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 Antecedentes o Proyecto mo-
dela pelotas Este estudo foi delimitado no âmbito 
do Projeto Modela Pelotas [1], que vem sendo desenvol-
vido no contexto do Curso de Especialização de Gráfica 
Digital, UFPel [2]. 

 A arquitetura da cidade de Pelotas, especifica-
mente aquela de valor histórico patrimonial reconhecido, 
tem servido de elemento motivador para o desenvolvimen-
to de trabalhos de monografia [3] [4] e de conteúdos per-
tinentes as disciplinas do Curso: Modelagem Geométrica, 
Modelagem Visual, Fundamentos e Aplicações de Infor-
mática Gráfica [5][6].

 Considerando que o ato de modelar exige o des-
encadeamento de estudos para a descrição da geometria 
e da aparência dos elementos arquitetônicos, o Projeto 
Modela Pelotas promove a construção de conhecimento a 
cerca deste patrimônio. Um conhecimento interdisciplinar 
envolvendo, principalmente, as áreas de Arquitetura, His-
tória, Artes Visuais e Turismo. 

 O projeto referido tem constituído um acervo di-
gital importante incluindo trabalhos de reconstituição vir-
tual de espaços arquitetônicos e urbanos de valor histórico 
e patrimonial para a Cidade de Pelotas. Este acervo, vem 

sendo ampliado a cada edição do Curso, tem disponibili-
zado modelos capazes de estruturar um ambiente virtual: 
“Pelotas Virtual”. 

 Entretanto, ao longo dos últimos oito anos os 
modelos referidos foram sendo produzidos por proces-
sos compatíveis com diferentes tecnologias e também 
com estágios diversificados de apropriação desta mesma 
tecnologia, de acordo com os conceitos e procedimentos 
trabalhados e com a infra-estrutura tecnológica disponí-
vel no âmbito do Curso de Especialização. Somando-se 
a isto, os objetivos de produção dos modelos também 
foram diversificados: existem modelos próprios para a 
geração de imagens estáticas que buscaram um detalha-
mento geométrico e de aparência precisos; existem mo-
delos constituídos para a produção de animações e ainda 
modelos adequados para a visualização em sistemas de 
realidade virtual, em tempo real, que geralmente exigem 
uma modelagem mais simplificada. 

 Neste contexto, identifica-se uma questão impor-
tante a ser tratada: “como adequar modelos, constituídos 
por diferentes processos e tecnologias, para inseri-los em 
ambientes interativos com navegação multiusuário e de 
renderização em tempo real?”, configurando-se o interes-
se deste estudo.
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 Para a modelagem dos elementos ricos em for-
mas livres foram utilizadas técnicas de controle de su-
perfícies paramétricas empregando-se especificamente a 
técnica de NURBS (Non Uniform Rational Beta Spline) pro-
cesso apropriado a este tipo de superfície. O processo de 
construção foi iniciado pela geração de esferas, servindo 
de guias para a obtenção dos volumes do objeto. Através 
da malha de NURBS, uma malha editável que ao permitir 
o controle dos seus vértices internos possibilita a modela-
gem desta malha conforme o objeto base “Figura 3” Além 
disso, como o objeto é simétrico, foi feito apenas um lado, 
sendo o outro lado criado a partir de uma cópia deste.

Teoría y proceso de diseño

 Objetivos Este estudo tem como objetivo 
principal experimentar técnicas de modelagem capazes 
de otimizar modelos tridimensionais, que tenham sido ge-
rados a fim de obtenção de imagens estáticas, para que 
possam ser inseridos em ambientes interativos com nave-
gação multiusuário e de renderização em tempo real.

 Experimentando metodologias de oti-
mização de modelos tridimensionais: 
Para a execução dos experimentos selecionou-se um 
modelo produzido a partir de interesses didáticos, junto à 
disciplina de Modelagem Geométrica I, do Curso de Espe-
cialização. Destaca-se o propósito didático de que os mo-
delos contemplem entes geométricos diversificados, des-
de as formas poliédricas, quádricas e as paramétricas. E 
ainda com o interesse de que os estudantes reconheçam e 
explorem técnicas de geração e transformações geométri-
cas, sem priorizar a otimização do modelo, que significaria 
o controle do número de polígonos, observando o mínimo 
necessário para a representação fiel da geometria deseja-
da. Imagens estáticas são produzidas para a análise dos 
modelos.

 O modelo selecionado refere-se a uma luminária 
da “Fonte das Nereidas”, localizada na Praça Coronel Pe-
dro Osório, no centro da cidade de Pelotas. Figura 1

 O modelo gerado resultou de processos diferen-
ciados. De acordo com a Figura 2, a base da luminária foi 
construída com processo de extrusão por trajetória e a 
parte superior da luminária com processos de revolução.

Figura 1. Luminárias da Fonte das Nereidas (Pelotas, RS): elementos uti-

lizados para o desenvolvimento do modelo digital a ser otimizado.

Figura 2. Modelos gerados e no detalhe exemplo dos processos de ge-

ração.
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 A adoção dos processos descritos resultou em 
um modelo com 102672 polígonos, sendo que cerca de 
30% concentra-se na definição das superfícies paramé-
tricas. Este modelo gerou um arquivo com 2587 KB.

 Devido o número elevado de polígonos, este mo-
delo torna-se inadequado para ser inserido em um am-
biente virtual interativo de renderização em tempo real. A 
navegação neste ambiente, para visualização e interação 
com este modelo seria insatisfatória devido ao tempo ne-
cessário para a renderização de cada ponto de vista dife-
rente. Isto acabaria por eliminar a sensação do usuário de 
estar imerso e interagindo com um mundo virtual.

 Na adequação do modelo, experimentaram-se 
dois processos, aplicados de acordo com o tipo de geo-
metria do elemento envolvido. De utilização de técnicas 
de compressão de informação ou de redução automáti-
ca do número de polígonos e de reconstrução analítica 
do modelo.

 O processo de reconstrução partiu da análise 
comparativa entre técnicas de modelagem. Por exemplo, 
elementos poliédricos que tinham sido gerados pela téc-
nica de extrusão de um perfil, por trajetória, em torno do 
eixo y (altura da luminária) foram gerados por extrusão 
ao longo deste eixo de altura, temos o modelo original 
identificado na “Figura 4” com a cor cinza e a parte ver-
melha mostra o processo de simplificação por extrusão, 
permitindo uma redução de 95% dos polígonos.
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Figura 3. Etapas realizadas no processo de modelagem por NURBS  Para as formas paramétricas buscaram-se 
ferramentas auxiliares que automatizem a redução de 
polígonos, devido não ter sido encontrado outro proces-
so que modelasse as superfícies com uma baixa taxa 
poligonal. Sendo aplicado apenas para estas formas, 
utilizou-se o modificador Polygon Cruncher Sete[9] que 
simplifica o número de faces dos modelos tridimensio-
nais mantendo os detalhes dos objetos com alta otimi-
zação, reduzindo o número de polígonos sem mudar 
sua aparência “Figura 5”. Observou-se o desempenho 
de tais procedimentos aplicados às formas poliédricas, 
no entanto, notou-se que ocorria uma deformação nos 
modelos. Este processo teve como resultado 85% de re-
dução sem haver perda na qualidade visual do objeto.

Figura 4. Etapas do processo de simplificação das formas poliédricas

Figura 5. Comparação da malha poligonal que define a superfície para-

métrica: antes e depois da simplificação a partir do modificador. “Polygon 

Cruncher Sete”.
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 Os procedimentos relativos às formas quádri-
cas utilizou-se as primitivas do programa eliminando 
algumas de suas faces obtendo 90% de redução em 
comparação ao processo de revolução de um perfil bi-
dimensional.

 Ao final dos processos de otimização das for-
mas obteve-se uma redução de 102.672 polígonos pre-
sentes no modelo original, para 4.995 polígonos no mo-
delo simplificado, gerando um arquivo com 567KB. 

 Com a redução dos polígonos do objeto, teve-
se a necessidade de aplicar técnicas de texturização na 
superfície do modelo, para a simulação de geometrias à 
pequena e à micro escala, a fim de manter a veracidade 
do monumento. Utilizando o processo de mapeamento 
de superfícies conhecido por “Unwrap UVW”, possibi-
litando usar uma imagem fotográfica com variação de 
rugosidade na superfície mantendo o aspecto real do 
monumento arquitetônico e compensando a falta de de-
talhamento geométrico ocasionado pela simplificação 
da superfície Figura 6.

 

 Para visualizações interativas a aplicação de 
texturas na superfície de modelos possibilita uma maior 
veracidade das geometrias em micro escala. No modelo 
complexo essa modelagem não foi realizada, pois ne-
cessitaria de um número ainda maior de polígonos.

Teoría y proceso de diseño

Figura 6. Imagem comparando o modelo original sem a aplicação de tex-

tura e ao lado o modelo simplificado com a aplicação de uma imagem em 

sua superfície.

 Considerações Finais Os resultados 
têm orientado processos de adequação dos modelos 
que haviam sido desenvolvidos para outros propósitos 
e, principalmente, têm indicado processos de geração 
pertinentes a cada finalidade de utilização dos modelos 
e a cada tipo de geometria, atendo-se ao controle da 
densidade das malhas poligonais envolvidas em cada 
processo.

 O estudo realizado, além de contribuir para o 
desenvolvimento do Projeto Modela Pelotas, tem auxi-
liado na delimitação de metodologias de modelagem 
aplicadas na geração de imagens estáticas, animações 
e para ambientes de navegação em tempo real analisa-
das no âmbito do curso de Especialização em Gráfica 
Digital, promovendo desta forma a revisão do processo 
de ensino/aprendizagem.
 
 Resultados Os resultados têm permitido 
adequar os modelos que haviam sido desenvolvidos 
para outros propósitos e, principalmente, indicando 
processos de geração pertinentes a cada finalidade de 
utilização dos modelos para imagens estáticas, para 
animações e para ambientes interativos com navegação 
multiusuário e de renderização em tempo real.

 Diante dos objetivos do Modela Pelotas, de ge-
rar um ambiente virtual de interesse didático e cultural 
de representação do patrimônio arquitetônico da cida-
de de Pelotas, o trabalho apresentado contribui como 
apresentação de uma metodologia para o desenvolvi-
mento de modelos digitais que poderá ser reproduzida 
e avaliada para aplicação em outros modelos, com o 
objetivo de auxiliar as novas produções dos acadêmi-
cos do curso de Especialização em Gráfica Digital.
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