes níveis de detalhes (Level 

of Detail - LOD) vinculados a um mesmo objeto. Alguns dos blocos de plantas 

baixados das bibliotecas virtuais gratuitas possuíam 5 LOD diferentes, do high-poly 

ao low-poly, para que os modelos possam ser substituídos na cena a depender da 

proximidade da câmera do usuário. 

Ou seja, quando o usuário se encontra próximo ao modelo, é renderizado o 

LOD mais detalhado (high-poly). Ao se afastar um pouco, é renderizado o LOD 

intermediário e ao se distanciar mais é renderizado o LOD de menor detalhe (low-

poly). Essa opção de processamento pode ser configurada para qualquer modelo 

geométrico no ambiente virtual, desde que todos os modelos nos diferentes LOD 

tenham sido importados corretamente no engine. Dessa forma é possível garantir um 

maior nível de detalhe na cena sem comprometer o tempo de latência da aplicação.  

Esta opção foi configurada para os modelos de vegetação cujos diferentes LOD 

foram disponibilizados (Figura 133). Visualmente, não se percebe diferença do LOD 

maior para os intermediários, porém a diferença na quantidade de polígonos é 

significativa. Buscou-se também utilizar objetos gratuitos e similares à vegetação 

original da praça, embora não tenha sido possível encontrar todos os modelos 

idênticos aos originais.  

Figura 133 - Modelos de um tipo de vegetação em visualização wireframe com seus 
diferentes LOD e a quantidade total de polígonos 

 

      Fonte: Elaboração da autora. 
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A fim de focar esta parte do estudo na programação do AVI, optou-se por não 

representar todo o mobiliário da praça, uma vez que seria necessária a modelagem 

de mais objetos (para uma representação fidedigna), ou uma busca exaustiva por 

assets adequados em bibliotecas gratuitas online. Logo, foram inseridos apenas 

modelos genéricos dos bancos, pois são os elementos mais significativos do 

mobiliário existente, e das luminárias, para possibilitar a configuração da luz do AVI 

no período noturno. Ajustes de textura não foram feitos nos assets genéricos 

importados. 

Por fim, a iluminação geral foi configurada com o uso de imagens HDRI (High 

Dynamic Range Image)97 e representações de morros foram inseridos como fundo do 

cenário, buscando uma maior fidelidade com o espaço real, através da ferramenta de 

edição de terreno “landscape”. A montagem do cenário foi então finalizada e algumas 

cenas são apresentadas na Figura 134. 

 
97 High Dynamic Range Image (HDRI) – Imagem de alto alcance dinâmico é uma imagem com extensão 

.hdr que contém maiores informações de luminosidade em seus pixels, salientando áreas com maior 
ou menor quantidade de luz. 
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Figura 134 - Cenários do ambiente virtual montado no UE4 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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 Após a finalização do cenário da praça iniciaram-se as configurações da 

interatividade do ambiente virtual. Como dito anteriormente, foram criados dois níveis, 

N1 como menu principal, e N2 como o cenário da praça. Para o menu inicial seguiu-

se o fluxograma realizado no planejamento, disponibilizando na interface principal 

quatro botões: iniciar, informações, créditos e sair, conforme apresentado na seção 

anterior. Embora a UE4 disponibilize alguns ícones padrões de interface, optou-se por 

customizar o ambiente virtual a fim de investigar as possibilidades de personalização.  

Os botões e janelas foram criados no Corel Draw e importados no game engine. 

Também foi inserido um som no N1, escolhido em um website de músicas sem direitos 

autorais e gratuitas. Optou-se por utilizar cenas do próprio ambiente virtual como fundo 

das telas e no menu inicial foi colocada uma animação do próprio AVI, a fim de deixar 

a interface mais atrativa. A animação foi substituída no final da programação do 

ambiente virtual por imagens mais atualizadas. 

Na tela inicial, o botão ‘iniciar’ leva o usuário ao N2 (passeio interativo na praça), 

já o botão ‘sair’ encerra a aplicação e fecha o AVI, retornando para a área de trabalho 

do computador do usuário. Os botões ‘informações’ e ‘créditos’ abrem novas janelas, 

ainda no nível 1, com imagens e textos. Botões de ‘voltar’ com a função de retornar 

ao menu foram colocados em ambas as janelas. Um exemplo das telas criadas é 

apresentado na Figura 135. 
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Figura 135 – Exemplo de interface do AVI programada no nível 1 sendo, respectivamente, as 
telas: menu inicial, informações e créditos 

  

Fonte: Elaboração da autora.  
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Após a finalização do N1, foram feitas as configurações de interatividade do 

nível 2, bem como o ajuste de algumas mecânicas referentes aos modelos 

geométricos e texturas. Inicialmente foram ajustados: 

• A colisão dos objetos, de forma que o usuário pudesse subir as escadas do 

museu, passar pela rampa de acesso, atravessar os canteiros etc.  

• O efeito de grama, configurado a partir da textura inserida anteriormente no 

Blender; 

• A animação da vegetação, adicionando o efeito de vento para simular a 

movimentação das folhas; 

• Inserção de partículas de folhas, para simular as folhas caindo das árvores; 

• O som ambiente do AVI, onde optou-se por um áudio de sons de pássaros para 

proporcionar uma experiência mais natural. 

Em seguida, foram programadas as interações propostas na etapa de 

planejamento. A visualização (perspectiva) do usuário (N2-1) foi configurada tanto 

para primeira quanto para terceira pessoa. Embora aplicações em primeira pessoa 

costumem ser mais imersivas, uma vez que o usuário vê o ambiente de forma similar 

à realidade, aplicações em terceira pessoa possibilitam uma percepção diferente do 

espaço. Nesse sentido, optou-se por testar ambas as formas de visualização (Figura 

136), deixando à escolha do usuário a perspectiva que mais lhe agradar. Configurou-

se a tecla <V> para alternar o tipo de visão. No caso da terceira pessoa, foi utilizado 

um avatar da biblioteca da Unreal, o MetaHuman Creator98. 

 
98 O MetaHuman Creator é um aplicativo online gratuito desenvolvido pela Epic Games que possibilita 

a criação (montagem) de avatares humanos fotorrealistas compatíveis com a Unreal Engine. Disponível 
em: https://www.unrealengine.com/en-US/metahuman-creator. Acesso em: 7 abr. 2022. 
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Figura 136 – Exemplo das formas de visualização, sendo as duas primeiras em terceira 
pessoa com o uso de avatar, e a última em primeira pessoa 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

O avatar programado pode caminhar, correr e pular, conforme os comandos 

executados pelo usuário. Já a interação (N2-2) de visualização de informações sobre 

as edificações foi programada para duas edificações da Quadra 18 e para o museu, 

testando a possibilidade de vincular diferentes tipos de dados.  

Para as duas edificações simplificadas foi elaborada uma tela (uma para cada 

casa) com alguns dos dados coletados no IPHAN Laguna. Uma imagem foi montada 

contento fotografias de 2013 e de 2020, e a planta do térreo, das edificações. A 

mesma forma de programação utilizada no teste com a malha TIN foi aplicada: quando 

o usuário se aproximar dos modelos geométricos das respectivas casas, dentro da 

área delimitada pelo box colision, uma imagem aparece na tela indicando a 

possibilidade de interação. Uma tecla pode ser pressionada para abrir a janela com 

as informações, e um botão de ‘voltar’ foi adicionado para retornar ao ambiente virtual 

(Figura 137). 



282 
 

Figura 137 - Exemplo da interação N2-2 em uma das edificações da quadra 18 sendo (A) 
visualização da delimitação do box colision, (B) usuário na área de interação e (C) janela de 

informações 

 
 Fonte: Elaboração da autora. 

 A mesma forma de interação foi programada para o museu, porém testando 

outras possibilidades de dados que podem ser vinculados ao modelo geométrico. 

Foram programadas três interações (em diferentes janelas) associadas a diferentes 

partes do museu, contendo: (a) informações — imagens e textos — referentes ao 

modelo geométrico; (b) um vídeo editado com imagens capturadas durante o voo com 

o drone, que foi importado no Unreal e vinculado ao ambiente virtual; (c) um link de 

acesso para um vídeo disponibilizado em um website, possibilitando conectar o 

ambiente virtual com plataformas online. Um exemplo dessas interações é 

apresentado na Figura 138. 
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Figura 138 - Exemplo da interação N2-2 no museu sendo (A) visualização da delimitação do 
box colision, (B) usuário na área de interação, (C) vídeo vinculado, (D) janela de informações do 

modelo e (E) janela com o link de aceso ao website 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Para as interações N2-3 e N2-4 que envolvem a alteração do ambiente 

(iluminação e condições climáticas), foi elaborado um menu que aparece na tela ao 

pressionar a tecla <H> com os respectivos botões para cada interação (Figura 139). 

Ao pressionar novamente a tecla <H>, o menu some da tela. Configurou-se também 

para que se tenha a passagem do tempo no ambiente virtual enquanto o usuário está 

nele. A aplicação inicia no período da manhã, com o sol nascendo ao leste, e é 

possível observar a alteração das sombras e iluminação até o período noturno. Os 

botões da interface de alteração do ambiente permitem, portanto, que o usuário 

avance diretamente para um período do dia, e o tempo continuará passando. 
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Figura 139 – Cena do ambiente virtual com o menu de alteração do clima 

 

                Fonte: Elaboração da autora. 

A interação (N2-3) de alteração do período do dia foi disponibilizada através de 

três botões: um para o período do dia, outro para o final de tarde, e outro para a noite 

(Figura 140). A selecionar um botão, a iluminação (período do dia) é alterada. 

Figura 140 – Exemplo da interação N2-2, da esquerda para a direita, visualização do AVI nos 
períodos dia, final de tarde e noite 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 A interação N2-4 de alteração do clima (Figura 141) foi programada através de 

dois botões: com chuva e sem chuva, que podem ser combinados com a alteração do 
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período do dia. No caso do clima chuvoso, além da aplicação do efeito de chuva 

(animação e som), o céu altera para nublado. Já na opção sem chuva, configurou-se 

um céu aberto (sem muitas nuvens). 

Figura 141 – Exemplo da interação N2-4, da esquerda para a direita, visualização do AVI em 
um dia sem chuva, em um dia com chuva e em uma noite com chuva 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Já na interação N2-5, de visualização e manipulação de objetos isolados 

(Figura 142), é possível visualizar alguns modelos com maiores detalhes, em outra 

janela. Essa interação foi feita para as duas estátuas da praça, de forma que quando 

o usuário se aproxima delas (área delimitada pelo box colision), a notificação de 

interação aparece e, ao apertar a tecla indicada, uma nova janela se abre com a 

visualização do modelo isolado. Nessa nova janela é possível rotacionar o modelo e 

se aproximar com zoom. 
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Figura 142 – Exemplo da interação N2-5 com a estátua da Anita, sendo o usuário na área de 
interação à esquerda, e a nova janela de visualização do objeto isolado à direita 

 

         Fonte: Elaboração da autora. 

 Após a finalização das cinco interações, a conexão do nível 1 com o nível 2 foi 

finalizada com a inserção da janela de informação dos controles para interagir com o 

ambiente virtual. Assim que o usuário selecionar o botão ‘iniciar’ no menu inicial (N1), 

a janela de controles aparece, e em seguida, é possível interagir no AVI da praça. A 

janela de controles também foi disponibilizada no menu de pausa, caso o usuário 

deseje rever as informações novamente. 

 O menu de pausa, conforme o fluxograma planejado, contém além do botão de 

controles, os botões de: continuar, para retornar ao passeio interativo; voltar ao menu 

inicial no nível 1; e sair, para encerrar a aplicação. Uma imagem indicando o comando 

para acessar o menu de pausa foi disponibilizado de forma fixa na tela do AVI. As 

telas de controle e menu de pausa são apresentadas na Figura 143. 
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Figura 143 – Tela de controle, à esquerda, e menu de pausa, à direta 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Durante o processo de montagem e programação do ambiente virtual, utilizou-

se funções do UE4 que exibem informações do AVI em relação à capacidade de 

processamento dos elementos inseridos na cena. Uma dessas funções é o max 

shader complexity counter (contador de complexidade máxima do shader), que mostra 

em tempo real os elementos que apresentam uma complexidade alta (dado ruim) ou 

baixa (informação positiva, boa) no cálculo do shader. Isso permite identificar as partes 

ou objetos do AVI que precisam ser otimizadas, uma vez que cálculos muito 

complexos podem prejudicar o desempenho da aplicação. 

No UE4, as áreas em verde indicam um cálculo de shader bom, em vermelho, 

ruim e em branco, extremamente ruim. A Figura 144 ilustra esse processo de análise, 

sendo 144A a cena vista originalmente na área de trabalho do Unreal e 144B a mesma 

cena com a aplicação do max shader complexity counter. 
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Figura 144 - Imagem do cenário do ambiente virtual no UE4, sendo a primeira a vista original 
da área de trabalho e a segunda a mesma vista com a aplicação do max shader complexity counter 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Inicialmente, apenas com a inserção dos modelos geométricos e a 

configuração da iluminação e vegetação, não foram identificadas áreas vermelhas ou 

brancas no cálculo de shader. À medida em que outros elementos foram sendo 

inseridos e programados, como a paisagem de fundo (morros), as nuvens 

volumétricas, as interações, efeito de grama etc., áreas verde-escuras e vermelhas 

foram aparecendo. Identificou-se zonas vermelhas nas nuvens (parte do céu), e zonas 

verde escuro na vegetação inserida (blocos de plantas e árvores) e nos morros, os 

demais elementos apresentaram cor verde durante todo o desenvolvimento de 

aplicação. 

Embora não seja necessário corrigir todas as áreas com alto cálculo de shader, 

a depender da complexidade do ambiente virtual que está sendo criado, optou-se para 
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este estudo otimizar todo o cenário de praça, deixando somente os morros de fundo 

em verde escuro e o céu em vermelho, uma vez que são produzidos automaticamente 

por ferramentas da engine, e que o céu apresenta diferentes efeitos gerados pelo ultra 

dynamic sky e ultra danamic weather, responsáveis pelos efeitos da interação de 

alteração do ambiente (clima e iluminação). 

Para otimizar o AVI, a resolução das texturas importadas da biblioteca da 

Quixel de 4096 x 4096 pixel (4K) foram reduzidas para 2048 x 2048 pixel (2K), assim 

como a texturas das plantas. A UE4 possui ferramentas que exibem listagens de todas 

as texturas inseridas no projeto, a resolução original e a que está sendo utilizada, entre 

outras informações relacionadas às imagens e como elas estão sendo processadas, 

o que permite identificar elementos que podem ser otimizados. 

Também foi reduzido na vegetação o LOD mais detalhado a ser exibido no 

cenário, para processar uma menor quantidade de polígonos. Com esses ajustes foi 

possível obter um cálculo de shader bom em toda a parte da praça. A ferramenta do 

max shader complexity counter foi, portanto, utilizada durante todo o desenvolvimento 

do cenário para identificar elementos que pudessem prejudicar o processamento do 

AVI e alterações foram sendo feitas gradualmente. 

A etapa de configuração das interações, menus, níveis, design de interface, 

botões etc. também não foi um processo linear. À medida em que as configurações 

iam sendo feitas e os problemas iam sendo identificados, foi necessário rever algumas 

opções de controle e investigar soluções quanto à lógica de programação das 

interações. A forma de construir, no game engine, as ações e reações apresentadas 

nos fluxogramas na etapa de planejamento são diversas e, embora existam 

ferramentas já pré-programadas para algumas interações, as mesmas devem ser 

ajustadas ao objetivo do AVI que está sendo criado. 

 Durante o desenvolvimento exposto, desde a inserção dos modelos 

geométricos até a configuração da interação, foram sendo realizados testes de 

execução do AVI. É possível, na UE4, simular na área de trabalho o ambiente virtual 

e interagir com os elementos do cenário, alterar a iluminação, testar os botões, ir de 

um nível a outro etc. Dessa forma, foi possível identificar problemas e corrigi-los, tanto 

na renderização dos modelos das edificações e texturas, quanto na interatividade 

aplicada aos mesmos. Também foi possível analisar se o tempo de latência da 



290 
 

aplicação estava adequado, ou se havia algum elemento prejudicando o 

processamento em tempo real. Alguns recortes de cenas do ambiente virtual sendo 

testado no Unreal são apresentados na Figura 145. 

Figura 145 – Imagens do ambiente virtual sendo executado (teste na área de trabalho do 
Unreal Engine 4) 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Após diversos testes em todo o ambiente virtual e a confirmação de que toda a 

aplicação estava funcionando conforme o desejado, o projeto foi exportado através da 

opção package project, que prepara a aplicação para ser compartilhada através de 

um arquivo executável. O código fonte do AVI é compilado e todo conteúdo é 

convertido para um formato compatível com a plataforma selecionada (Windows, 

Android, IOS, Linux, HoloLens etc.). Para este estudo de caso o AVI foi desenvolvido 

para Windows, a fim de ser executado em um computador. 
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 É comum que problemas ocorram na etapa de packaging, onde a Unreal 

disponibiliza uma janela com todas as informações do ocorrido durante o processo, 

informando as etapas onde houve erros. Em alguns casos, os problemas são 

facilmente identificados e podem ser corrigidos. Em outros, pode ocorrer uma 

mensagem de erro desconhecido e uma investigação é necessária para descobrir o 

que pode estar prejudicando a finalização da aplicação.  

Diferentes erros ocorreram na etapa de packaging do ambiente virtual criado 

neste trabalho e que necessitaram ser investigados. Com o auxílio do indicador de 

erros do Unreal e de profissionais da área nos fóruns de ajuda, todos os problemas 

foram corrigidos e foi possível gerar o arquivo executável da aplicação. Foi obtido 

como produto do packaging project uma pasta de 2,5 GB contendo: o arquivo 

executável do AVI e duas pastas com as informações e arquivos referentes à 

aplicação. A pasta original do projeto na UE4 era de 25 GB. 

 O ambiente virtual foi então testado a partir do arquivo executável (no mesmo 

computador onde ele foi gerado) e funcionou corretamente, da mesma forma quando 

testado na simulação da Unreal. Ressalta-se que o processo de packaging pode ser 

realizado durante o desenvolvimento do AVI para que problemas possam ser 

identificados e resolvidos antes da finalização da aplicação. 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Esta seção tem por objetivo analisar os experimentos e resultados 

apresentados no item 5.2 Desenvolvimento do AVI 3D, contemplando os processos 

de aquisição e processamento de dados, modelagem geométrica, construção e 

desempenho do ambiente virtual. 

5.3.1 Aquisição e processamento de dados 

A aquisição de dados para a técnica de restituição fotogramétrica se deu 

principalmente pela tomada fotográfica terrestre e área. Por se tratar de um processo 

que extrai informações das fotografias, a qualidade das mesmas é fundamental para 

um resultado adequado. E para isso, a etapa de planejamento também se torna 

imprescindível. 
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 No estudo realizado, as fotografias obtidas não foram suficientes para a 

geração dos modelos geométricos detalhados de todas as edificações do conjunto da 

Praça República Juliana. A má qualidade de algumas imagens também prejudicou o 

resultado do processamento. No entanto, foi possível obter alguns modelos 

satisfatórios de algumas edificações e a volumetria geral da praça. 

 O uso do aplicativo Drone Deploy para o planejamento dos voos mostrou um 

resultado positivo, uma vez que foi possível definir previamente a área do voo, a 

sobreposição das imagens e indicação da quantidade de baterias necessárias. Dessa 

forma, pode-se garantir a aquisição de dados de todo o objeto de estudo e planejar a 

tomada fotográfica em função do tempo de duração das baterias. 

 No entanto, concluiu-se que para fotografias mais próximas da edificação, 

especialmente quando há árvores, postes e/ou outros obstáculos, é necessária a 

realização de voos livres, para melhor controle de aeronave. A junção das imagens 

verticais (nadirais) do voo planejado com as imagens oblíquas e mais próximas do voo 

livre, possibilitam um melhor resultado na etapa de processamento. Foi o que 

aconteceu com as Quadras 7 (museu) e 18, que apresentaram produtos 

fotogramétricos com melhores resultados. Ainda assim, os resultados poderiam ser 

mais detalhados se uma tomada fotográfica ainda mais próxima das edificações, para 

a captura de detalhes menores, tivesse sido realizada.  

A resolução das fotografias também influenciou no resultado. Para a obtenção 

de texturas com boa qualidade percebeu-se a necessidade de uma tomada fotográfica 

específica para a aquisição de texturas, além da importância de edição das imagens 

para eliminar a influência de luz e sombra presentes nas fotos. Outra recomendação 

é obter as fotografias em formato .raw99 para não perder a qualidade das imagens e 

permitir maiores possibilidades de edição. 

Identificou-se também a importância de se organizar a tomada fotográfica por 

objetos. No estudo realizado não foi feito um planejamento específico para cada 

quadra, com exceção do museu e da Quadra 18. Logo, as imagens gerais da praça 

 
99 Raw (traduzido como ‘cru’) é um formato de arquivo de imagem digital que contém todos os dados 

capturados pela câmera fotográfica, ou seja, não apresenta compressão como o formato JPEG.  
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não foram suficientes para a obtenção dos modelos geométricos de todos os 

conjuntos com maior nível de detalhe. 

Uma segunda aquisição de dados foi planejada em função dos problemas 

identificados no primeiro processamento. Entretanto, a qualidade do veículo aéreo 

utilizado, bem como as condições climáticas, prejudicaram a captura das fotografias. 

Por este motivo não foi possível obter os modelos das Quadras 19, 20 e 30, nem o 

modelo completo da estátua da Anita. 

Por fim, conclui-se que um melhor planejamento da etapa de aquisição de 

dados seria necessário para a obtenção de resultados mais completos e precisos. 

Também é importante considerar no planejamento a necessidade de um segundo 

trabalho de campo, já que certos problemas na geração dos modelos geométricos só 

são identificados após a etapa de processamento. 

Já na etapa de processamento, foi possível investigar diferentes fluxos de 

trabalho e configurações no Photoscan para a obtenção dos modelos de nuvem de 

pontos e a malha TIN. A seguir, serão analisados os resultados para cada elemento 

gerado da praça. 

Os modelos gerais da praça obtidos a partir do processamento de imagens 

aéreas do primeiro levantamento apresentaram a restituição da volumetria das 

edificações e de toda a espacialidade da praça. A parte do telhado das edificações 

resultou mais precisa, enquanto a parte das fachadas, calçadas, mobiliário urbano, 

estátuas e outros elementos (não tão visíveis nas fotografias) resultaram menos 

detalhadas ou com geometria irregular (Figura 146).  
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Figura 146 - Nuvem de pontos densa (colorida) e malha TIN (cor sólida) da praça gerados a 
partir das imagens do primeiro levantamento, com destaque para a edificação do museu 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

A malha referente à parte do solo apresentou diversas irregularidades devido à 

presença de veículos. A diferença de nível entre as calçadas e as ruas é perceptível 

no modelo, no entanto não há definição precisa do meio fio e dos limites dos canteiros.  

Os mesmos modelos gerados com as fotos do segundo levantamento 

apresentaram resultado semelhante, porém com mais incorreções na malha e na 

textura, devido à má qualidade das fotografias utilizadas (Figura 147). Cabe ressaltar 

que por mais que tenha sido processada uma maior quantidade de fotos, com uma 

captura mais próxima das edificações, a qualidade das imagens prejudicou o 

resultado. Ainda assim, também foi possível obter a volumetria geral da praça e do 

seu entorno. 

Figura 147 - Nuvem de pontos densa (colorida) e malha TIN (cor sólida) da praça gerados a 
partir das imagens do segundo levantamento, com destaque para a edificação do museu 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Identificou-se em ambos os resultados que a visualização e compreensão do 

conjunto da praça República Juliana resultou melhor na nuvem de pontos. Por não se 

tratar de um modelo de superfície, a nuvem de pontos não possui irregularidades 

como a malha TIN, permitindo uma visualização mais clara das geometrias. A nuvem 

de pontos colorida também confere uma melhor leitura do objeto, enquanto na malha 

triangular, a textura apresentou diversas deformações. 

Para os modelos da Quadra 18, observou-se uma melhora significativa do 

resultado ao se processar fotografias aéreas e terrestres juntas (Figura 148). As 

imagens ao nível do solo mais próximas às fachadas permitiram a restituição de mais 

detalhes, enquanto as fotos aéreas capturaram partes dos objetos não visíveis do solo 

e possibilitaram obter as inclinações originais dos telhados.  

Figura 148 - Malha TIN (cor sólida) da Quadra 18 com destaque para alguns detalhes 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

O processamento das estátuas da Anita e do Memorial Farroupilha 

apresentaram bons resultados, uma vez que são objetos menores e foi possível um 

maior controle da tomada fotográfica. No entanto, para a estátua da Anita, uma 

aquisição de dados aérea seria necessária para fotografar as partes mais altas. Um 

voo foi realizado sobre a estátua no segundo levantamento e as novas fotos foram 

processadas junto com as antigas. Porém, devido a influência dos raios solares, do 

reflexo da luz no material da estátua e do embaçamento da tela de proteção da 

câmera, as imagens adquiridas foram de baixa qualidade e prejudicaram a restituição 

completa do objeto.   
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A diferença na malha TIN da estátua da Anita do primeiro processamento com 

a malha gerada no segundo processamento foi na parte mais alta, nas mãos e cabeça 

da estátua. Percebe-se uma leve melhora na formação da geometria da mão, embora 

não tenha sido possível restituir o objeto por completo. Já na parte da textura e 

geometria da cabeça, notam-se irregularidades no novo resultado (Figura 149).  

Figura 149 - Malha TIN texturizada da estátua da Anita do primeiro e do segundo 
processamento respectivamente 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Para a edificação do museu foram realizados diferentes testes de 

processamento. O primeiro resultado foi gerado a partir de fotos mais afastadas e 

gerais da edificação e processado em qualidade média (padrão), enquanto o segundo 

e o terceiro foram gerados em qualidade média e alta, respectivamente, e com mais 

fotografias próximas ao edifício, capturando detalhes do objeto. Todos os resultados 

apresentaram a volumetria geral do edifício e a inclinação correta dos planos dos 

telhados, porém percebe-se uma grande diferença na formação dos detalhes (Figura 

150).   

Figura 150 - Malha TIN em cor sólida do museu do primeiro, segundo e terceiro 
processamento respectivamente 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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No primeiro resultado não foi restituída a geometria das aberturas, pilastras, 

degraus da escada e outros detalhes, além das diversas irregularidades na volumetria 

geral da edificação. Já no segundo e terceiro resultado é possível identificar todos os 

elementos mencionados, ainda que detalhes menores como o gradil dos balcões e as 

cimalhas não tenham sido restituídos.  

No último, os detalhes são mais precisos. Percebeu-se também que a fachada 

principal, bem como as laterais, que possuem mais elementos (portas, janelas, escada 

etc.) apresentaram melhor restituição. Já a fachada posterior, que possui uma grande 

área de parede lisa sem detalhes, apresentou mais irregulares em todos os testes 

realizados, sendo que nos processamentos com qualidade média algumas partes 

dessa fachada não foram restituídas.  

Além da maior quantidade de fotografias utilizadas no segundo e terceiro 

processamento, com a captura de imagens mais próximas ao edifício, as 

configurações utilizadas no Photoscan também interferiram no resultado. No 

processamento em qualidade alta foi utilizada a opção mild100 para a geração da 

nuvem de pontos, que indica ao programa para realizar a análise dos conjuntos de 

pixeis homólogos das imagens com maior precisão. Essa configuração é 

recomendada para a geração de detalhes menores. 

No entanto, o tempo de processamento foi consideravelmente maior. Enquanto 

a maior parte dos modelos foram gerados entre 1 e 2 horas, considerando esse tempo 

do alinhamento das imagens até a obtenção da malha TIN texturizada, o modelo em 

alta qualidade do museu resultou em um processamento de mais de 24 horas. 

Ressalta-se que durante esse tempo houve superaquecimento do computador 

utilizado, sendo necessário a instalação de um software de controle de temperatura e 

o auxílio de equipamentos de ventilação.  

O segundo modelo com maior tempo de processamento foi o da Quadra 18, 

devido à grande quantidade de fotografias inseridas no software, e foi a nuvem de 

pontos de maior densidade. Nesse sentido, percebe-se que a resolução das imagens 

e textura dos objetos também influenciam nos resultados. O modelo da estátua 

 
100 A opção ‘mild’ é um parâmetro de processamento do Photoscan para que o mesmo processe as 

imagens com maior precisão, considerando uma maior quantidade de outliers. É indicado para quando 
se deseja obter modelos mais detalhados. 
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Memorial Farroupilha, apesar da simplicidade do objeto e da menor quantidade de 

fotografias utilizadas, apresentou uma nuvem de pontos de alta densidade. Isso 

porque as imagens foram capturadas mais próximas ao objeto, permitindo uma maior 

resolução nas fotos, além da textura não uniforme da pedra. 

Outro ponto importante identificado foi a necessidade de se georreferenciar os 

modelos processados individualmente, para cada conjunto edificado da praça. Os 

produtos gerados no software de restituição fotogramétrica, por mais que possam 

conter as coordenadas geográficas do drone (no caso das fotografias aéreas), não 

são precisamente georreferenciados. Por este motivo, os modelos não possuem a 

mesma origem em relação à orientação (eixos) do software. Ao se juntar as nuvens 

de pontos, percebeu-se uma imprecisão considerável no eixo Z, mesmo com o uso de 

marcadores manuais para auxiliar o processo (Figura 151).  

Figura 151 - Junção da malha TIN da Quadra 18 com a malha TIN da praça no Photoscan 
com destaque para a imprecisão gerada 

 

Fonte: Elaboração autora. 

  

 Já no software Cloud Compare, a junção dos modelos com o uso de 

marcadores manuais ocorreu de forma correta. Para este estudo, optou-se por juntar 

as nuvens de pontos que seriam utilizadas como referência para o método de 

modelagem interativa, de forma que ao serem importadas em um mesmo arquivo do 

Blender estivessem todas em sua correta localização e com a mesma escala. O 

resultado obtido no Cloud Compare foi satisfatório (Figura 152). 
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Figura 152 - Junção da nuvem de pontos da Quadra 18 (em vermelho) com a nuvem de 
pontos da praça (colorida) no Cloud Compare 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Cabe ressaltar que as nuvens de pontos sofreram alteração na sua coloração 

original ao serem importadas no Cloud Compare e não foi possível identificar o motivo 

para corrigir o problema. No entanto, isso não interferiu na identificação dos elementos 

representados. 

 A geração de ortofotos também faz parte da etapa de processamento, embora 

tenha sido realizada durante o processo de modelagem geométrica. Como já 

mencionado anteriormente, o fluxo de trabalho nem sempre é linear. Neste estudo 

foram geradas as ortofotos da edificação do museu, das fachadas da Quadra 18 e da 

praça completa. Esses produtos são gerados a partir da vista ortogonal da malha TIN 

texturizada e por este motivo o resultado pode ser inadequado, a depender da 

qualidade dos modelos e fotos. 

 Foi possível gerar ortofotos de todas as fachadas do museu, porém os 

resultados apresentaram diversas irregularidades (Figura 153). É possível perceber 

distorções nas janelas e portas e má formação da parte das cimalhas. A resolução 

das imagens também não foi adequada para a sua utilização como textura em que o 

modelo será observado de perto.  
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Figura 153 - Ortofotos do museu Anita Garibaldi 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Para as ortofotos das edificações da Quadra 18 foram obtidos resultados 

satisfatórios para as edificações de geometria mais simples, e resultados com 

diversas irregularidades para as edificações com mais detalhes, sobretudo nas que 

possuíam cimalhas e balaústres. Foram percebidas mais deformações em partes 

onde a textura era mais homogênea, bem como nos locais com fiações, que acabaram 

por interferir no processamento das fachadas.  

Para este caso, como a modelagem das edificações contemplariam somente a 

volumetria das mesmas, optou-se por melhorar a qualidade das ortofotos. A inserção 

de geometrias planas sobrepostas à malha TIN para a aplicação da textura em uma 

superfície regular possibilitou a geração de ortofotos de melhor qualidade. No entanto, 

essa técnica de correção pode resultar em imprecisão no resultado, sendo 

recomendada para aplicações em que o objetivo é somente a visualização do objeto. 

A edição das imagens no Photoshop também foi fundamental para a remoção de 

elementos como postes e fios. Já a ortofoto da área da praça (vista superior) 

apresentou bom resultado e não precisou de edições. 

 A fim de verificar a precisão dos resultados gerados, comparou-se alguns dos 

produtos obtidos com as medidas de referência coletadas em campo. Para a 

edificação do museu, a ortofoto da fachada principal foi colocada em escala através 

de uma medida coletada da distância entre uma pilastra e outra. Em seguida, algumas 

medidas de outros elementos (como as janelas e portas) foram comparadas com o 
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levantamento técnico existente e com as medidas coletadas através de trena manual 

do primeiro levantamento (Figura 154). 

Figura 154 - Sobreposição da ortofoto com o desenho do levantamento técnico existente (em 
vermelho) da fachada principal 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 É possível perceber que alguns elementos do levantamento existente 

coincidem com a ortofoto, enquanto outros elementos encontram-se 

consideravelmente deslocados. As janelas do volume menor da edificação 

apresentam as mesmas medidas e geometria da ortofoto, porém estão localizadas 

mais acima, a uma distância maior do solo. As medidas gerais da volumetria da 

edificação, como largura, altura e inclinação do telhado também coincidiram com 

precisão. Cabe ressaltar que o levantamento existente não considerou a inclinação do 

terreno, o que pode ter ocasionado esse deslocamento. 

 Comparando ambos os produtos, ortofoto e desenho do levantamento 

existente, com as medidas de referência coletas em campo, identificou-se uma 

diferença média: de 2 a 4 cm entre as medidas coletadas e o levantamento existente; 

e de 2 a 6 cm entre as medidas coletadas e a ortofoto. Cabe ressaltar que a ortofoto 

possui irregularidades na textura, o que acaba por gerar imprecisões nos pontos de 

controle, resultando em uma diferença maior nas medidas. 

 Em seguida, serão apresentadas as análises dos resultados e processos 

referentes à etapa de modelagem geométrica, incluindo os estudos de edição de 
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malhas TIN, geração de modelos geométricos pelo método interativo e a fase de 

mapeamento de textura. 

5.3.2 Geração dos modelos geométricos 

 A investigação dos processos para geração dos modelos geométricos a serem 

utilizados no ambiente virtual se deu a partir de dois estudos principais: edição e 

otimização de modelos de malha TIN e modelagem geométrica interativa.  

  As malhas TIN geradas através da técnica de restituição automatizada são 

modelos fotorrealistas que podem apresentar restituições fidedignas e precisas da 

realidade, em termos de geometria e textura. No entanto, esses modelos normalmente 

são compostos por uma alta quantidade de polígonos, podem apresentar 

irregularidades na geometria ou ficarem incompletos. O resultado depende 

fundamentalmente da qualidade da tomada fotográfica e da experiência do operador, 

sendo fundamental a posterior edição e otimização desses modelos. 

 Reduzir a quantidade de polígonos no próprio software de restituição 

fotogramétrica apresentou a vantagem de se obter um modelo fotorrealista otimizado 

sem a necessidade de uso de outros softwares. No entanto, no caso do Photoscan, 

não foi possível realizar edições de topologia. Nesse sentido, essa opção torna-se 

mais adequada para modelos cujo resultado do processamento (obtenção da malha 

TIN) tenha sido satisfatório e não precise de ajustes. Ressalta-se que existem 

diferentes programas de restituição fotogramétrica no mercado, e alguns 

disponibilizam ferramentas mais complexas de edição de malha. 

Os testes realizados com os softwares Instant Mesh, MeshLab e Zbrush 

demonstram que existem diversas formas para se trabalhar com a malha TIN. No 

entanto, para a correta utilização desses programas é necessário entender os 

conceitos apresentados no Capítulo 4 e aprofundar os conhecimentos práticos nas 

ferramentas. Ainda assim, operações simples como reduzir a quantidade de polígonos 

e fechar buracos na malha podem ser realizadas com facilidade, sem muita 

experiência no uso dos programas. 

Um ponto importante que ocorreu em todas as ferramentas testadas que 

implicaram na alteração na topologia do modelo, foi a perda da textura. Como a 

texturização dos modelos de malha poligonal ocorre através do mapeamento de 
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textura UV, onde cada polígono é associado a uma parte de uma imagem, ao alterar 

a estrutura do polígono o mapeamento precisa ser refeito. 

Em alguns casos, onde há uma simples alteração da malha tri para quad, ou 

vice-versa, e alteração da quantidade de polígonos, ambos os processos através da 

junção ou divisão dos polígonos, não houve perda do mapeamento de textura. Já para 

mudanças maiores de topologia, o mapeamento necessitou ser refeito. 

 Outra questão observada é que as ferramentas automatizadas de 

reestruturação de topologia, comumente denominadas de “remesh”, possuem 

limitações no controle do fluxo de arestas da nova malha, principalmente em malhas 

triangulares irregulares. Foi observada a possibilidade de controlar a quantidade total 

de polígonos do modelo, o tipo do mesh (quad, tri, n-gon), a forma de juntar ou dividir 

os polígonos, entre outras configurações mais relacionadas à forma geral do objeto. 

Porém, formas mais complexas e precisas de controle não foram identificadas. 

Também foi observada, no caso do uso das ferramentas automatizadas, a 

necessidade de edição manual dos modelos para ajuste de detalhes na malha.  

 O nível de detalhe pretendido também deve ser levado em consideração nesse 

fluxo de trabalho. Para a estátua do Memorial Farroupilha foi possível obter um modelo 

satisfatório através das técnicas de otimização da malha TIN. O produto low-poly 

texturizado apresentou uma representação fidedigna do objeto real. Já para a estátua 

da Anita o resultado não foi tão satisfatório, pois o objeto não foi restituído por 

completo. Ainda assim, foi possível obter uma representação simplificada da sua 

volumetria e textura. Já o museu Anita Garibaldi perdeu detalhes na geometria no 

processo de otimização automatizada, que são relevantes para sua representação. 

 Nesse sentido, deve-se considerar o nível de detalhe que se deseja obter. Se 

o objetivo da aplicação é uma visualização mais simplificada do objeto, a versão low-

poly da malha TIN com aplicação de textura pode ser suficiente. Mas, se o objetivo é 

a geração de um modelo mais detalhado, a modelagem interativa pode resultar em 

modelos mais satisfatórios.  

 Em relação à necessidade de refazer o mapeamento de textura na malha TIN, 

identificou-se que a importação no software de fotogrametria do modelo low-poly 

gerado no Blender, substituindo o modelo original high-poly, e realizando um novo 
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mapeamento de textura de forma automatizada, resultou em fluxo de trabalho 

satisfatório. O mapeamento de textura UV é um processo custoso quando feito 

manualmente e associar cada um dos polígonos de uma malha triangular irregular à 

uma imagem torna-se inviável, já que uma face pode corresponder a diferentes partes 

do objeto.  

 Por fim, conclui-se que é possível a geração de modelos de malha TIN 

otimizados para aplicações em AVI e que existem diferentes formas e ferramentas de 

otimizar esses modelos. Porém, são de fluxos de trabalho custosos e que necessitam 

principalmente de um planejamento e de uma tomada fotográfica adequada, bem 

como experiência prática do modelador. 

 A outra possibilidade de geração de modelos geométricos testada foi a 

modelagem interativa, tendo como referência as nuvens de pontos e outros produtos 

2D obtidos nas etapas de aquisição e processamento. Embora também seja possível 

utilizar a malha TIN como referência, a nuvem de pontos se mostrou mais adequada 

por não possuir irregulares como na malha, possibilitando uma visualização mais 

linear das superfícies. 

 A utilização do Point Cloud Visualizer no Blender foi de fundamental 

importância para trabalhar com a nuvem de pontos. As ferramentas disponibilizas pelo 

plugin para seccionar e visualizar a nuvem de pontos de diferentes formas permitiu a 

correta extração da geometria. A maior dificuldade no processo de modelagem foi a 

interpretação da nuvem de pontos, pois algumas irregularidades presentes na nuvem 

poderiam ser tanto características da própria edificação histórica, quanto problemas 

de restituição do software de fotogrametria. Logo, a visita de campo, as fotografias 

realizadas do objeto, os croquis e anotações feitos foram de grande auxílio para 

identificar os elementos e as irregularidades das edificações. 

 Ressalta-se que nos modelos da praça (modelo único) e da Quadra 18 que 

apresentam um nível de detalhe menor em relação ao modelo do museu, não foi 

gerada a correta representação dos beirais das edificações. Além disso, as fachadas 

principais das construções são edificadas uma ao lado da outra, de forma que a área 

de telhado resulta maior devido aos beirais que não são visíveis nas fachadas. Cabe 
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lembrar também que as edificações históricas não são regulares e em muitos casos 

sofreram alterações ou tiveram construções anexas à sua geometria. 

Portanto, para a modelagem da volumetria das edificações que delimitam a 

praça foi necessária uma análise cautelosa da nuvem de pontos, bem como algumas 

correções posteriores do modelo para o correto ajuste da forma. Outra questão 

importante é que as edificações não estão alinhadas e o sistema viário não segue em 

linha reta. Para que o processo de modelagem pudesse ser feito de forma correta, 

sem a necessidade de realinhar os modelos com os eixos (X, Y, Z) do software a todo 

momento, trabalhou-se com as configurações “transform orientations” no Blender, que 

permite movimentar e editar a geometria conforme as orientações salvas. 

No modelo do museu Anita Garibaldi, a utilização de ortofotos e outros produtos 

fotogramétricos, bem como o desenho do levantamento existente, como referência 

para a modelagem de detalhes foram de fundamental importância. Alguns elementos, 

como as janelas, portas e cimalhas, são visíveis e com definição na nuvem de pontos 

quando vista de longe, mas ao se aproximar fica difícil identificar o contorno de 

algumas geometrias por se tratar de uma nuvem de pontos, e não de um modelo de 

superfície. Com as fotos e desenhos foi possível modelar esses elementos com maior 

detalhe. 

Após a maior familiaridade e experiência da autora com o software Blender, o 

processo de modelagem interativa tornou-se mais rápido. Ressalta-se que o 

conhecimento das ferramentas e possibilidades de geração de geometria no programa 

são de fundamental importância, pois permitem identificar a melhor técnica para se 

chegar ao resultado pretendido, bem como formas mais práticas de trabalho. 

Para a modelagem do museu foram utilizadas diferentes técnicas de 

modelagem geométrica, como operações booleanas, revolução de perfil, extrusão de 

superfícies, s-plines, entre outros. Para cada elemento a ser modelado, uma técnica 

diferente mostrou-se mais adequada. Além disso, a possibilidade de trabalhar com o 

método de modelagem não destrutiva evitou retrabalhos no processo.  

A parte do terreno mostrou ser a mais difícil de interpretar na nuvem de pontos. 

A partir do seccionamento da nuvem de pontos e da modelagem das edificações foi 

possível identificar que o terreno possuí uma leve declividade, ainda que não seja 



306 
 

visivelmente perceptível ao se caminhar pela praça. Para uma modelagem mais 

precisa também foi utilizada a ortofoto da praça como referência, a fim de extrair a 

correta geometria dos canteiros e dos diferentes níveis de piso da praça. Ressalta-se 

a necessidade de se investigar outros métodos e ferramentas para uma modelagem 

mais precisa da topografia. 

Por fim, o mapeamento de textura UV dos modelos foi realizado manualmente. 

Esta etapa foi custosa, uma vez que é necessário associar cada polígono, pertencente 

à geometria do objeto, à imagem. O resultado do mapeamento do museu utilizando 

as ortofotos foi satisfatório, embora não completamente adequado para aplicações em 

AVI devido à baixa resolução das imagens. O uso das texturas originais possibilitou a 

geração de um modelo mais fidedigno, representando todas as patologias atuais da 

edificação. Porém, ao se visualizar o modelo de perto, torna-se perceptível a baixa 

resolução das imagens. 

 Já no modelo da Quadra 18, as ortofotos apresentaram um melhor resultado, 

devido à quantidade de detalhes das fachadas e a melhor resolução das fotografias 

terrestres. Ainda que seja perceptível no ambiente virtual que as geometrias não foram 

modeladas, e que as fachadas estão representadas por uma geometria plana e uma 

imagem (ortofoto aplicada), é possível ter um contexto da volumetria e das 

características gerais das edificações. A utilização das ortofotos possibilitou uma 

leitura mais fidedigna do espaço e em ambos os casos, dos modelos do museu e da 

Quadra 18, ao serem visualizados de longe pouco se percebe os problemas 

anteriormente mencionados. 

 Para os outros elementos como o terreno, os canteiros e a rampa de acesso 

ao museu, o uso de texturas PBR apresentou um resultado realista. O uso da 

biblioteca do Ladrilho Laguna, gerada a partir de fotos dos pavimentos do próprio 

centro histórico, permitiu a texturização de algumas calçadas com o piso original e 

com alta qualidade (Figura 155). Ressalta-se que esse tipo de textura influencia no 

tamanho final do arquivo e no tempo de latência do ambiente virtual interativo. Para 

as texturas da biblioteca da Quixel optou-se por baixar as imagens de menor 

resolução, que ainda assim apresentaram bom resultado. 
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Figura 155 - Exemplo de aplicação das texturas PBR originais fornecidas pelo projeto Ladrilho 
Laguna, sendo as imagens do ambiente virtual à direita e à esquerda uma foto da praça onde os 

referentes pisos se encontram 

 

   Fonte: Elaboração da autora. 

 Percebe-se que a aplicação de texturas genéricas apresenta o problema de 

repetição da imagem, o que confere um aspecto menos natural ao modelo. No caso 

da praça, essa questão pode ser facilmente percebida na textura de pavimento de 

pedra referente a maior parte do terreno (Figura 156), já que a imagem precisa ser 

repetida inúmeras vezes para cobrir toda a área.  

Figura 156 - Modelo da praça República Juliana visto de cima, à esquerda, e do nível do solo, 
à direta, exemplificando a visualização da repetição da imagem na textura 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Para corrigir esse detalhe, recomenda-se a aplicação de máscaras simulando 

desgastes e/ou sujeiras sobre o mapeamento UV, de forma a modificar algumas 

partes da textura aleatoriamente e torná-la com um aspecto mais similar ao real. Ainda 

assim, ao explorar o ambiente da praça a partir da visão do usuário, essa repetição 

de imagem não é tão notável, sendo apenas um detalhe para melhorar o aspecto do 
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modelo. Para esta pesquisa, esse processo não foi realizado, pois demandaria mais 

tempo de edição das texturas.  

Recomenda-se também a edição das fotografias e ortofotos utilizadas como 

textura. No caso da estátua da Anita, a imagem com melhor resolução para ser 

aplicada como textura apresentou sombra da edificação do museu, devido ao horário 

em que as imagens foram adquiridas. Isso acaba por gerar problemas de sombra 

dupla no ambiente virtual, uma vez que o mesmo terá a iluminação configurada e as 

geometrias também irão produzir o efeito de sombra. Já para a Quadra 18, as imagens 

foram adquiridas em um dia nublado e editadas para a remoção de elementos como 

postes e fios, apresentando um melhor resultado. 

Outro detalhe importante é a configuração de materiais como o vidro. No caso 

do uso de fotografias como textura, não há a correta representação desse material. 

Seria necessário aplicar uma textura diferenciada para as superfícies de vidro e 

configurar para a correta reprodução de brilho, reflexo e transluscência.  

Observa-se aqui a diferença entre as texturas que são apenas fotografias (sem 

mapas de textura especiais) e as que são PBR fotorrealistas, apresentando mapas 

especiais. Todo material apresenta um comportamento diferente em relação à luz, 

com propriedades reflexivas, opacidade, brilho etc. As texturas PBR já possuem essas 

propriedades configuradas através dos mapas especiais, enquanto as fotografias 

utilizadas (ortofotos) não possuem nenhumas dessas propriedades.   

Quanto mais as texturas utilizadas tiverem suas propriedades configuradas no 

AVI para reagir à iluminação conforme os materiais reais, mais fidedigna será a 

aplicação, e mais tempo de processamento e cálculo de shader será necessário. 

Ainda assim, as texturas aplicadas em todo o modelo da praça, feitas com base em 

fotografias, apresentaram um resultado realista; diferente dos modelos genéricos 

importados de vegetação e mobiliário da praça, que não utilizam texturas 

fotorrealistas. 

Conclui-se, por fim, que a escolha do tipo de textura a ser aplicada ao modelo 

depende do objetivo de aplicação e dos recursos disponíveis. Ainda que imagens 

fotográficas e PBR confiram um resultado mais próximo à realidade, o seu uso pode 
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inviabilizar o processamento e difusão do AVI, dependendo do hardware e software 

utilizados. 

5.3.3 Construção e desempenho do ambiente virtual 

 A exportação de arquivos do Blender e importação no UE4 apresentou um 

melhor resultado com o datasmith. Esse formato permitiu a correta aplicação das 

texturas no game engine, que apresentaram problemas no formato FBX. Além disso, 

a organização das pastas e layers dentro do Unreal mostrou-se mais organizada. 

Em relação ao uso do modelo de malha TIN da praça como cenário do ambiente 

virtual, identificou-se ser possível para a o desenvolvimento da aplicação interativa. 

Embora as possibilidades de programação sejam mais limitadas por se tratar de um 

modelo único representando todos os elementos, é uma possibilidade viável de 

modelo geométrico. Recomenda-se para este caso a edição e segmentação desse 

modelo, a fim de ter mais opções de interação e facilitar o processo de trabalho. 

Também se recomenda um maior cuidado com a tomada fotográfica para a obtenção 

de um modelo mais completo e detalhado.  

 Já o modelo da praça gerado no Blender pelo método interativo apresentou 

melhores resultados, já que a possibilidade de modelar cada elemento isoladamente, 

no nível de detalhe pretendido, viabiliza maiores aplicações no ambiente virtual. Além 

disso, é possível ter um maior controle dos resultados, já que cada edificação é 

processada individualmente, tanto para a geometria como para a texturização. 

 As texturas PBR utilizadas conferiram um nível de realismo considerável ao 

cenário, assim como as ortofotos. Ainda que seja notável ao explorar o espaço da 

praça que as fachadas da Quadra 18 tem representação geométrica simplificada (são 

planas e não apresentam a modelagem de detalhes e/ou saliências), demonstra-se 

neste estudo que o uso de ortofotos para texturização permite representar as 

edificações históricas de forma mais fidedigna, melhorando a sensação de presença 

no ambiente. Ressalta-se que durante o desenvolvimento do AVI, foi necessário 

reduzir um pouco a resolução das texturas PBR, sem prejudicar a qualidade das 

mesmas. 

 Em relação aos modelos de vegetação, foi possível encontrar na internet 

diversas bibliotecas gratuitas, que disponibilizam desde plantas e árvores 
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fotorrealistas até objetos low-poly com textura simplificada. Além disso, foi possível 

identificar também bibliotecas pagas com vegetações específicas para cada bioma 

existente, o que viabilizaria a representação de um paisagismo idêntico ao original.  

Outra possibilidade é a criação dos próprios blocos através de aplicações, 

gratuitas ou pagas, programadas para facilitar a geração desse tipo de modelo, como 

o SpeedTree101. O website disponibiliza, além de uma vasta biblioteca digital, 

softwares para a montagem paramétrica de modelos geométricos de vegetação, tanto 

para a indústria do cinema quanto para a de games. Isso permite reproduzir a 

paisagem ainda mais similar à original, caso não sejam encontrados os elementos 

necessários nas bibliotecas online.  

Ressalta-se que se pode considerar sempre a possibilidade de representar, no 

próprio software de modelagem geométrica, através do método interativo, qualquer 

objeto que seja necessário para compor o AVI. No entanto, modelos como árvores e 

plantas envolvem workflows mais complexos e demorados, sendo este processo 

muitas vezes desnecessário dada à disponibilidade das bibliotecas digitais.  

O mesmo ocorre para outros elementos como o mobiliário da praça. Objetos 

como bancos, luminárias, lixeiras, entre outros, também podem ser encontrados em 

bibliotecas gratuitas ou pagas. E a depender do nível de detalhe e similaridade com 

os objetos reais que se pretende para a aplicação, ainda podem ser modelados. 

Para este estudo, devido à necessidade de focar na parte de programação do 

ambiente virtual e avaliação dos modelos gerados, optou-se por utilizar blocos de 

bibliotecas gratuitas, ainda que não fossem muito similares aos originais, apenas para 

complementar o cenário da praça. Porém, recomenda-se investigar as diferentes 

possibilidades de geração de modelos mais adequados.  

Cabe ressaltar que cada um desses elementos inseridos no AVI influencia no 

tempo de processamento da aplicação. Por este motivo, não foi possível utilizar os 

modelos fotorrealistas disponibilizados na biblioteca da Quixel. A tentativa de inserção 

dos megascans no ambiente virtual resultou no travamento do programa e 

necessidade de forçar o desligamento do computador. Porém, deve-se esclarecer que 

 
101 Disponível em: https://store.speedtree.com/. Acesso em: 28 mar. 2022. 
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este problema não foi devido à capacidade de processamento e memória do game 

engine utilizado, mas sim do equipamento onde o AVI foi desenvolvido (computador).  

Ainda assim, sendo o foco da aplicação o patrimônio edificado, foi possível 

recriar parcialmente o cenário da praça e representar elementos como a vegetação e 

o mobiliário com modelos mais simples. Mesmo que as geometrias e as texturas 

desses modelos não sejam tão próximas às reais, a sua utilização em um espaço 

tridimensional e interativo permitiram uma melhor compreensão da espacialidade da 

praça República Juliana. 

A possibilidade de se utilizar modelos geométricos em diferentes LOD no 

cenário também se mostrou uma ferramenta promissora. Embora essa técnica só 

tenha sido utilizada para os elementos de vegetação cujos modelos em diferentes 

níveis de detalhe foram disponibilizados, a mesma poderia ter sido aplicada para as 

edificações históricas. No entanto, seria necessário mais tempo de processamento e 

o devido ajuste dos modelos geométricos para que a troca entre os diferentes LOD na 

renderização não prejudicasse a experiência da aplicação. 

A utilização de imagens HDRI para a iluminação do ambiente virtual também 

mostrou bons resultados. Diferentes imagens HDRI podem ser encontradas em 

bibliotecas online, gratuitas ou pagas, para os mais diversos tipos de locais e climas. 

A possibilidade de testar, em tempo real na área de trabalho do game engine, essas 

diferentes imagens permitiu a escolha de uma iluminação similar à localidade 

representada no AVI. No entanto, houve dificuldade de conciliar as imagens HDRI 

selecionadas com as iluminações pré-programadas no menu de alteração do 

ambiente, e o processo precisou ser refeito diversas vezes. 

Em relação às interfaces customizáveis, as mesmas apresentaram uma maior 

facilidade de configuração na UE4. Botões, janelas e ícones a serem exibidos podem 

ser feitos em programas de edição de imagens e facilmente inseridos no game engine, 

possibilitando a criação de uma identidade visual para a aplicação. A possibilidade de 

trabalhar com diferentes níveis também apresentou vantagens, já que cada nível é 

processado individualmente, quando o usuário está nele. Logo, é possível 

disponibilizar níveis com diferentes tipos de dados e modelos geométricos, sem 

prejudicar o tempo de latência do AVI, além de facilitar a organização e sequência das 

ações do usuário. 
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Já as interações configuradas no nível 2 (N2-1 a N2-5), apresentaram uma 

maior complexidade na sua programação. Nesta etapa foi necessário contar com o 

auxílio de um profissional com experiência em programação no Unreal Engine, pois 

as possibilidades de desenvolver as interações mostraram-se diversas e com uma alta 

curva de aprendizagem. Identificou-se que algumas configurações mais comuns em 

jogos e outros tipos de ambientes virtuais interativos, como a visualização em primeira 

e terceira pessoa, foram mais fáceis de serem feitas, pois já havia ferramentas pré-

programadas disponíveis. 

Ainda assim, no caso do avatar utilizado para a interação em terceira pessoa, 

foi necessário realizar ajustes da animação com o modelo geométrico. Alguns 

problemas na movimentação do personagem (deformação e movimentação da malha) 

foram identificados e diversos testes e correções precisaram ser feitos. Embora o 

modelo do avatar utilizado seja da mesma empresa desenvolvedora da UE4, e os 

modelos da biblioteca próprios para o uso na Unreal, a estrutura do ‘esqueleto’ do 

avatar precisou ser adaptada aos movimentos pré-programados já existentes no game 

engine. 

Dificuldades também ocorreram com as interações para modificação do 

ambiente, tanto do período do dia quanto do clima. Alterar a posição do sol e inserir 

efeito de chuva são ações de fácil execução no game engine. No entanto, tornar essas 

ações editáveis pelo usuário através de uma interface no ambiente virtual 

necessitaram de um maior estudo para identificar a forma de programação dessas 

interações.  

Outro problema identificado foi a associação de diferentes interações, em 

diferentes modelos geométricos, a partir de uma mesma tecla de comando. Para 

facilitar a interação do usuário no ambiente virtual, optou-se por utilizar a tecla <F> 

como padrão para acessar as informações associadas aos elementos do cenário. Isso 

causou problemas quanto à visualização dos dados, pois a última janela de um modelo 

com a interação N2-2 programada acabava por sobrepor as janelas anteriores. Ou 

seja, ao se aproximar de uma edificação da Quadra 18 e apertar a tecla <F>, 

apareciam informações do museu (última janela configurada). Diversos testes 

precisaram ser feitos para conseguir separar as janelas de informação, mantendo a 

mesma tecla de comando. 
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Alguns problemas de operabilidade do AVI também foram identificados e não 

puderam ser investigados por questões de tempo, mas que precisariam ser corrigidos. 

Os botões programados, em alguns casos, precisam ser selecionados duas vezes 

para que a ação ocorra, prejudicando o tempo de reação do sistema. Já a 

movimentação do avatar (ou da câmera, no caso da visualização em primeira pessoa) 

precisou ser modificada quando o menu de alteração do ambiente (habilitado pela 

tecla <H>) está ativado. O controle inicial programado utiliza o cursor do mouse para 

indicar a direção onde o avatar deve ir, ou a direção onde se deseja olhar. Se o mouse 

é movido para a direita, a câmera é movida para a direita. No entanto, como o cursor 

é necessário para selecionar os botões do menu, o controle da direção foi modificado 

para ‘clicar, segurar e mover o mouse’, ao invés de apenas mover. Essa troca de 

comando acabou não ficando natural para o usuário. 

Alguns tipos de dados que podem ser vinculados aos modelos geométricos e 

acessados pelo usuário através do AVI foram testados. Foi possível vincular textos, 

imagens, vídeos e links aos modelos, além da inserção de áudios no ambiente virtual. 

A possibilidade de disponibilizar links que, ao ser selecionado, direciona o usuário 

para o seu próprio navegador, mostrou ser uma interação potencial, uma vez que 

diferentes websites relacionados ao patrimônio histórico podem ser indicados no AVI 

e acessados fora da aplicação. 

Em relação ao tempo de latência, algumas ferramentas da UE4, como o max 

shader complexity conter, permitiram analisar em tempo real, durante toda a 

programação e construção do AVI, se os elementos inseridos estavam prejudicando 

ou não o tempo de processamento da aplicação. Essas ferramentas são de grande 

auxílio para identificar possíveis problemas antes da finalização do ambiente virtual, 

ou para verificar modelos geométricos que, por mais que não estejam prejudicando o 

desempenho da aplicação, podem ser ainda mais otimizados, ou que podem ter o 

nível de detalhe aumentado. 

Por fim, a etapa que apresentou maiores dificuldades foi a de packaging project, 

pois inúmeros erros ocorreram durante o processo e necessitaram ser investigados. 

Um dos erros foi resolvido com a instalação e configuração do Microsoft Visual Studio 

C++, ferramenta para o desenvolvimento de programas em C++, para o fluxo de 

trabalho do Unreal Engine. Outros necessitaram da alteração do nome das pastas do 

projeto, já que caracteres como ‘Ç’ não podem ser utilizados pois interferem na leitura 
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do programa. Recomenda-se que a etapa de packaging project seja feita durante o 

desenvolvimento do AVI, a fim de identificar possíveis problemas antes da finalização 

da aplicação. 

A fim de confirmar a qualidade e processamento dos modelos e texturas do 

AVI, optou-se por testar o arquivo executável em outros cinco computadores com 

configurações diferentes. Foram analisados:  

a) Tempo de inicialização: tempo para abrir a aplicação através do arquivo 

executável; 

b) Tempo de processamento do nível 2: tempo para ir do menu inicial (N1) até 

o ambiente virtual da praça (N2);  

c) Renderização das texturas: se houve falha na renderização ou resolução das 

texturas;  

d) Renderização da geometria: se houve falha na renderização dos modelos 

geométricos ou alguma deformação na forma;  

e) Interação do usuário: se a movimentação do avatar/câmera e interações com 

as edificações aconteceriam em tempo real, ou se houve algum atraso no 

tempo de latência, se a aplicação travou; 

f) Alteração do ambiente: se houve problemas no tempo de latência ou na 

renderização ao alterar o período do dia e ativar a opção de chuva. 

O resultado da análise foi sintetizado no Quadro 19, sendo o computador 1 o 

mesmo utilizado no desenvolvimento do AVI, e os computadores de 2 a 6 outros 

equipamentos utilizados para o teste com o arquivo executável. Utilizou-se o termo 

‘funcionando normalmente’ para indicar os casos em que não houve problema de 

renderização ou atraso no tempo de latência. Nos casos em que houve problema, os 

mesmos foram especificados. 
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Quadro 19 – Resumo dos testes com o arquivo executável do AVI em diferentes 
computadores 

COMPUTADOR  

Tempo de 

inicialização 
(A) 

Tempo de 
processa-

mento do 
N2 (B) 

Renderização 

da textura (C) 

Renderização 

da geometria 
(D) 

Interação do 

usuário (E) 

Alteração do 

ambiente (F) 

Computador 1: 
Windows 10 (64 

bits);  

AMD Ryzen 7 
1700X;  

16 GB RAM;  

GPU NVIDIA 
GEForce GTX 
1050 Ti 4GB 

3 segundos 
10 

segundos 
Funcionando 
normalmente 

Funcionando 
normalmente 

Funcionando 
normalmente 

Leve atraso 
no tempo de 

latência da 
câmera no 

período 

noturno 

Computador 2: 
Windows 10 (64 

bits); 
AMD Ryzen 7 

5800X; 

32 GB RAM; 
GPU NVIDA 

GEForce RTX 

2060 6GB 

1 segundo 3 segundos 
Funcionando 
normalmente 

Funcionando 
normalmente 

Funcionando 
normalmente 

Leve atraso 
no tempo de 
latência da 
câmera no 

período 
noturno 

Computador 3: 

Windows 10 (64 
bits); 

AMD Ryzen 3 
3200G; 

16 GB RAM; 
GPU Radeon RX 

560 4GB 

2 segundos 5 segundos 
Funcionando 
normalmente 

Funcionando 
normalmente 

Funcionando 
normalmente 

Atraso no 
tempo de 

latência com o 

efeito de 
chuva 

Computador 4: 
Windows 10 (64 

bits); 
Intel Core i7 

5500U; 

8 GB RAM; 
GPU AMD 

Radeon R7 2GB 

28 segundos 
32 

segundos 

Não 
renderizadas 

as texturas do 
museu, do 

pavimento da 

praça e da 
estátua da 

Anita 

Funcionando 
normalmente 

Atraso 
considerável 
no tempo de 

latência 

Atraso de 3 s 
para carregar 
a alteração; 

efeitos do céu 
não 

renderizam e 

atraso no 
tempo de 
latência 

Computador 5: 

Windows 10 (64 
bits); 

Intel Core i7 7700;  

8 GB RAM; 
AMD Radeon 

R7200 

4 segundos 
10 

segundos 

Não 

renderizadas 
as texturas do 

museu, do 

pavimento da 
praça e da 
estátua da 

Anita 

Funcionando 

normalmente 

Atraso 
considerável 

no tempo de 
latência 

Atraso no 

tempo de 
latência com o 

efeito de 

chuva e no 
período da 

noite 

Computador 6: 
Windows 10 (64 

bits); 

Intel Core i5 
1035G1; 

8 GB RAM; 

GPU Intel UHD 
Graphics 

4 segundos 
21 

segundos 

Não 
renderizadas 
as texturas do 

museu, do 
pavimento da 

praça e da 

estátua da 
Anita 

Funcionando 
normalmente 

Atraso 

considerável 
no tempo de 

latência 

Efeitos do céu 
não 

renderizam e 
atraso no 
tempo de 

latência 

Fonte: Elaboração da autora. 
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  Uma amostra da visualização do ambiente virtual em funcionamento em 

diferentes computadores, a partir de recortes de capturas de tela, também é 

apresentada na Figura 157. 

Figura 157 – Exemplos da execução do AVI em diferentes computadores através do arquivo 
executável sendo, da esquerda para a direita, os computadores 1, 2 e 4 

 
 Fonte: Elaboração da autora. 

O ambiente virtual pode ser executado em todos os computadores testados, e 

as interações funcionaram corretamente. No entanto, percebe-se um aumento no 

tempo de latência da aplicação em alguns computadores, normalmente os que 

possuem configurações mais simples. A renderização de algumas texturas também 

foi prejudicada nesses equipamentos. Esses problemas interferiram de forma 

considerável na compreensão do espaço e na visualização das edificações históricas, 

além de prejudicarem a sensação de presença do usuário no ambiente virtual.  

Os efeitos do céu programados para a interação de alteração do ambiente 

apresentaram um impacto maior no AVI. As nuvens, o período noturno e a animação 

da chuva influenciaram significativamente no tempo de latência e não foram 

renderizados corretamente em alguns computadores.  

Para um melhor desempenho do ambiente virtual em equipamentos mais 

simples, tendo em vista a difusão da aplicação, mais otimizações seriam necessárias. 

Essas otimizações podem ser realizadas nos modelos geométricos, gerando 

geometrias ainda mais simplificadas, mas devem ser feitas, fundamentalmente, no 

próprio game engine, reduzindo a resolução de algumas texturas no processamento, 

removendo alguns dos efeitos especiais, alterando as configurações de landscape 

utilizada, entre outras modificações. 

 



317 
 

5.4 PROPOSTA DE WORKFLOW 

A partir da experimentação prática realizada no estudo de caso, bem como do 

mapeamento e análise de fluxos de trabalho apresentados na seção 4.3 do Capítulo 

4, é proposto um workflow geral para a criação de modelos geométricos de edificações 

existentes para o uso em um game engine. 

Conforme apresentado no decorrer deste trabalho, diferentes métodos, 

técnicas e tecnologias podem ser utilizados para cada uma das etapas no processo 

de geração desses modelos. Nesse sentido, optou-se pela proposição de um 

fluxograma que representasse, de forma geral, as diferentes possibilidades no 

decorrer de cada etapa, desde a aquisição de dados até a inserção do modelo final 

no game engine, expondo também alguns conceitos necessários para o entendimento 

do processo.  

Cabe ressaltar que esse esquema gráfico não apresenta todas as 

possibilidades existentes, mas resume as opções de fluxo de trabalho mais comuns 

para a criação dos modelos geométricos para o uso em AVI 3D. Não foi considerado 

no workflow geral o uso de modelos geométricos já existentes (o que possibilitaria 

mais ramificações no fluxograma), mas sim o processo de geração desses modelos. 

O workflow geral é apresentado na Figura 158. 
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Figura 158 – Proposta de workflow geral para a geração de modelos geométricos de 
edificações existentes para o uso em um game engine 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Uma possibilidade inicial é a aquisição de dados de referência, que se refere à 

busca por informações já existentes do objeto ou à aquisição de dados em campo, 

como imagens, medidas, desenhos etc., que servirão de base para um processo de 

modelagem manual. Outra opção é a digitalização do objeto por meio de 3D laser 

scanning e/ou fotogrametria digital, que irão resultar em uma nuvem de pontos a ser 

usada também como produto de referência na modelagem manual, ou processada 

para obtenção automatizada de um modelo de malha TIN (high-poly). A malha TIN 

também pode ser utilizada também como produto de referência para a modelagem 

manual. 
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 A modelagem manual pode ser feita por meio de métodos mais tradicionais 

(CSG, Varredura, Seções Transversais etc.), ou através do digital sculpting, que é um 

método mais livre e dificulta a precisão milimétrica na geração da forma. 

 A principal diferença entre as possiblidades descritas, além da automatização 

ou não no processo de obtenção da geometria do objeto, é o tipo de produto a ser 

obtido. Através do método manual por modelagem poligonal e outros similares, será 

obtido um modelo low-poly, no primeiro momento. Enquanto na modelagem por digital 

sculpting e na obtenção de modelos de malha TIN, o que se tem inicialmente são 

modelos high-poly. Nesse sentido, caminhos contrários são seguidos nas etapas 

seguintes. 

 Quando o produto inicial é um modelo low-poly, o mesmo é submetido ao 

processo de subdivisão para geração de uma malha densa, aplicação de detalhes e 

obtenção do modelo high-poly. Por conseguinte, quando o produto inicial é um modelo 

high-poly, tem-se o fluxo contrário. O modelo é submetido a processos decimação 

e/ou outras técnicas de remeshing para a simplificação da malha e obtenção do 

modelo low-poly. Independente do caso, ocorrem etapas de remeshing, podendo 

haver a necessidade de reestruturação da malha, alterando a tipologia dos polígonos, 

ou apenas a geometria (edição e limpeza) para a correção de eventuais 

irregularidades. 

 Após a obtenção de ambos os modelos (low e high-poly), tem-se o 

mapeamento de texturas UV. Nessa etapa são gerados os mapas UV dos modelos, 

seja para a execução da técnica bake, ou para as aplicações de texturas (que podem 

ser imagens genéricas, fotografias do próprio objeto, texturas procedurais ou PBR, 

conforme já tratado anteriormente), ou ambos os processos. Nesse momento, 

também podem ser obtidos os mapas de texturas especiais ou podem ser utilizadas 

texturas prontas disponibilizadas em bibliotecas online. A etapa de texturização pode 

ser feita diretamente no game engine ou em softwares específicos para este fim, ou 

nos próprios programas de modelagem geométrica.  

 Independente dos caminhos escolhidos, destaca-se que o modelo deve ter sua 

malha composta por triângulos (tri) antes de ser inserida no game engine, onde o AVI 

será configurado. Recomenda-se a importação do modelo no game engine em etapas 
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intermediárias para verificar se sua representação está adequada após a importação 

(em termos de geometria e textura). 

Ressalta-se que não há um fluxo único de trabalho. Os diversos tipos de 

produtos que podem ser obtidos na aquisição de dados, os diferentes tipos de 

modelos geométricos, métodos de modelagem, técnicas de remeshing e texturização 

de malhas poligonais possibilitam uma variedade de workflows que podem ser 

adotados. O que se recomenda é a compreensão das possibilidades de métodos, 

técnicas e ferramentas que podem ser utilizados para cada etapa, a fim de se elaborar 

um fluxo de trabalho adequado às necessidades específicas de cada projeto.  

O workflow geral apresentado ilustra algumas das possibilidades de geração 

de modelos geométricos de edificações históricas existentes, tendo como base os 

fluxos de trabalho analisados, os métodos e técnicas mais utilizados no 

desenvolvimento de AVI 3D e os experimentos práticos realizados no estudo de caso. 

Para a compreensão desses processos torna-se fundamental o entendimento dos 

fundamentos básicos relacionados à CG.  

Por fim, este capítulo expôs, de forma prática, todos os temas abordados na 

pesquisa, permitindo elucidar as etapas e tecnologias necessárias para o 

desenvolvimento de ambientes virtuais interativos voltados para a visualização e 

difusão do patrimônio arquitetônico. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento de aplicações de realidade virtual, que funcionam através 

de ambientes virtuais interativos 3D, demonstram diversas potencialidades para a 

visualização e difusão do patrimônio edificado. Com o constante avanço da tecnologia, 

novos fluxos de trabalho e possibilidades de interação devem ser investigados, assim 

como o uso de novas ferramentas, como os game engines, que comprovaram ser 

excelentes plataformas para a programação de aplicações interativas e imersivas. 

Este trabalho apresentou um estudo do uso de AVI 3D em realidade virtual 

aplicado ao patrimônio arquitetônico. Inicialmente, foram discutidos e definidos os 

conceitos relacionados às terminologias necessárias para a compreensão desses 

ambientes virtuais, e apresentados exemplos práticos identificados após um 

mapeamento de aplicações. 

A partir desses estudos, realizados através de uma ampla revisão bibliográfica, 

identificou-se que o desenvolvimento de um AVI 3D envolve diversas etapas 

complexas, que vão desde o planejamento até a implementação (execução e difusão) 

da aplicação. E para cada uma dessas etapas, diferentes conjuntos de tecnologias 

(hardware e software) podem ser utilizados, bem como diferentes métodos, técnicas 

e ferramentas podem ser escolhidos para desenvolvê-las.  

Nesse sentido, os trabalhos analisados demonstraram uma variedade de 

workflows para a geração de AVI 3D, focados no próprio experimento apresentado. 

Logo, identificou-se a necessidade de uma investigação e análise aprofundada em 

diversos temas e aplicações já desenvolvidas, para compreender todo o processo de 

geração dos ambientes virtuais dentro do campo do patrimônio arquitetônico, a fim de 

identificar e expor, de forma organizada, as etapas para geração dos AVI 3D. 

Foram, portanto, apresentadas neste trabalho, através de um panorama geral 

e um esquema gráfico sintético, as principais etapas e possibilidades de 

desenvolvimento de um AVI 3D, expondo o que consiste cada uma delas, além de 

diferentes métodos, técnicas e ferramentas para a sua execução. Dessa forma, foi 

possível comprovar a complexidade no processo de geração de aplicações de 

realidade virtual, bem como a necessidade de apreensão de diferentes tecnologias, e 

apresentar algumas possibilidades de fluxo de trabalho para a concepção de cada 

etapa. 
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Apresentou-se desde os processos iniciais de planejamento, com a definição 

do objeto, das características do ambiente virtual, da metodologia e das ferramentas 

a serem utilizadas, até as etapas de implementação, com a aquisição de dados 

geométricos e texturas, processamento de dados, modelagem geométrica, 

texturização, construção e programação do ambiente virtual e difusão da aplicação.  

Identificou-se também, nesta pesquisa, a reduzida quantidade de trabalhos que 

abordassem de forma clara e detalhada a etapa de geração dos modelos geométricos 

(3D) que compõem o ambiente virtual, e a programação do AVI 3D em um game 

engine, incluindo a etapa de importação dos modelos nesse ambiente. Nesse sentido, 

foi realizado um estudo para fundamentação teórica sobre modelagem geométrica na 

Computação Gráfica, sobre os diferentes tipos de modelos geométricos, métodos para 

geração de formas tridimensionais e aplicação de texturas, dentre outras etapas 

intermediárias necessárias para a obtenção do modelo final. 

Também foi realizado um mapeamento de workflows para geração de modelos 

geométricos visando aplicações com processamento em tempo real (como os game 

engine), onde foi possível identificar técnicas e ferramentas já consolidadas por 

profissionais da área, e identificar novos fluxos de trabalho para serem testados. 

Os estudos anteriormente mencionados possibilitaram identificar que a maior 

parte dos trabalhos encontrados sobre geração dos modelos geométricos e 

programação do AVI eram voltados para a área de design de jogos, apresentavam 

terminologias e ferramentas específicas para o fluxo de trabalho desse setor, tendo 

abordagem focada na descrição de algoritmos (linguagem de programação). 

Por este motivo, mostrou-se necessário expor o processo de geração dos 

modelos geométricos e de criação do AVI no game engine através de uma abordagem 

mais didática e visual, de modo que as etapas pudessem ser compreendidas por 

profissionais de diferentes áreas, sobretudo os que trabalham com aplicações 

voltadas para o patrimônio arquitetônico.  

Logo, apresentou-se neste trabalho uma descrição aprofundada do processo 

de geração de modelos geométricos para AVI 3D expondo, além dos estudos já 

mencionados, os conceitos relacionados aos modelos de malha poligonal, de nuvem 

de pontos, e etapas mais características dos workflows nessa área, como: 

mapeamento de textura UV, mapas especiais de textura, remeshing e geração de 
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modelos low-poly e high-poly, bake mesh, entre outros, até seu processamento no 

game engine. 

Esses estudos permitiram também a proposição de definições mais claras e 

consistentes para diversas terminologias usadas na área — que se apresentam às 

vezes de forma dispersa e ambígua — possibilitando relacionar termos mais teóricos 

(apresentados nos trabalhos acadêmicos) aos práticos (usados por softwares de 

modelagem geométrica e outros programas para etapas intermediárias). 

Na parte experimental da pesquisa, que visou testar as etapas propostas e os 

workflows mapeados, bem como métodos, técnicas e ferramentas para a geração dos 

modelos geométricos, foi realizado um estudo de caso que consistiu no 

desenvolvimento parcial de um AVI 3D em um game engine. Este estudo prático teve 

como foco as etapas de aquisição e processamento de dados, modelagem 

geométrica, aplicação de texturas e criação do ambiente virtual no Unreal Engine 4.  

O estudo de caso apresentou algumas formas de geração de modelos 

geométricos, a partir de uma aquisição de dados com fotogrametria digital. Foi 

possível apresentar variadas formas de obter modelos em diferentes níveis de 

detalhe, através de métodos tanto automatizados quanto interativos. Os workflows 

fotogramétricos testados mostraram possibilidades de gerar modelos fotorrealistas e 

otimizados para o uso em ambientes virtuais interativos, abordando desde malhas TIN 

editadas até objetos detalhados modelados interativamente com base em nuvens de 

pontos. Os produtos obtidos foram inseridos no Unreal 4, onde foram apresentadas 

diferentes formas de programação da aplicação. 

O experimento também mostrou as dificuldades de cada etapa e a alta curva 

de aprendizagem de alguns dos softwares e técnicas utilizados, bem como os 

problemas ocorridos no processo que interferiram na qualidade dos resultados. Ainda 

assim, foi possível obter diferentes tipos de modelos geométricos do objeto de estudo, 

que foram utilizados na construção do AVI. O game engine utilizado, por sua vez, 

demonstrou as potencialidades desses softwares para o desenvolvimento de 

ambientes virtuais interativos. 

Por fim, este trabalho apresentou possibilidades de desenvolvimento de 

ambientes virtuais 3D interativos e imersivos para a visualização e difusão do 

patrimônio arquitetônico, através de fluxos de trabalho acessíveis (baixo custo). Iniciou 
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alguns estudos de geração de modelos geométricos fotorrealistas para o uso em 

aplicações com processamento em tempo real e demonstrou as potencialidades e 

limitações dos AVI 3D no campo do patrimônio cultural. 

6.1 CONCLUSÕES 

As questões identificadas no início da pesquisa, apresentadas no Capítulo 1 

como problemas (lacunas no conhecimento científico ou recolocação de um antigo 

problema devido ao surgimento de novos conhecimentos e tecnologias), foram 

investigadas e guiaram o desenvolvimento do trabalho. Nessa seção serão 

apresentadas as conclusões de cada resolução proposta para esses problemas 

identificados. 

A primeira questão refere-se ao uso e às formas de desenvolvimento de 

aplicações de realidade virtual no campo do patrimônio arquitetônico. Inicialmente, 

constatou-se não haver uma definição clara sobre os conceitos de RV e AVI na 

literatura, levando a necessidade de uma pesquisa bibliográfica aprofundada. 

Concluiu-se que, apesar da diferença entre autores sobre algumas definições, 

existiam também características em comum. Os conceitos foram, portanto, discutidos 

e definidos no Capítulo 2. 

Uma ampla quantidade de trabalhos que demonstraram diferentes 

possibilidades de utilizar sistemas de RV (com ou sem o uso de equipamentos 

especiais de imersão) para a visualização interativa e difusão do patrimônio 

arquitetônico foram encontrados, onde foi possível identificar as potencialidades e 

limitações dessas aplicações. Algumas dessas questões puderam ser confirmadas 

através do estudo de caso, com destaque para as seguintes vantagens e 

potencialidades identificadas: 

• Visualização do patrimônio edificado através de ambientes virtuais 

tridimensionais e exploráveis, a partir de diferentes perspectivas (primeira e 

terceira pessoa), auxilia na percepção e compreensão do espaço; 

• Diferentes possibilidades de interação (em tempo real) do usuário com o 

ambiente virtual e seus elementos, programadas conforme a necessidade do 

desenvolvedor e os objetivos da aplicação (interações e interface 

customizáveis); 
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• Uso de diferentes tipos de modelos geométricos, em diferentes níveis de 

detalhe, sendo possível vincular modelos volumétricos (simplificados) e 

fotorrealistas detalhados em uma mesma aplicação; 

• Vinculação de dados e informações (áudios, imagens, textos, vídeos, links etc.) 

aos modelos geométricos, que podem ser acessadas pelo usuário no ambiente 

virtual; 

• Uso de avatares (possibilidade de criar personagens de diferentes períodos da 

história) com os quais é possível interagir; 

• Simulação do comportamento físico real de objetos (colisão, dinâmica de 

fluídos etc.), considerando o fator da gravidade, o que torna a experiência mais 

imersiva e realista; 

• Uso de diferentes hardwares para a interação com o ambiente virtual, desde os 

mais simples como mouse e teclado, até os mais complexos, como os 

equipamentos especiais de imersão (óculos estereoscópicos, luvas, capacete 

etc.); 

• Possibilidade de difusão online da aplicação por diferentes meios: interação 

através do navegador (AVI disponibilizado em um website), arquivo executável 

disponível para download, aplicativos para dispositivos móveis etc.  

Por sua vez, as limitações identificadas foram:  

• Complexidade no desenvolvimento da aplicação, que requer o 

conhecimento aprofundado em diferentes tecnologias (hardware e software) 

e processos (aquisição e processamento de dados, modelagem geométrica, 

aplicação de textura, programação do AVI etc.); 

• Dificuldade de geração de AVI complexos (com o uso de modelos 

geométricos detalhados, texturas de alta resolução, várias formas de 

interação etc.). Para esses ambientes virtuais torna-se necessário o uso de 

ferramentas específicas, como um game engine no seu desenvolvimento. 

Esses softwares exigem requisitos mínimos para o seu funcionamento 
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(processador mais potente, placa de vídeo, memória RAM102 com maior 

capacidade etc.), restringindo o uso do programa e limitando a aplicação; 

• Dificuldade de difusão de AVI complexos, pois também exigem 

equipamentos com requisitos mínimos (como computadores com alta 

capacidade de processamento) para a sua execução, limitando o acesso a 

quem possuir esses equipamentos; e 

• Elevado tempo para o desenvolvimento do ambiente virtual. 

Os ambientes virtuais de RV demonstraram a possibilidade de visualizar, 

explorar e interagir com edificações e até centros históricos inteiros de uma forma 

mais imersiva e atrativa, onde o usuário percebe e compreende o espaço através das 

suas ações voluntárias (ainda que pré-programadas) no AVI 3D. É possível restituir 

digitalmente edificações existentes, recriar suas características em outros períodos da 

história ou até representar centros urbanos que não existem mais. Pode-se explorar 

o patrimônio edificado por completo, até partes que não estariam acessíveis aos 

visitantes no mundo real, e conhecer bens de interesse histórico por todo o mundo. 

Com a pesquisa, identificou-se que os AVI vêm sendo utilizados no campo do 

patrimônio arquitetônico, fundamentalmente, para a visualização e difusão desses 

bens, assim como para fins educacionais. A maior parte das aplicações analisadas 

possibilitavam o usuário explorar e obter informações a partir dos modelos 

geométricos, ou através da interface, disponibilizando narrativas por meio de textos e 

áudios. Embora os ambientes de RV com o uso de equipamentos especiais de 

imersão estejam sendo alvo de muitos trabalhos, os ambientes virtuais de RV não-

imersivos (sem o uso desses equipamentos especiais) continuam sendo 

desenvolvidos, por serem mais acessíveis e de fácil difusão.  

O uso de game engines para criar essas aplicações apresentou diversas 

potencialidades, devido à possibilidade de utilizar diferentes tipos de modelos 

geométricos e de vinculá-los aos mais variados tipos de informações. Além disso, a 

possibilidade de criar, através da programação, as formas de interação do usuário 

 
102 Memória de acesso aleatório (Random Access Memory – RAM), responsável por permitir acesso 

aos arquivos armazenados no computador (leitura de dados). 
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com o ambiente, viabilizam a elaboração de experiências voltadas para o patrimônio 

edificado, favorecendo a sua compreensão. 

No entanto, o desenvolvimento desses ambientes virtuais ainda é um processo 

complexo e que necessita de tempo, equipamentos específicos e a apreensão de 

diferentes tecnologias e conhecimentos de diferentes áreas. Quanto mais complexo o 

AVI, mais recursos serão necessários para gerá-lo, e mais difícil será difundi-lo, 

fazendo com que a aplicação não seja acessível para a maior parte da população. 

Ainda assim, os estudos realizados demonstraram que com o rápido avanço da 

tecnologia e disponibilidade de softwares gratuitos, ambientes virtuais de RV um 

pouco mais complexos e fotorrealistas, que antes eram restritos às grandes indústrias, 

já podem ser desenvolvidos a baixo custo e por profissionais de diferentes áreas. 

A partir das pesquisas realizadas, foram propostas as etapas de 

desenvolvimento de um AVI 3D, no contexto da realidade virtual, apresentadas 

inicialmente em Linhares e Groetelaars (2019b), aperfeiçoadas no decorrer do 

trabalho, e detalhadas no Capítulo 3. Essas etapas guiaram o estudo de caso (geração 

parcial de um AVI 3D em um game engine) e comprovaram auxiliar na elaboração do 

ambiente virtual, organizando o fluxo de trabalho em partes. 

Embora a organização em etapas e a fase inicial de planejamento proposta 

auxiliem no desenvolvimento do AVI e evitem retrabalhos, comprovou-se que não se 

trata de um processo linear. Alguns dos resultados obtidos necessitaram de revisão e 

replanejamento, sobretudo no processamento de dados e programação do ambiente 

virtual. O conhecimento das tecnologias a serem utilizadas, bem como dos métodos 

e técnicas específicos em cada etapa, são de fundamental importância para obter 

bons resultados. Ainda assim, a qualidade de alguns produtos a serem gerados só 

poderá ser descoberta após a experimentação prática.  

Isso se mostrou mais relevante na etapa de construção do ambiente virtual no 

Unreal Engine 4. Ainda que as formas de interação e interface tenham sido 

previamente definidas, bem como os níveis de detalhe dos modelos geométricos, 

somente após a inserção dos elementos no game engine e a configuração do AVI, foi 

possível identificar se alguns critérios propostos no planejamento foram adequados. 

Destaca-se, portanto, a necessidade de se testar, em tempo real na área de trabalho 
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do software, as interações com os modelos e as informações vinculadas, a legibilidade 

e acessibilidade da interface, o tempo de latência, entre outras questões. 

Outro aspecto importante a ser destacado foram os fluxos de trabalho para a 

geração de modelos geométricos para o uso em AVI 3D, ou seja, para o 

processamento em tempo real. As características específicas de como devem ser 

esses modelos e como gerá-los (possibilidades de métodos, técnicas e ferramentas) 

foram os problemas colocados e investigados neste trabalho. 

 O aprofundamento nos conceitos de modelagem geométrica permitiu 

compreender as características desses modelos e constatar a diferença de algumas 

terminologias presentes na literatura e nas atividades práticas (apresentadas por 

softwares e profissionais da área). Esses termos foram discutidos e definidos no 

Capítulo 4. O entendimento de modelos de malha poligonal, topologia e remeshing, 

mapeamento de textura UV, entre outras questões estudadas nesse capítulo, foram 

imprescindíveis para analisar os workflows identificados e gerar os modelos 

geométricos. 

 Quanto à geração dos modelos geométricos, o mapeamento de workflows 

permitiu identificar diferentes possibilidades de criação desses modelos, desde 

métodos automatizados até a modelagem interativa, além de diferentes técnicas e 

ferramentas para as variadas partes do processo. A análise de fluxos de trabalho e de 

softwares já consolidados no setor, a pesquisa por novas ferramentas e o estudo de 

caso permitiram formular um esquema de workflow, ilustrando os caminhos e 

tecnologias possíveis para gerar o modelo geométrico, da aquisição de dados até o 

modelo final, pronto para a utilização no game engine. 

O estudo de caso apresentado no Capítulo 5 permitiu a experimentação prática, 

tanto das etapas propostas de desenvolvimento do AVI, quanto dos fluxos de trabalho 

identificados. A definição prévia das etapas, como já mencionadas, auxiliaram na 

organização de todo o processo de geração do ambiente virtual. No entanto, 

identificou-se a necessidade de uma maior familiaridade prática com os softwares e 

técnicas a serem utilizados na fase de implementação, antes de se realizar a fase de 

planejamento. O estudo teórico de alguns conceitos e métodos também foram 

fundamentais.  
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Entender o funcionamento e os recursos de um game engine, por exemplo, 

possibilitou uma melhor definição do AVI a ser criado. Assim como o estudo sobre 

métodos de modelagem geométrica, topologia e técnicas de remeshing foram 

imprescindíveis para gerar corretamente modelos geométricos para o processamento 

em tempo real. Ainda que muitos softwares apresentem uma interface intuitiva e 

comandos que podem ser usados de forma empírica, alguns conhecimentos 

continuam sendo indispensáveis. 

Foi preciso, no estudo de caso, contar com o auxílio de um profissional da área 

de Design de Jogos, especializado em programação, para auxiliar na configuração do 

AVI 3D na UE4. Ainda que a linguagem blueprint utilizada tenha facilitado a 

configuração do ambiente virtual, o conhecimento de ferramentas específicas da 

Unreal, bem como do raciocínio básico de linguagem de programação, mostrou-se 

necessário para configurar as interações usuário-ambiente, definir os níveis e 

transições de cenas da interface, entre outras questões. 

Nesse sentido, conclui-se que a participação de profissionais de diferentes 

áreas de atuação em um mesmo projeto contribui para um melhor desenvolvimento 

do AVI. Dessa forma, cada etapa poderá ser realizada por um especialista, com 

experiência nos fluxos de trabalho e ferramentas mais adequados. Ainda assim, 

aplicações mais simplificadas podem ser desenvolvidas por equipes menores, de uma 

mesma área, ou por um único profissional. 

Por fim, a geração do arquivo executável do AVI 3D e o teste em diferentes 

computadores comprovou que o ambiente virtual pode ser utilizado em vários 

equipamentos, facilitando a difusão da aplicação. O AVI executável funcionou da 

mesma forma quando simulado no game engine e nenhuma das interações 

apresentou problema. 

No entanto, o AVI gerado não foi otimizado o suficiente para computadores com 

configurações mais simples, sobretudo os que não possuíam GPU potentes. A 

renderização de algumas texturas e o tempo de latência foram prejudicados, indicando 

a necessidade de se otimizar ainda mais o ambiente virtual. Ainda assim, em 

computadores com melhores configurações, a aplicação funcionou corretamente. 
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Logo, conclui-se que o objetivo e a plataforma para qual o AVI está sendo 

desenvolvido é de fundamental importância, a fim de decidir o nível de otimização da 

aplicação. 

6.2 CONTRIBUIÇÕES 

 Este trabalhou apresentou diferentes contribuições para o estudo de ambientes 

de realidade virtual no campo do patrimônio arquitetônico e de geração de modelos 

geométricos. As principais contribuições são listadas a seguir: 

• Discussão e definição das terminologias “ambientes virtuais” e “realidade 

virtual”; 

• Apresentação de exemplos de aplicações de RV no campo do patrimônio 

arquitetônico, expondo suas características, como: objetivos, tecnologias 

utilizadas para o seu desenvolvimento (hardware e software), possibilidades de 

interação, entre outros; 

• Definição das etapas de desenvolvimento de um AVI 3D, voltadas para a 

visualização e difusão do patrimônio edificado, dentro do contexto da realidade 

virtual, a fim de auxiliar trabalhos futuros; 

• Apresentação de todas as etapas propostas, explicando em que consiste cada 

uma delas e indicando algumas possibilidades de métodos e ferramentas para 

a sua execução; 

• Discussão e definição de terminologias que apresentam divergência de 

conceitos na literatura e na prática, como: topologia, retopologia e remeshing; 

• Definição de workflow geral para a geração de modelos geométricos de 

edificações históricas para o uso em AVI 3D, ilustrando as diferentes 

possibilidades de métodos e equipamentos, desde a aquisição de dados até a 

obtenção do modelo final; 

• Apresentação de técnicas para a edição e otimização de malhas TIN, bem 

como para processamento de nuvem de pontos; 

• Apresentação de possibilidades de interação em um game engine com 

diferentes tipos de modelos geométricos e informações vinculadas. 
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Pretende-se que este trabalho contribua para o uso de AVI 3D no campo do 

patrimônio arquitetônico, servindo como base para o desenvolvimento dessas 

aplicações, elucidando o processo de construção do ambiente virtual e indicando 

diferentes possibilidades de métodos e ferramentas a serem adotados em todas as 

etapas. Espera-se que os temas apresentados nessa pesquisa, e a forma como estão 

organizados, incluindo o uso de imagens e fluxogramas, auxiliem outros profissionais 

não familiarizados com o tema a compreender as particularidades dos modelos 

geométricos utilizados em sistemas com processamento em tempo real, bem como o 

funcionamento de um game engine. 

Em função da rápida evolução da tecnologia e surgimento de novos programas, 

acredita-se que o estudo de caso realizado possa também contribuir com a 

apresentação de diferentes técnicas e softwares, expondo os resultados obtidos 

(vantagens e problemas identificados), nas etapas de aquisição e processamento de 

dados, modelagem geométrica e texturização, sobretudo em fluxos de trabalho de 

baixo custo, com o uso da fotogrametria digital. 

6.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 Recomenda-se para trabalhos futuros a investigação de mais possibilidades de 

interação nos AVI 3D, focando a pesquisa na construção do ambiente virtual e em 

como o usuário irá perceber e interagir com o patrimônio arquitetônico ali 

representado. Também é fundamental buscar formas de visualizar os dados (como 

textos, imagens e vídeos) vinculados aos modelos das edificações históricas sem 

interromper a visualização das mesmas com a abertura de uma nova janela. Formas 

de interações mais similares à realidade irão contribuir para experiências mais 

imersivas e para uma melhor sensação de presença no ambiente virtual. 

A gamificação vem ganhando destaque nesse contexto, demonstrando 

grandes potencialidades para atrair o usuário e incentivar a participação voluntária, 

criando narrativas envolventes que podem auxiliar na compreensão dos bens de 

interesse histórico e cultural. 

 Outras questões devem ser investigadas para melhorar a sensação de 

presença no ambiente virtual, como o uso de NPC, objetos e sons, de forma a tornar 

o ambiente mais real, relacionando o espaço com outros bens culturais, como os 
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imateriais. Torna-se importante investigar formas de proporcionar ao usuário a 

experiência de estar no ambiente histórico com todo o seu contexto (pessoas, histórias 

etc.), e não somente as edificações em si.  

 Formas de difundir os ambientes virtuais interativos também devem ser 

pesquisadas, uma vez que o objetivo é torná-los acessíveis a uma maior parte da 

população. A depender da forma de difusão e hardwares a serem utilizados, a 

complexidade e otimização do AVI serão diferentes. Recomenda-se também mais 

estudos sobre a otimização de modelos geométricos para o processamento em tempo 

real, dada a variedade de fluxos de trabalho e ferramentas que podem ser utilizadas 

nesse processo, e sobre a otimização do AVI em si no game engine. 

Cabe aqui ressaltar que em abril de 2022 a empresa Epic Games liberou para 

download a versão 5 do Unreal Engine, que representa até o momento de conclusão 

deste trabalho o estado da arte no setor. Essa nova versão do game engine inclui um 

sistema chamado Nanite103que permite o processamento de modelos com bilhões de 

polígonos e apresenta uma nova forma de cálculo de iluminação em tempo real.  

Segundo a empresa, será possível utilizar em uma mesma cena diversos 

modelos de malha TIN high-poly com texturas de alta resolução (megascans), sem a 

necessidade de otimização, ou seja, técnicas de remeshing e bake mesh parecem 

não ser mais necessárias. O desenvolvimento de ambientes de RV no sistema Nanite 

são, portanto, uma possibilidade de investigação, até o presente momento não 

explorada. 

 No entanto, os equipamentos necessários para desenvolver um AVI 3D nesse 

sistema, bem como para executar as aplicações desenvolvidas, continuam não sendo 

tão acessíveis. Tendo em vista o objetivo de criar ambientes virtuais interativos para 

difundir o patrimônio arquitetônico (torná-lo acessível), e considerando que a maior 

parte da população não tem acesso a equipamentos de alto custo, torna-se 

fundamental continuar investigando workflows para criar aplicações mais otimizadas 

a fim de facilitar a sua difusão. 

 
103 Disponível em: https://www.unrealengine.com/en-US/blog/understanding-nanite---unreal-engine-5-
s-new-virtualized-geometry-system?sessionInvalidated=true. Acesso em: 15 abr. 2022. 
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Outra recomendação é investigar a aplicação de AVI 3D voltados ao patrimônio 

no Metaverso104, que pode ser entendido como uma rede de ambientes virtuais 

interativos e multiusuário, ou seja, espaços compartilhados em ‘mundos virtuais’, onde 

os usuários podem interagir entre si, visitar diferentes espaços, lojas, comprar 

produtos que só existem no mundo virtual, entre outras ações. A terminologia é 

comumente utilizada para se referir a uma rede de mundos virtuais que tenta replicar 

a realidade, utilizando-se de recursos de RV e RA para aumentar a imersão do 

usuário.  

Tanto a ideia do Metaverso como as tecnologias de RV e RM estão se tornando 

cada vez mais populares e sendo incorporadas nos mais diversos setores da indústria. 

Pesquisas no campo de patrimônio relacionadas ao uso dessas tecnologias interativas 

e imersivas, seja para documentação e difusão dos bens de interesse histórico e 

cultural, ou para aplicações mais práticas de restauração e manutenção, dentre outras 

finalidades, devem ser realizadas.   

   

 
104 Terminologia ainda em discussão e que ganhou popularidade durante o desenvolvimento desta 
pesquisa. Refere-se a uma nova ‘era’ de evolução da internet. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Um panorama das aplicações de ambientes virtuais interativos para 

a ação e difusão do patrimônio arquitetônico 

 

PROTOCOLO PARA A REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

OBJETIVOS 

Identificar e analisar as possibilidades de aplicações de ambientes virtuais 

tridimensionais e interativos criados em um game engine para a conscientização e 

difusão do patrimônio arquitetônico. 

QUESTÕES DE PESQUISA 

1. Quais tipos de ambientes virtuais interativos estão sendo utilizados na área do 

patrimônio arquitetônico?  

 

2. Com que finalidade os ambientes virtuais interativos estão sendo utilizados na 

área do patrimônio arquitetônico? 

 

3. Quais os tipos de interatividade que estão sendo aplicadas em um ambiente 

virtual voltado para o patrimônio arquitetônico?  

 

4. Quais métodos e técnicas estão sendo utilizadas para a criação de ambientes 

virtuais tridimensionais e interativos na arquitetura? 

 

5. Quais as ferramentas que estão sendo utilizadas para a criação de ambientes 

virtuais tridimensionais e interativos na arquitetura? 

 

Intervenção | aplicações, métodos, técnicas e ferramentas 

Controle | trabalhos obtidos na revisão exploratória inicial  

1. ABDELMONEM, M. G. Virtual heritage: global perspectives for creative modes 

of heritage visualization. Nottingham: Virtual Heritage Cairo, 2017. E-book. 

2. BANFI F. et al. Generative modeling, virtual reality and HBIM interaction: 

immersive environment for built heritage: case study of Shaikh Isa Bin Ali 

House, Bahhrain. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF GEOMATICS AND 

RESTORATION, 2., 2019, Milan. Proceedings [...]. Milan: ISPRS, 2019. 

3. BEKELE M. et al. A Survey of Augmented, Virtual and Mixed Reality for Cultural 

Heritage. ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, New York, 

v.11, jun. 2017. 
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4. BORRIELLO, C. From point cloud based models to VR visualization for 
Cultural Heritage at risk: St. Nicola Church in Tolentino. 2018. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura para Preservação do Patrimônio e Aprimoramento) 
- Politecnico di Torino, 2018. 

5. DEBAILLEUX, L.; HISMANS, G.; DUROISIN, N. Exploring Cultural Heritage 

Using Virtual Reality. In: IOANNIDES, M. (ed.). Digital Cultural Heritage. 

Springer International Publishing, 2018.  

6. MARTINA, A. Virtual heritage: new technologies for edutainment. 2014. Tese 

(Doutorado em Engenharia Informmática e de Sistema) – Politécnica de 

Torino, Torino, 2014. 

7. STATHAM, N. Scientific rigour of online plataforms for 3D visualisation of 
heritage. Virtual Archaeology Review, v. 10, n. 21, p.1-16, 2019.  

População | textos que tratem de aplicações de ambientes virtuais interativos para o 

patrimônio arquitetônico 

Resultados | conhecimento aprofundado das possibilidades de aplicação dos 

ambientes interativos na área do patrimônio arquitetônico; conhecimento das técnicas 

e métodos para a criação de ambientes virtuais interativos; identificação ou definição 

de uma metodologia atualizada para a criação de ambientes virtuais interativos em 

função da finalidade da aplicação; mapeamento atualizado das ferramentas existentes 

para o processo de criação de ambientes virtuais tridimensionais interativos;  

Aplicação | pesquisadores e profissionais de áreas que trabalhem com o patrimônio 

arquitetônico ou pesquisadores e profissionais que desenvolvam aplicações de 

ambientes virtuais interativos em qualquer área. 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE FONTES 

Fontes disponíveis via web, preferencialmente em base de dados científicas da área; 

fontes recomendadas por profissionais da área;  

TERMOS IDENTIFICADOS NOS TRABALHOS DE CONTROLE 

Virtual reality; virtual environment; digital envinronment; interactive environment; 

immersive environment; non-immersive environment; virtual world; digital world; digital 

reconstruction; virtual reconstruction; digitalization; virtualization; heritage visualization; 

scan; cultural heritage; virtual heritage; digital heritage; game engine; unreal; unity; 

cryengine;  

PALAVRAS-CHAVE DEFINIDAS PARA AS BUSCAS 

(“virtual environment” OR “virtual reality” OR “digital environment” OR “interactive 

environment”) AND (“cultural heritage” OR “virtual heritage” OR “digital heritage”) AND 

(“game engine” OR engine OR Unreal OR Unity OR Cryengine)  

LISTAGEM DE FONTES 

BASES INTERNACIONAIS 

1. Biblioteca Digital do IEEE (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/) 
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2. Biblioteca Digital da ACM (http://portal.acm.org/) 

3. Anais eletrônicos do ISPRS (https://www.isprs.org/) 

4. Web of Science (http:// webofknowledge.com) 

5. Scopus (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic) 

BASES NACIONAIS 

1. Portal Periódicos da Capes (http://novo.periodicos.capes.gov.br/) 
 

TIPO DOS ARTIGOS 

Trabalhos realizados por profissionais ou estudantes da área de tecnologias digitais, 

arquitetura e outras áreas relacionadas.  

IDIOMA DOS ARTIGOS 

Palavras-chave em inglês. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS TRABALHOS 

Critérios de inclusão: 

a) Serão incluídos trabalhos que abordem ambientes virtuais tridimensionais 

interativos voltados para a representação de edificações de interesse histórico 

e cultural. 

 

b) Trabalhos publicados e disponíveis integralmente em base dedados científicas. 

 

c) Serão incluídos trabalhos que abordem ambientes virtuais com o mínimo de 

interatividade. 

 

d) Serão incluídos trabalhos feitos com o uso de panoramas, desde que sejam 

interativos. 

 

e) Serão incluídos trabalhos que tratem de aplicações com qualquer ou nenhum 

nível de imersividade. 

 

Critérios de exclusão: 

a) Serão excluídos trabalhos que abordem ambientes que não sejam virtuais. 

 

b) Serão excluídos trabalhos que tenham sido publicados antes do ano de 2016. 

 

c) Serão excluídos trabalhos que abordem ambientes que não sejam 

tridimensionais. 

 

d) Serão excluídos trabalhos que abordem ambientes que não sejam interativos. 
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e) Serão excluídos trabalhos curtos como artigos resumidos ou pôsteres.  

 

f) Serão excluídos trabalhos que abordem somente descrição de algoritmos.  

 

g) Serão excluídos trabalhos que não sejam voltados para o patrimônio cultural.  

 

h) Serão excluídos trabalhos que não utilizem um game engine para a criação do 

ambiente virtual interativo. 

 

i) Serão excluídos trabalhos que não estejam no formato .pdf 

 

j) Serão excluídos trabalhos que tratem exclusivamente de outros tipos de 

realidade que não a virtual, como a realidade mista  

 

k) Serão excluídos trabalhos que não abordem a construção do ambiente virtual 

interativo (que não mencionem métodos, técnicas e ferramentas). 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS 

As strings serão inseridas nos mecanismos de busca de cada base de dados, conforme 

as configurações de busca da própria base. O primeiro item a ser analisado será o título 

do trabalho, seguido do resumo quando necessário, sendo aplicados os critérios de 

inclusão e exclusão. Os trabalhos em que, pelo título e resumo, não for possível 

identificar se atende aos critérios estabelecidos, serão analisados pelo texto completo 

através de uma leitura rápida dos títulos dos capítulos ou tópicos. Os trabalhos serão 

selecionados se considerados de relevância pelo principal revisor (aluno). Em caso de 

dúvidas quanto à relevância, os demais revisores serão consultados. 

 

CRITÉRIOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE 

1. O trabalho expõe de forma clara o objetivo da aplicação do ambiente virtual 

interativo no patrimônio? 

 

2. O trabalho expõe de forma clara os tipos de interatividade possíveis entre o 

usuário e o ambiente virtual? 

 

3. O trabalho apresenta os métodos, técnicas e ferramentas utilizados para a 

criação do ambiente virtual interativo? 

 

4. O trabalho apresenta imagens do ambiente virtual criado? 

 

5. O trabalho apresenta, de forma clara, as etapas de desenvolvimento ou 

metodologia para a criação do ambiente virtual interativo? 
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6. O resumo/abstract do trabalho expõe os métodos utilizados e resultados 

obtidos? 

ESTRATÉGIA DE EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Os trabalhos selecionados serão classificados por ordem de prioridade de leitura, 

conforme seus critérios de inclusão e qualidade, e serão lidos na íntegra dentro do 

prazo estabelecido pelo cronograma do revisor principal. O mesmo fará um fichamento 

de cada um dos trabalhos, contendo os seguintes itens: métodos, técnicas e/ou 

ferramentas para a criação de ambientes virtuais interativos, possibilidades de 

interação com o patrimônio digital, metodologias para a criação de ambientes virtuais 

interativos e as etapas de desenvolvimento da aplicação.   

Será preenchido um formulário de extração de dados para cada trabalho, sendo o 

modelo do mesmo aprovado previamente pelos demais revisores. Também deverão 

conter nesses formulários informações básicas, como dados bibliográficos, data e local 

de publicação, abstract, etc.; síntese do trabalho redigida pelo revisor principal e 

anotações e/ou reflexões pessoais do mesmo a respeito do trabalho lido.  

SUMARIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

Após completar a etapa de leitura e extração de dados, será realizado um relatório 

técnico com a sumarização dos resultados e análise dos mesmos. Serão elaboradas 

tabelas e/ou gráficos, de acordo com os resultados a serem encontrados e infográficos 

que ilustrem as aplicações, técnicas, métodos e ferramentas encontrados.  

DOCUMENTAÇÃO DA REVISÃO 

A RS descrita será divulgada em forma de artigo e também será parte da dissertação 

de mestrado da revisora principal (aluna).   

 


