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Through the evaluation of 
advantages and limitations of 
3D historic city models, this 
paper aims to analyze the 
contribution of those tools to 
the city history representation. 

such as incomplete information, 
impediments to acknowledge 
hypotheses representations, 
intense labor requirements or 

those systems based on historical 
facts’ location in 3D models, 

databases and interaction, which 
should prevail over some of the 
limitations. Finally, we illustrate 
those issues through the system 
Rio-H that presents an alternative 
for historical narratives.

Introdução

desenvolvimento do modelo, analisando diversas 

maravilhas, mas as respostas que as cidades nos 
oferecem às nossas perguntas, ou as perguntas 

artigo descrevia seu desapontamento com o 

compõem a cidade em diferentes momentos 

seus elementos sejam representados através de 
coordenadas que os posicionam precisamente em 

parte da cidade em um determinado momento 
possui informações, geralmente parciais, de sua 

Limitações de modelos tridimensionais 

dos casos, baseiam-se em informações parciais 

que revelam apenas uma de suas fachadas ou 
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no passado apresentam soluções sedutoras, 

de forma criteriosa e sua equipe, responsável 
por esclarecer especulações ou versões sem 

principais causas deste fato é o grande trabalho 
envolvido que necessita uma equipe numerosa 

modelos interessam a uma série de instituições 

essencialmente em projetos de pesquisa 
associados a universidades e eventualmente 

Um dos fatos que determina essas grandes 
equipes, incomuns em projetos digitais, é a 

desenvolveu um método, baseado em fractais, 

cidade “completa” que é muito provavelmente 

resultados de métodos digitais para suprir a 

diferenciados dos trechos modelados que foram 

ser apreendida visualmente, é atraente ao 

dos desdobramentos e relações entre os fatos 

pretendem modelar cidades em momentos no 

sociais e nas diversas forças que interagem na 

Porque realizar sistemas digitais baseados em 

destes modelos como um instrumento que possa 

ser um questionamento comum à maioria dos 

possibilidades criadas a partir dos recursos 
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projetos e costumam direcionar o processo do 

criativas tenham surgido a partir destes 
trabalhos e que historiadores avaliem com 

ceticismo ou preconceito incursões através das 

desejarmos estabelecer relações espaciais, as 

plantas bidimensionais, estes modelos possuem 
maiores possibilidades de reconhecimento 

da altura nos elementos que constituem o 

relações espaciais, estabelecida pelo modelo 

estudos, normalmente baseados em documentos 
impressos, que impõem limites para estas 

este novo instrumento é o esclarecimento das 

esforço de investimento de tempo e recursos 

Figura 1: Modelo 3D representando algumas das 

central do Rio de Janeiro em 1910.
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o usuário pode acessar diferentes documentos, 
associá-los a outros de várias formas diferentes 

responsáveis pelo sistema podem também 
constantemente acrescentar ou alterar parte 

fechada, do historiador, apresentada em uma 

Uma alternativa para a representação da 

viabilidade de pesquisar um sistema baseado em 

um grande sistema que pudesse congregar as 
principais instituições de arquivos que possuem 

para estudantes e pesquisadores gratuitamente 

selecionados a partir de mapas antigos ou 

O modelo atual é representado pelos registros 

modelo atual, baseado nos mapas da época e 
nas construções e ruas remanescentes, sendo 

O crescimento da cidade foi constantemente 

os moradores da cidade constantemente 

dias de hoje, a cidade é mais conhecida pelos 
seus elementos naturais do que pelo ambiente 

modelagem do ambiente natural recebe um 

mais importantes pelas relações que eles 
possibilitam para os usuários do que pelas 

simplicidade do modelo, baseado em um sistema 

através banco de dados e a partir de seus 

apresentam versões diferentes de diversos fatos 

O sistema estimula, através deste processo, a 

– mas pelo usuário que acessa todas as versões 
e as relaciona com a cidade em que vive através 
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Conclusão

imagem que o usuário possui da cidade que ele 

novos meios, levando-se em conta que, mesmo 
através de sistemas tecnicamente simples, é 
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