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RESUMO 
 

 O presente estudo divide-se em dois caminhos construtivos: elaboração de 

entidades definidas como superfícies e estruturação de volumetrias por meio da 

reconfiguração espacial a partir dessas superfícies. Para esse fim, foram adotadas 

estratégias de sistemas de modelagem generativa e parametrizações associativas. A 

partir dessas estratégias, foram estruturados vários procedimentos teórico-

metodológicos e técnico-operativos, que resultaram na criação de possibilidades 

expressivas e inovadoras pelo desenvolvimento de regras simbólicas e 

possibilidades de geração de uma estética generativa. Os conhecimentos de 

construção de sistemas concebidos para a presente pesquisa poderão ser 

empregados em campos distintos que possuam, como paradigma, a criatividade 

projetual como uma de suas balizas, como, por exemplo, as Artes Visuais, a 

Arquitetura e o Design. Na pesquisa, foram utilizados métodos tradicionais de 

montagem das obras, aliados à fabricação digital por meio das tecnologias de corte 

a laser, impressão 3D e fresagem CNC. Ao desenvolver novas possibilidades de 

correspondência entre as Artes Visuais e o Design, neste projeto de Doutorado na 

área de design generativo, aprofunda-se a pesquisa acadêmica dos temas 

correlatos a ambas as áreas, e, finalmente, estruturam-se e, ao mesmo tempo, 

consolidam-se e ampliam-se conceitos referentes à pesquisa de superfícies e à 

construção de volumetrias de objetos pela busca de inovação das suas 

possibilidades expressivas. 

 
 
 

Palavras-chave: Design & Tecnologia, Estratégias Generativas, Superfície & 

Volumetria, Artes Visuais - Escultura, Design de Superfície.  
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ABSTRACT 
 
 The following study is divided into two constructive paths: elaboration of 

entities such as surfaces and volumetric structuring through spatial reconfiguration 

from these surfaces. To reach this goal were adopted generative modeling systems 

and associative parametrization strategies. From these strategies, several 

theoretical-methodological and technical-operative procedures were structured, 

which have resulted in the creation of expressive and innovative possibilities through 

the development of symbolic rules and possibilities for the generation of a generative 

aesthetic. The knowledge of building systems designed for the present research may 

be employed in different fields that have, as a paradigm, the projectual creativity as 

one of their beacons, such as Visual Arts, Architecture and Design. In the research, 

were used traditional methods for the works assembly together with digital production 

via laser cutting, 3D printing and CNC milling.  By developing new possibilities 

matching Visual Arts and Design, in this generative design area Ph.D. project, the 

academic research gets deeper into the themes related to both these areas, and 

finally, structures itself while consolidating and widening the concepts related to the 

surfaces research of the volumetric construction of objects through the search for 

innovation of its expressive possibilities. 

 

 

 

Keywords: Design & Technology, Generative Strategies, Surface & Volumetric, 

Visual Arts - Sculpture, Surface Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema abordado nesta tese tem sua raiz nos anos 80, 

quando foram desenvolvidas rotinas por meio de programação computacional, para 

desenhar moldes de vestuário, utilizando a linguagem BASIC (Acrônimo para 

Beginner’s All surpose Symbolic Instruction Code - Código de Instruções Simbólicas 

de Uso Geral para Principiantes). Algumas tentativas ficaram para trás, por não 

alcançarem bom termo. Essa experiência, todavia, repercutiu em nossa prática a 

partir dos anos 1994/1995, aproximadamente, com a utilização do software de 

modelagem 3D para planejar, por meio de modelagem tradicional, algumas 

esculturas. 

A execução de trabalhos de grande dimensão requer um projeto, tanto para 

ser aprovado quanto para facilitar seu planejamento e confecção. Nesse sentido, na 

época, utilizava-se, por meio do sistema operacional DOS, o software 3D Studio 4, 

uma versão mais inicial do 3ds Max atual, mas bem funcional. Sem dúvida, os 

tempos eram outros na área da computação gráfica. Não se via a imagem com 

cores, somente em linhas até a renderização. 

Posteriormente, no início dos anos dois mil, buscou-se desenvolver alguns 

trabalhos com a linguagem de programação do software 3ds max, utilizando a 

linguagem MAXScript. Na verdade, até foi alcançado algum resultado, como 

fatiamento de um objeto em camadas e sua construção por vários cortes em chapas 

de MDF, sobrepondo várias camadas. Mas não foi dado prosseguimento, porque se 

esbarrava na dificuldade de desenvolver os códigos. Essa tarefa era demasiado 

complicada pelo fato de ser uma linguagem de programação feita por linhas de 

comandos. Alguns anos depois, em 2007, aproximadamente, desenvolveu-se um 

trabalho de modelagem em 3D, cuja execução foi feita em métodos de impressão 

3D, em São Paulo, apresentando resultado satisfatório, porém era muito pequeno e 

extremamente caro, ficando sem continuidade. Paralelamente a isso, vinha-se   

desenvolvendo trabalho escultórico por técnicas tradicionais de confecção das 

obras. 
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Como se pode perceber, as tentativas de usar tecnologias digitais, de forma 

incipiente, estiveram presentes nessa trajetória artística, sem, contudo, dar 

resultados diretos. Foram “sementes” que ficaram adormecidas por um tempo, mas 

acabaram contribuindo significativamente para a "descoberta" dos processos de 

desenvolvimento de projetos por programação paramétrica no curso de Doutorado 

em Design.  

Assim, durante um ano, foram efetuados estudos da linguagem de 

programação, tornando-se quase uma obsessão diária. Vários processos de 

confecção de esculturas que eram executados manualmente foram transpostos para 

modelagem paramétrica, muitas vezes utilizada como ferramenta de criação 

propriamente dita, e não como um mero registro do projeto a ser executado. Todos 

esses estudos e trabalhos resultaram nesta pesquisa, que está dividida em dois 

caminhos construtivos: a elaboração de entidades definidas como superfícies e a 

estruturação de volumetrias por meio da reconfiguração espacial dessas superfícies. 

             Para a construção desses dois caminhos, foram implementadas estratégias 

expressivas por meio de algumas metodologias referenciadas em design de 

superfície e em design sobre a superfície. Nesse processo, o desenvolvimento de 

sistemas de modelagem generativa, por meio de parametrizações associativas, 

resultou em uma sintaxe espacial. Esses conhecimentos de construção de sistemas 

aqui concebidos poderão ser aplicados em vários campos que têm, entre outros 

paradigmas, a criatividade projetual como uma de suas balizas, como, por exemplo, 

o Design, a Arquitetura, as Artes Visuais e a Cenografia. Dentro do Design, além do 

núcleo de desenvolvimento de objetos, a área de Design de Superfície e Design de 

Moda.  

             Entidades definidas como superfícies, neste trabalho, mesmo quando 

planares, têm uma espessura que, dependendo de sua definição, extrapolam o uso 

desse termo. Ainda quando as superfícies se originam de chapas finas, um volume 

permeia sua espessura. Essas entidades planares, constituídas por módulos, 

assumem formas tridimensionais. Elas se configuram como um envoltório desse 

volume constituído. A possibilidade de fabricação digital é um parâmetro constitutivo 

para o desenvolvimento dos projetos. Tecnologias de corte a laser, impressão 3D e 

fresagem CNC enquadram-se nos métodos de adição e subtração de material, 

utilizados neste estudo. 
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Os métodos de modelagem paramétrica, associados ao design generativo, 

utilizados no campo de atividades de desenvolvimento de projetos, podem, em 

muito, possibilitar o desenvolvimento de estruturas de grande valor expressivo. A 

versatilidade e a capacidade de lidar, ao mesmo tempo, com formas simples e 

complexas, utilizando estratégias de modelagem paramétrica com uma grande 

diversidade e riqueza visual, faz dessa ferramenta um meio ideal para esse trabalho. 

Usada de forma adequada, dentro de uma fundamentação teórica pertinente, 

permite, significativamente, a ampliação e a aplicação da verve criativa para 

profissionais que, cada vez mais, utilizam-se das novas tecnologias. 

Os usos desses instrumentos possibilitam expandir e agregar valores para 

profissionais que já possuam uma produção e queiram implementar suas 

sistemáticas operacionais. A análise de propostas e de procedimentos de 

construções de objetos, utilizando várias estratégias criativas das mais básicas até 

outras altamente avançadas e complexas, é de grande valia para os mais diversos 

tipos de aplicações. Como estudos de caso, propõe-se a construção de objetos 

tridimensionais que são desenvolvidos em projetos de esculturas. Mas essas 

estratégias podem ser utilizadas, como já dito, nas mais diversificadas áreas. 

              Dentre outros métodos e processos empregados no desenvolvimento deste 

trabalho, podemos elencar: implantação de sistemas lineares e não lineares; 

construções estruturadas que exigem a montagem de partes ou subsistemas e suas 

possíveis reconfigurações, individualmente ou em conjunto; desenvolvimento de 

estruturas pré-estabelecidas, reconfiguráveis, associações bidirecionais, nas quais 

modificações em um estágio, ou parte do projeto, configuram as soluções com uma 

lógica recursiva em vários estágios, inclusive com possibilidades retroalimentadas; 

implementação de ambientes paramétricos originários dessa metodologia com fins 

de uma prática projetual, possibilitando estruturas de grande complexidade, seja 

pelo número de elementos, pela interação entre os módulos, por configurações 

espaciais estruturais complexas ou aspectos técnicos de construção; além da 

possibilidade de se combinar regras, associando-as à mesma forma básica inicial, 

permite a síntese de novas formas não projetadas, mas que mantém a mesma 

linguagem. Poderíamos assim falar em construção de uma estética generativa, na 

qual esses métodos de programação procedural resultam em um trabalho que pode 



INTRODUÇÃO 

 

5 

contribuir para a elaboração de uma metodologia de projeto dentro do campo de 

pesquisa acadêmica. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 A questão que norteou a elaboração desta pesquisa foi como construir 

volumetrias formadas originalmente de superfícies NURBS (Non Uniform Rational 

Basis Spline),  polysurfaces NURBS (Boundary representation - BREP) ou 

superfícies poligonais (malhas), que poderão ser utilizadas em Artes Visuais, Design 

e Arquitetura, conformando padrões tridimensionais ou outros objetos poligonais 

quaisquer por modelagem paramétrica e processos generativos digitais. 

1.2 HIPÓTESE 

 A construção de volumetrias por modelagem paramétrica e processos 

generativos permite o desenvolvimento de formas que seriam extremamente difíceis 

e trabalhosas e, em alguns casos, quase impossíveis se fossem feitas por métodos  

tradicionais de produção. Encontramos muitos trabalhos atualmente que 

desenvolvem projetos diversos, a partir de somente uma superfície NURBS como 

base e, por essa razão, não contemplam estruturas mais complexas que podem ser 

modelados com superfícies poligonais, polysurfaces NURBS ou BREP. O 

desenvolvimento de estratégias que contemplem também a construção de 

volumetrias formadas originalmente de polysurfaces NURBS e superfícies 

poligonais, conformando padrões tridimensionais ou outros objetos poligonais 

quaisquer por modelagem paramétrica e processos generativos digitais, podem 

contribuir significativamente para atividades projetuais, que poderão ser utilizadas 

em Artes visuais, Design e Arquitetura.  

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo Geral 

 Estruturar um conjunto de conhecimentos relacionados a estratégias 

generativas e modelagem paramétrica na construção de volumetrias formadas 
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originalmente por superfícies por meio da conformação de padrões tridimensionais 

ou outros objetos poligonais quaisquer, que poderão ter uso em várias áreas, dentre 

elas, Artes Visuais, Design e Arquitetura. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 a) Produzir volumetrias cujas formas são originadas de superfícies NURBS, 

polysurfaces NURBS (Boundary   representation - BREP) ou modelagem poligonal, 

para criação de protótipos adequados à fabricação digital e a outras técnicas; 

 b) Desenvolver algoritmos por meio de modelagem paramétrica e estratégias 

generativas para contemplar o objetivo geral; 

 c) Analisar e realizar testes comparativos das estratégias desenvolvidas;  

 d) Realizar estudos experimentais das estratégias desenvolvidas e sua 

aplicabilidade em volumetrias; 

 e) Realizar o estudo e a aplicação dos processos técnicos necessários para 

viabilizar as soluções criativas desenvolvidas; 

 f)  Construir, por meio de fabricação digital, alguns dos modelos virtuais 

desenvolvidos para fins de validação das estratégias desenvolvidas. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 A utilização de metodologia de design generativo por meios computacionais 

não é sinônimo de projeto bem resolvido ou concretizado. Não é do escopo do 

presente trabalho a análise do que Salingaros (2010) chama de "new algorithmic 

design", segundo a qual, em projetos de arquitetura, o uso, muitas vezes gratuitos, 

desses estratagemas são dissociados das reais necessidades dos projetos. Isso se 

deve em grande parte, provavelmente, à aparente impressão da facilidade do seu 

uso. 

  Fischer e Herr (2001) alertam sobre esses mitos de que o design generativo 

vai resolver tudo. Muito se fala sobre as maravilhas que são os métodos 

computacionais no desenvolvimento dos projetos. Mas isso pode ser uma falácia. 

Eles elencam várias "promessas" dessa metodologia, que, muitas vezes, não podem 

ser cumpridas. E também sobre as carências de metodologias para estudo de 
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design generativo. Os estudos desenvolvidos nesta tese, por meio da elaboração de 

estratégias generativas expressivas, pretendem contribuir para a elaboração dos 

métodos e dos processos necessários para viabilizar as proposições estabelecidas 

na materialização de obras.  

 Vários campos de investigação e experimentação necessitam 

atribuir conceitos e conteúdos a termos que os categorizem, de acordo com 

aspectos relacionais próximos. Somado a isso, há uma tendência de unir 

conhecimentos e cruzar conteúdos, tornando a aprendizagem 

transdisciplinar. Apesar das divisões existentes entre as várias áreas de 

conhecimento, em décadas recentes, têm surgido expressões com noções 

integradoras, promovendo uma maior associação de áreas anteriormente 

desvinculadas. Esse é o caso da definição STEAM (do inglês: Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics), oriunda de uma denominação da National 

Science Foundation (NSF), durante os anos 1990, nos EUA, ainda sem a letra A de 

'artes', cunhada posteriormente por Georgette Yakman (CILLERUELO; ZUBIAGA, 

2014). A proposta de integrar as artes às ciências, à tecnologia, à engenharia e à 

matemática possibilitou que esses campos pudessem ser pesquisados e 

desenvolvidos em conjunto, relacionando as potencialidades distintas de cada um 

deles em uma ampla rede de conexões. Apesar de não termos uma definição 

unânime sobre o que é arte, a incorporação das práticas artísticas ao grupo original 

infere características de teor estético, apreciativo, contemplativo e sensorial às 

aplicações das áreas em questão. Um mecanismo tecnológico, por exemplo, pode 

ressaltar concepções de representação de movimento e efeitos visuais. Ou ainda 

uma equação algébrica, que sistematiza elementos para a resolução de cálculos, 

bem como diversos trabalhos artísticos que podem apresentar incógnitas e 

composições enigmáticas. Existem várias correlações possíveis entre eles 

(POMEROY, 2012). 

  Pode-se, dentro de uma livre definição, que a união realizada pelo método 

STEAM autentica a multiplicidade de integração entre os diversos corpos de 

conhecimentos. Simplificadamente, seria uma união entre qualidades que a ciência 

e a tecnologia buscam por meio de experiências e modelos, associado ao que a 

engenharia e a matemática perpassam pela precisão e o equilíbrio, e a arte 

consegue reconfigurar, trazendo outras alternativas a resultados desses saberes. A 
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incorporação da alternativa "arte" em tais práticas possibilita entendimentos 

diversificados, distanciando-se de um caminho mais "tradicional" (SILVA; ROSA; 

HARDOIM; NETO; GUARIN, 2017). 

  A colaboração entre especialistas dos vários campos de conhecimento 

agrega de maneira inovadora inúmeros projetos, já que o sistema STEAM 

acrescenta precisão e eficiência às criações artísticas e integra a apreciação 

sensível às construções técnico-científicas (CILLERUELO; ZUBIAGA, 2014). 

 A união das áreas de conhecimento conhecida como STEAM contempla  

vários aspectos deste trabalho de tese e pode ser utilizada como uma justificativa 

para seu desenvolvimento. 

 O desenvolvimento de um projeto de Doutorado na área de Design 

generativo, pode-se dizer, é fundamental para estruturar, dialogar e, ao mesmo 

tempo, consolidar e ampliar conceitos referentes à pesquisa de superfícies e à 

construção de volumetrias de objetos de design pela busca de inovação das suas 

possibilidades expressivas. Desenvolver novos percursos de correspondência entre 

as áreas de Artes Visuais e Design pode contribuir, ainda, para ampliar e aprofundar 

a pesquisa acadêmica dos temas correlatos em ambas as áreas.  

  Dentre as várias possibilidades de uso das tecnologias computacionais e 

sua aplicação em design generativo, pode-se afirmar que os estudos de estratégias 

aplicadas aos vários tipos de necessidades no desenvolvimento de superfícies e 

volumetrias é pouquíssimo difundido ou estudado. A presente pesquisa de 

doutorado pretende incrementar e compilar o desenvolvimento das novas formas de 

uso dessas estratégias, bem como contribuir, por meio de experiência fundamentada 

em tese, para as futuras pesquisas sobre o tema. A construção de volumetrias mais 

complexas pelo uso de polysurfaces ou modelagem poligonal e a falta de estudos na 

sistematização das várias etapas necessárias para geração de volumetrias, 

conformando módulos ou outros objetos mesh nessas superfícies, além do registro e 

experimentação na construção de volumetrias reais, através de processos de 

fabricação digital aliadas a outras técnicas manuais, justificam a realização deste 

trabalho.  

 

 



 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 A fundamentação teórica está dividida em três partes. Na primeira parte, são 

abordados assuntos referentes a design generativo, modelagem paramétrica e 

Grasshopper, nos quais aspectos de estratégias generativas podem ser 

desenvolvidas para possibilitar a construção de formas mais simples até 

extremamente complexas. São apresentados, também, alguns exemplos de 

trabalhos executados por modelagem paramétrica em diversas áreas, na sua 

maioria desenvolvidos com o software Rhinoceros e seu plugin Grasshopper, que 

possibilitam executar programação de forma visual.  

Na segunda parte, são abordados conteúdos referentes a superfícies e 

volumetrias. São analisados conceitos de superfícies e suas possibilidades de 

planificação. E, na área de computação gráfica, é feita a análise de superfícies 

poligonais, também chamadas de meshes e superfícies NURBS (Non Uniform 

Rational Basis Spline). Todas essas formas de construção de superfícies são 

utilizadas neste trabalho, que está centrado na elaboração de volumetrias, mas, 

pelos seus limites espaciais, que seriam suas superfícies. Essas análises são 

importantes, pois possibilitaram estratégias, abordadas no Capítulo 4, para criação 

dos trabalhos físicos, desde a elaboração de formas planas, sua transposição para 

as superfícies das volumetrias e novamente sua planificação, até o corte em chapas 

e sua confecção física. E outra possibilidade é a desconstrução de objetos e 

reconstrução dos mesmos reconfigurados em novas topologias.  

Na terceira parte, são tratados aspectos de fabricação digital por meio de 

tecnologias aditivas, como impressão 3D, e tecnologias subtrativas, como corte a 

laser e fresagem CNC (Controle Numérico Computadorizado). É importante aqui 

ressaltar que não são somente empregados processos de fabricação digital na 

construção dos objetos físicos, mas também técnicas tradicionais, como corte 

manual, processos de ajustagem e modelagem manual, entre outras. 

2.1 DESIGN GENERATIVO 

 Vários autores brasileiros analisam o que chamamos neste trabalho de 

design generativo (CELANI, 2011; MORAIS, SANTOS e PINA, 2014; SILVA 
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JÚNIOR, 2016; VETTORETTI, 2010; POLONINI, 2014; MARTINO, 2015; entre 

outros). Eles referenciam, alguns na sua totalidade, outros não, autores como 

Fischer e Herr (2001), Kolarevic (2005), Oxman (2005), Mitchell (1975), Marsh 

(2008), os quais  aparecem, repetitivamente, em muitos textos. 

 Segundo Marsh (2008), design generativo pode significar a manipulação de 

um ou mais aspectos dos parâmetros que vão originar uma forma que atenda 

determinadas características previamente elaboradas. Uma variedade de soluções 

podem ser geradas e otimizadas desenvolvendo formas que considerem critérios 

definidos no projeto. O autor trata de aspectos ligados à Arquitetura, mas que podem 

ser transpostos para outras áreas.  

 Para Fischer e Herr (2001), o design generativo pode ser apresentado como 

procedimento metodológico contínuo, composto por sistemas que buscam 

elaborações de soluções para aspectos de desenvolvimento de projetos, não só na 

criação de produtos como também na geração de processos. Dentre outras 

metodologias de design, o design generativo não interage diretamente com materiais 

e objetos, mas sim via um sistema virtual e, por consequência, abstrato, de 

parâmetros e definições inter-relacionados. Isso permite uma grande possibilidade 

de variações nas configurações dos produtos ou de suas partes constituintes. O 

design generativo pode ser desenvolvido também por sistemas analógicos, porém as 

abordagens computacionais permitem uma grande automação, rapidez e precisão 

na execução de projetos. Provavelmente, não seria possível a concretização de 

vários tipos de trabalhos sem o auxílio das ferramentas digitais. Ou seriam 

extremamente extenuantes, necessitando de equipes numerosas para executar as 

mesmas tarefas.  As possibilidades de grande número de inter-relações que o 

projetista tem e a precisão de controle sobre os objetos projetados são elencados 

por Oxman (2005). Kolarevic (2005) trata de uma abordagem diferenciada para o 

desenvolvimento dos projetos, no qual a elaboração da forma é obtida por meio de 

uma "busca" entre algumas possibilidades. Não é mais uma construção direta da 

forma, e sim uma elaboração por meio de estratégias generativas digitais. É 

importante ressaltar que sistemas generativos não são exclusividade de métodos 

digitais, e já existem há muito tempo.  

 Mitchell (1975) enfatiza que os sistemas generativos são bem antigos, e há 

exemplos disso desde os gregos, antes de Cristo. Fischer e Herr (2001) citam como 
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exemplo de um método analógico generativo a construção de um edifício gótico. Na 

falta de modelos matemáticos e experimentais, os construtores desenvolviam o 

prédio de maneira empírica, à medida que o mesmo era construído. E isso poderia 

ter relação com um sistema generativo "evolutivo", tema que não é foco deste 

estudo, mas que ajuda a esclarecer alguns pontos. 

2.1.1 Modelagem Paramétrica e Grasshopper 

 Muitos softwares de modelagem 2D e 3D oferecem algum nível de 

construção de modelos por meio de um domínio referenciado em várias regras e 

parâmetros. Polonini (2014) divide a modelagem paramétrica em três níveis: no 

primeiro nível, são apresentados conceitos mais rudimentares, nos quais a 

modelagem paramétrica define e controla a forma dos objetos; no segundo nível, 

várias premissas definidoras de um objeto são implementadas; e, no terceiro nível, a 

geração de formas é estabelecida em função de um conjunto de parâmetros com 

regras de restrições, entre outras possibilidades. Janssen e Stouffs (2015) adotam 

uma "taxonomia" que mostra as diferenças entre tipos de modelagem paramétricas 

por meio das estratégias de interação. Segundo os autores, são quatro os tipos de 

modelagem: modelagem de objetos na qual o modelo é implicitamente definido; 

modelagem associativa que fornece suporte de interação única; modelagem de fluxo 

de dados que suporta multioperação implícita; e modelagem procedural ou de 

procedimentos que suporta multioperação explícita. A forma como os quatro tipos 

suportam a interação é o que distingue os métodos. Eles também citam o 

Rhinoceros - Grasshopper  como um dos mais poderosos sistemas de modelagem 

paramétrica. 

 Nessas duas abordagens, enquadram-se desde softwares para simples 

modelagem de objetos em 3D até outros em que o usuário desenvolve algoritmos 

gerando uma série de possibilidades, tais como criação de formas ou sistemas de 

formas, alteração de atributos, como mudanças topológicas, movimento, simulações 

de estados físicos, análise de incidência solar, animações, entre outras. 

 A modelagem paramétrica tem sido cada vez mais investigada. São muitos 

os artigos que aprofundam essa técnica nos mais diversos campos. Florio (2012) 

apresenta vários exemplos aplicados na arquitetura.  
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Pesquisas publicadas no Congresso Sigradi nos últimos anos (ALVARADO; TURKIENICZ, 
2010; BRUSCATO; ALVARADO, 2010; BUENO; BARRERA, 2008; CELANI, 2009; CHIARELLA, 
2004; FLORIO; TAGLIARI, 2008; HANNA; TURNER, 2006; HERNANDEZ, 2004; HERRERA, 
2009; TAGLIARI; FLORIO, 2009; VINCENT; NARDELLI; NARDIN, 2010), revelam a crescente 
importância da modelagem paramétrica e dos sistemas generativos no processo de 
projeto em arquitetura (...).   

  Não é do escopo deste trabalho abordar todos os caminhos possíveis de 

modelagem paramétrica, mas sim dar a noção de alguns caminhos que contemplem 

o tema estratégias generativas expressivas em superfície e volumetrias. Florio 

(2012) cita, por exemplo, como “uma” possibilidade, o controle da forma de curvas 

pelo inter-relacionamento de variáveis estabelecidas por regras, com a geração de 

superfícies curvas complexas como resultado. De Martino (2015) discorre sobre 

procedimentos paramétricos por algoritmos baseados em condicionais "se, então", 

nos quais há uma maior possibilidade de resultados "inesperados". Sub-rotinas são 

resolvidas e têm várias possibilidades de caminhos diferenciados como resultado, 

apresentando até uma maior flexibilidade final, que pode trazer "surpresas" não 

previstas completamente. Os resultados não previsíveis são uma categoria que pode 

simular construções de formas complexas. É quase como se existisse uma 

"criatividade algorítmica" implícita nas rotinas computacionais. 

 Na modelagem paramétrica, obtemos um resultado que pode ser alterado 

topologicamente ou outras modificações como, por exemplo, posição relativa, 

escala, métodos de distribuição etc. O controle de um metamodelo é dependente de 

várias estruturas menores de programação ativas ou restritivas, que vão se 

ajustando por se inter-relacionarem, conforme as variáveis de entradas de dados 

também forem se reajustando por meio de hierarquias predefinidas. O programador 

cria um problema que tem de ser resolvido, por meio de subsistemas com partes 

fixas e outras variáveis. Inúmeras possibilidades de resultado podem ocorrer nesse 

tipo de estrutura de construção de formas (FLORIO, 2012; POLONINI, 2014; 

MARTINO, 2015).  

 Há também a questão do grande volume de dados. A modelagem 

paramétrica pode desempenhar todas as etapas que teríamos de passar se 

estivéssemos modelando manualmente. Mas, por outro lado, existem tarefas que 

são praticamente impossíveis de serem realizadas, se não houvesse o 

desenvolvimento dessas estratégias pela implementação de algoritmos. Seria um 
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trabalho muito extenuante e extremamente suscetível a erros, uma longa sucessão 

de muitos cálculos complexos.  

 O editor de algoritmos gráficos Grasshopper foi criado em 2007 por David 

Rutten, na empresa McNeel & Associates (RAHMANN E WALLISS, 2015). 

Grasshopper é um plug-in que trabalha sobre a plataforma do software Rhinoceros 

(a versão 6 do software já inclui o Grasshopper sem necessidade de instalação). A 

escolha dessa linguagem de programação para desenvolvimento dos algoritmos 

ocorreu, como deve ter ocorrido para inúmeros outros pesquisadores, como 

resultado de uma "grande descoberta pessoal", nesse caso, em aula do doutorado. 

Pode-se afirmar isso quando verificamos os vários trabalhos publicados, já citados 

neste capítulo, que fazem crescente uso dessa linguagem.  

 Existem outras "linguagens de programação" para essa tarefa, mas a 

escolha do Grasshopper deve-se, entre outros motivos, à possibilidade de 

desenvolver códigos de programação de forma "visual", ao contrário de outros 

softwares, nos quais seria necessário escrever os códigos literalmente. Para quem 

não é programador profissional, esse fator facilita as tarefas. Outra vantagem é 

poder desenvolver ferramentas não encontradas originalmente no software. É 

possível criá-las por meio das linguagens de programação script, dentro do próprio 

plug-in, se for necessário.  

 Celani e Vaz (2011) comparam dois sistemas de programação em 

modelagem paramétrica: o que utiliza script e outro que é definido como um 

ambiente de programação visual, no qual se encaixa o Grasshopper. A curva de 

aprendizagem é muito maior no segundo. Os autores concluíram que o tratamento 

de níveis de complexidade foi muito mais eficiente nesse sistema e com resultados 

bem mais rápidos, pois ele é muito intuitivo. A possibilidade de, em tempo real, 

acompanhar o trabalho que se desenvolve, à medida que as rotinas vão sendo 

construídas, facilita na localização de erros que podem imediatamente ser corrigidos. 

É importante ressaltar que linguagens de programação desenvolvidas por scripts ou 

em ambiente de programação visual não são excludentes, e sim extremamente 

complementares. Na falta de ferramentas adequadas para executar certas tarefas, 

elas podem ser desenvolvidas por programação por meio de linguagem script, como 

aconteceu em alguns casos ao longo desta pesquisa. O Grasshopper tem várias 

outras ferramentas complementares sobre os mais diversos assuntos desenvolvidos 
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por terceiros. Isso amplia significativamente as suas possibilidades de atuação. 

Nesse sentido, toda uma comunidade de programadores tem contribuído para 

enriquecer esta ferramenta com os mais diversos recursos. Nas Figuras 1 e 2, 

vemos alguns trabalhos desenvolvidos com os softwares Rhinoceros - Grasshopper.  
 
Figura 1 - Trabalhos desenvolvidos com Rhinoceros - Grasshopper  (abaixo de cada obra consta o 

site, onde podem ser consultados maiores detalhes das referidos trabalhos). 
 

 
Fonte: Adaptado de Gilakos e Parsons, 2015.  
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Figura 2 - Trabalhos desenvolvidos com Rhinoceros - Grasshopper  (abaixo de cada obra consta o 
site, onde podem ser consultados maiores detalhes das referidos trabalhos). 

 

 
Fonte: Adaptado de Gilakos e Parsons, 2015. 

 

 O Ambiente de modelagem do Rhinoceros é focado em NURBS, mas ele 

possui também ferramentas que trabalham com superfícies poligonais (meshes). E 

há ferramentas complementares dentro do Grasshooper, desenvolvidas por 
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terceiros, que trabalham exclusivamente com malhas mesh e auxiliam em tarefas 

pertinentes a este trabalho. Entretanto, para citar um aspecto negativo, pode-se 

dizer que o software Rhinoceros/Grasshopper ainda é deficiente em vários recursos 

e ferramentas para modelagem poligonal, em comparação com outros softwares 

nativos nessa plataforma. Várias ferramentas de edição de objetos poligonais, 

facilmente encontradas em outros softwares, não existem no Rhinoceros. Em 

contrapartida, há relatos em grupos de discussão que a ampliação desses recursos 

e ferramentas podem aparecer em versões futuras.  

2.2 SUPERFÍCIE E VOLUMETRIA 

 Ordinariamente, parece-nos muito óbvio o que configura uma superfície. Se 

abstrairmos a função dos objetos que nos cercam, nós os vemos mais pela ótica da 

sua aparência, representados em última instância por suas superfícies. Elas são 

visualizadas pelas diferenças de cores, texturas e materiais. Parece-nos que a 

superfície seria a pele do objeto. Inadvertidamente, associamos o conceito de 

superfície a um plano. Mas o conceito de superfície é diferente do conceito de plano. 

Um plano pode ser uma superfície, mas nem toda superfície é plana. Dir-se-ia que a 

maioria não o é. Pode-se afirmar que plano, no conceito deste trabalho, é uma 

estrutura bidimensional, já a superfície pode ser bidimensional ou tridimensional. 

Segundo o dicionário Houaiss, superfície seria o exterior, a parte externa e visível 

dos corpos. Em Cardoso (2009), encontram-se outros autores que definem 

superfície: 
 
 Conforme Manzini (1993, p. 193), superfície de um objeto "é a localização do conjunto 

dos pontos em que acaba o material de que o objeto é feito e começa o ambiente 
exterior". Ele também descreve a superfície como "(...) uma pele, ou seja, de um órgão 
especializado no papel de interface entre o interior e o exterior". Segundo Le Corbusier 
(1977, p. 9), superfície "é o envelope do volume e pode anular ou ampliar a sua 
sensação". Para Schwartz (2008, p.17) superfície, embora associada a aspectos 
bidimensionais definidos por comprimento e largura, também é um elemento de 
circunscrição de corpos, que serve para limitá-los ou delimitá-los, e consequentemente, 
defini-los.   

2.2.1 Superfícies Planificáveis 

 Segundo Zhao e Wang (2008), superfícies planificáveis são as superfícies 

que podem ser desenroladas sobre um plano sem alongar ou rasgar alguma parte. 
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Superfícies planificáveis são parte das superfícies regradas, as quais são 

comumente utilizadas em sistemas CAD/CAM. Elas têm natural aplicação em muitas 

áreas de Engenharia e Design, podendo citar, entre outras aplicações, cascos de 

navios, indústria de vestuário, indústria calçadista etc.  Segundo Mateus (2006), se 

uma superfície regrada, isto é, gerada pelo movimento de uma linha reta sobre uma 

diretriz, puder ser desenrolada para um plano, ela é planificável. Importante ressaltar 

que, para isso, ela não pode ser seccionada, nem ter nenhuma parte sua 

sobreposta. O autor menciona ainda que somente superfícies regradas podem ser 

planificadas, mas nem todas as superfícies regradas são planificáveis. Uma 

estratégia muito utilizada na indústria para conseguir a planificação é a segmentação 

das superfícies. Assim várias formas complexas podem ser construídas, utilizando 

uma gama grande de materiais, tais como chapas de metal, tecidos, couro, chapas 

compensadas etc. Historicamente, é possível encontrar vários exemplos de objetos 

construídos com a segmentação da sua superfície a partir de peças planificadas, 

desde barcos primitivos, construídos com justaposição de várias tábuas, passando 

pelo vestuário, calçados etc. Na Figura 3 (A), vemos um exemplo de parte de uma 

armadura oriental e, na  Figura 3 (B) e (C), estruturas semelhantes encontradas na 

natureza. 

 
Figura 3 - (A) Capacete de armadura samurai. (B) Tatuzinho-de-jardin. (C) Reconstrução 3D do tatu-

bola, a partir de arquivos obtidos em tomógrafo computadorizado. 
 

  

    
Fonte: (A) http://artesmarciaispaulonetto.wordpress.com/2010/06/02/a-armadura-samurai/#more-506 
(B) http://missao-nimal.blogspot.com.br/2013/09/tatu-bola-como-o-tatu-bola-sedefende-o.html 

Acesso: Outubro 2014 (C) Fonte: LOPES et al. 

(B)

 

(C) 

(A)

 

(B) 

(B) 
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 Desde a pré-história, com o advento de técnicas primitivas de curtimento de 

peles e o advento de agulhas de mão feitas de ossos, superfícies planas foram 

utilizadas para conformação de volumes, no caso o corpo humano (LAVER, 1996). 

Verifica-se, então, na confecção de vestuário, exemplos históricos em que a 

planificação das superfícies foi e é amplamente utilizada. Aqui se apresenta toda 

uma problemática à parte. As roupas podem, em muitos casos, ser tratadas como 

estratégias de revestimento dos volumes que compreendem o corpo humano, ou 

volumes outros, mas que mantêm uma relação antropomórfica. Com o 

desenvolvimento de outras tecnologias, foram desenvolvidos materiais que 

distendem, conformando-se ao corpo, como helanca, lycra®, malhas tecidas etc. 

 Entretanto, ainda hoje, mesmo quando se trabalha com materiais elásticos, a 

segmentação dos volumes pretendidos para posterior junção entre as partes são 

procedimentos amplamente utilizados. Profissionais que trabalham com modelagem 

de vestuário, por exemplo, necessitam possuir conhecimentos específicos 

associados a volume e planificação, às questões ergonômicas, às práticas de 

trabalho junto aos variados resultados com o uso de diferentes materiais (SPAINE e 

MENEZES, 2014). Na Figura 4, verifica-se um exemplo histórico de peça de 

vestuário e suas partes planificadas e, na Figura 5, outro exemplo, porém, na área 

calçadista. 

 
Figura 4 - (A) Corselet; (B) Moldes planificados do mesmo corselet. 
 

    
Fonte: Adaptado de http://www.ralphpink.com/pattern-cutting/womenswear/corsets 

Acesso: Outubro/2014 
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Figura 5 - (A) Sapato Vitoriano; (B) Moldes planificados do mesmo sapato. 
 

      
Fonte: Adaptado de http://www.victorianpassage.com/2008/12/victorian_shoes_in_the_making.php 

 Acesso: Outubro/2014 
  

2.2.2 Superfície Poligonal 

 Algumas das informações descritas aqui, apesar de parecerem básicas para 

quem trabalha com modelagem 3D, são importantes no contexto desta pesquisa, 

pois estão relacionadas ao desenvolvimento das estratégias generativas. Foram 

referenciados alguns autores sobre esses tópicos, mas, como alguns conceitos são  

conhecimentos basilares, podem-se encontrar essas informações em outras 

bibliografias também. 

  Neste trabalho, serão chamados de mesh as superfícies ou sólidos  

constituídos por estruturas formadas pela união de vários polígonos que 

compartilham vértices e arestas, formando faces individuais (Figura 6). Seriam 

definidos como uma malha poligonal. Os polígonos unitariamente são formados por 

vértices, edges (arestas) e faces. Os vértices são os cantos dos polígonos, os edges 

são as linhas retas ligando os vértices, e as faces são o polígono propriamente dito 

(Figura 7). Esses conceitos podem ser encontrados em Gomes e Velho (2008), 

Bates(2004), Azevedo e Conci (2003). 
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Figura 6 - (A) Esfera desenvolvida por modelagem poligonal. Malha formada por triângulos. (B) Esfera 
desenvolvida por modelagem poligonal. Malha formada por quadriláteros e triângulos nas 
"extremidades". 

 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  
Figura 7 - (A) Vértices. (B) Edges. (C) Faces. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
 É possivel modelar as mais diversas formas com malhas poligonais. Na 

Figura 8, é apresentado um exemplo da frente de um corpete, desenvolvido em 

modelagem poligonal, pelo autor, com o software 3DS MAX. Este corpete foi 

importado para o software Rhinoceros/Grasshopper e é mostrado na imagem com 

suas 224 faces e seus 255 vértices, vistos parcialmente pelas ferramentas do 

software. Essas faces são polígonos quadriláteros, técnica muito adotada de 

modelagem poligonal ou mesh,  para   os   mais   diversos   fins  (GOMES e VELHO, 

2008; BATES, 2004; AZEVEDO e CONCI, 2003).   
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Figura 8 - (A) Malha poligonal representando a frente de um corpete. (B) Algumas das 224 faces do 
objeto. (C) Alguns dos 225 vértices. 

 

   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 9, vemos uma ferramenta do Grasshopper que desconstrói um 

mesh em vértices e faces, e outra que reconstrói um mesh com seus parâmetros de 

vértices e faces constituintes. Esse procedimento é muito importante nesta tese e é 

abordado em estratégias de reconfiguração espacial de formas para criação de 

novas topologias, descritas no Capítulo 4, em Estratégias Expressivas. Pode-se 

desconstruir um mesh, analisar a posição de seus elementos num espaço 

delimitado, transpor esses elementos para um novo espaço diferente, mudando 

assim sua forma, simplesmente porque o posicionamento de seus elementos está 

relacionado a sua nova localização e, por conseguinte, reconstruí-lo distorcido. 
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Figura 9 -  (A) Entrada do mesh; (B) Desconstrução do mesh em vértices e faces; (C) Reconstrução 
do mesh com dados dos seus vértices e faces; (D) Diagrama informando que o mesh em 
questão tem 255 vértices e 224 faces. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 Em softwares de modelagem 3D poligonais, os objetos são modelados 

alterando-se o posicionamento dos seus elementos constituintes, agregando-se 

novos polígonos ou dividindo-se os existentes em outros, dentre outras técnicas. As 

estruturas poligonais são muito versáteis e usadas para os mais variados fins, como, 

por exemplo, digitalização 3D de objetos reais, indústria de games, representações 

de perspectivas arquitetônicas, estudos de estruturas em engenharia, entre outros 

(FOX, 2004).   

 Na modelagem poligonal, malhas formadas com polígonos de três lados ou 

de quatro lados (quads) são muito utilizadas, sendo denominados de modelagem 

lowpoly. Eventualmente, são necessários polígonos com cinco lados ou mais (n-

gons). Procura-se evitar polígonos com cinco ou mais lados, porque podem 

apresentar distorções "estranhas" de forma, quando é feita a manipulação ou 

animação da sua estrutura poligonal (AZEVEDO, 2005).  

 Na Figura 10 (A), observa-se o deslocamento de um polígono com sua face 

selecionada. E, na Figura 10 (B), essa mesma face foi deletada e o que está 

selecionado seriam aparentemente suas bordas, mas, na realidade, são os edges de 

quatro polígonos vizinhos. Com esses quatro edges selecionados, haveria a 

possibilidade, em softwares de modelagem, de criar uma capa que geraria 

novamente o polígono deletado (MURDOCK, 2012). 
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Figura 10 - (A) Modificação de posição de face. (B) Face deletada e borda restante selecionada. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  As faces dos objetos ou superfícies são constituídas por triângulos, 

quadriláteros ou outros polígonos. É importante observar que, mesmo quando os 

polígonos constituintes da malha têm quatro lados ou mais, são formados por 

polígonos triangulares, que não são mostrados explicitamente (AZEVEDO e  CONCI, 

2003). Observa-se, na Figura 11 (A), um objeto poligonal na forma de um cubo. 

Todos seus polígonos constituintes são quadriláteros, mas esses polígonos 

quadriláteros são formados por dois polígonos triangulares, como se verifica em (B). 

Deslocando-se um vértice desse objeto, deformam-se algumas das suas faces. 

Observa-se, então, com mais evidência, a constituição triangular do polígono em (C). 

 
Figura 11 - (A) Face quadrilátera de um cubo, mas formada por dois triângulos coplanares. (B) Um 

dos triângulos escondidos. (C) Deformação na face quadrilátera com deformação nos 
posicionamentos dos polígonos triangulares constituintes. 

 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Na Figura 12, é apresentada uma superfície poligonal com um vértice 

"deslocado" do seu lugar inicial. Observa-se novamente que as faces são formadas 

por triângulos. Esse aspecto está sendo ressaltado novamente aqui, porque tem 
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implicações no desenvolvimento dos algoritmos. Mesmo sendo somente um 

polígono, seus quatro vértices não são coplanares. Geometricamente, sabemos que 

um plano pode ser formado a partir de três pontos não colineares. Um frame 

(representação dos eixos xyz - uvw) central nesse polígono não ficaria exatamente 

sobre sua superfície, e sim numa média das alturas relativas dos seus vértices, por 

exemplo.  
 
Figura 12 - (A)  Face  poligonal  formada  por  quatro  lados  com   seus  dois   respectivos  triângulos.  

(B) Primeiro triângulo. (C) Segundo triângulo. 
 

   

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Essas particularidades da construção dos polígonos internamente na 

modelagem 3D teriam algumas implicações, como, por exemplo, se o objeto fosse 

"fatiado" pela separação em tiras de polígonos com o objetivo de planificar a forma 

(Figura 13). Outra implicação disso está no fato de que, se estivéssemos 

desmembrando os polígonos individualmente, com o objetivo de construir esse 

objeto com materiais reais, como, por exemplo, chapas de MDF, acrílicos ou outros, 
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somente poderiam ser utilizados materiais com flexibilidade. Esse desmembramento 

pode ocorrer se a configuração interna dos triângulos constituintes dos polígonos 

individuais forem coplanares. De outra forma, não seria possível. 

 
Figura 13 - (A) Frente de um corpete. (B) Fatia de polígonos para planificar. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Existe uma série de possibilidades para transformações de objetos com 

malhas poligonais (AZEVEDO e CONCI, 2003; MURDOCK, 2012). A seguir é 

apresentado um exemplo de operação booleana de subtração, que foi muito 

utilizado no desenvolvimento dos algoritmos desta tese, algumas vezes com 

sucesso e outras não. Muitas vezes, pela complexidade dos objetos, não é possível 

executar essas operações satisfatoriamente. Pelo desenvolvimento de algumas 

estratégias descritas nos seus respectivos capítulos, foram sanados esses 

problemas.  

 Na Figura 14 (A), há dois objetos que serão subtraídos. No caso, a esfera 

ficará e o cubo somente serve para subtrair o espaço em comum. Na Figura 14 (B), 

é mostrado um detalhe da subtração de volumes com uma das três faces resultantes 

selecionada. Observa-se que essa face é um polígono com oito lados. Em muitos 

casos, isso não é um bom resultado, dependendo da continuação dos 

procedimentos que serão feitos sobre o objeto. Na Figura 14 (C), dividiu-se esses 

polígonos com mais de quatro lados novamente em polígonos quadriláteros ou 

triangulares, tarefa não muito fácil de se executar. Esse procedimento é essencial se 
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formos aplicar, por exemplo, manipulações na forma do objeto. Sem isso, o polígono 

não acompanharia adequadamente o restante da forma. 

 
Figura 14 - (A)  Dois  objetos  nos  quais  será  executada  operação  booleana  de  subtração.        

(B) Resultado da subtração. E umas das faces resultante que é um polígono com 8 lados. 
(C) Divisão dos polígonos resultantes acompanhando a malha original. 

 

   
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
 Na Figura 15, observa-se a esfera com sua forma modificada e com os 

polígonos resultantes da operação booleana sem subdivisões. O resultado disso é 

que essas faces, com frequência, não acompanham adequadamente as 

modificações da forma, ocasionando uma série de problemas dependendo do 
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objetivo desse objeto. Na Figura 16, o mesmo objeto deformado com a malha 

subdividida e com resultados melhores (SILVA e AGUIAR, 2005; STEED, 2005). 

 
Figura 15 - (A) Esfera anterior na qual foi aplicado um modificador de forma. (B) Como um dos 

polígonos não foi subdividido, ele não acompanha a deformação geral.  
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 16 - (A) Esfera anterior com modificador de forma e divisão de polígonos internos. (B) Ele 

acompanha a deformação geral. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

2.2.3 Superfície NURBS 

 Pode-se pensar em superfícies NURBS (Non Uniform Rational Basis Spline) 

como uma grade de curvas NURBS em duas direções (Figura 17). As superfícies 

NURBS são muito eficientes para representar formas livres com alto grau de 

precisão. Pode-se afirmar que todas as superfícies NURBS são, em última instância, 

formas quadriláteras (ISSA, 2013; ROGER, 2001). 
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Figura 17 - Os parâmetros retangulares de uma superfície NURBS. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor referenciado em ISSA (2013). 

  
 A superfície NURBS tem uma grade retangular com pontos de controles. 

Quando as formas a serem modeladas não puderem ser representadas como um 

quadrilátero, as superfícies NURBS também podem ser cortadas, gerando novas 

superfícies. Mesmo quando a superfície é cortada, a grade retangular original 

continua igual (ISSA, 2013). Dependendo do trabalho a ser executado, isso pode 

afetar os resultados. O restante da superfície, mesmo não estando visível, continua 

existindo. Alegoricamente, é como se disséssemos que a superfície sofresse da 

síndrome do "fantasma do membro amputado". Expressão utilizada quando uma 

pessoa teve, por exemplo, um braço cortado, mas continua sentindo como se ele  

realmente existisse. Em muitos casos, ações feitas sobre uma superfície NURBS 

cortada também ocorrem na sua parte não visível. Na Figura 18, vemos uma 

superfície NURBS inteira e outra cortada. 

 
Figura 18 - Pontos de controle de uma superfície NURBS inteira (A) e cortada (B). 

 

    
Fonte: Elaborado pelo autor referenciado em Issa (2013).  
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 Segundo Issa (2013), nos objetos compostos por várias superfícies 

(polysurfaces), cada superfície mantém sua própria estrutura de dados. Polysurfaces 

são representadas usando a Boundary Representantion (BREP). O BREP descreve 

as superfícies, arestas e vértices com os dados do corte e a conectividade das 

diferentes partes (Figura 19). 

 
Figura 19 - (A) Objeto composto por várias superfícies (polysurfaces); (B) Mesmo objeto com as 

superfícies separadas. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor referenciado em Issa (2013). 

 

2.3 FABRICAÇÃO DIGITAL 

O desenvolvimento técnico de métodos e processos para geração de 

superfícies e volumetrias neste trabalho passa por conceitos e pesquisa de assuntos 

relacionados à fabricação digital. Poderíamos dizer, de forma muito objetiva, que 

fabricação digital nada mais é do que a construção de objetos físicos a partir de 

modelos digitais (FLORIO, 2008; BORGES, 2016). Uma série de termos, os mais 

diversos, podem ser elencados aqui, tais como: impressão 3D, prototipagem rápida, 

corte a laser, fresagem CNC, engenharia de materiais, matérias-primas industriais e 

alternativas (inclusive recicladas), suportes flexíveis (tecidos, não tecidos, polímeros, 

papéis), filamentos diversos, extrusão de material, RepRap, termoplásticos, 

polímeros, materiais compósitos, entre outros. Autores como Barnatt (2013), Lipson 

(B)

 
(A)

 



REVISÃO DE LITERATURA 

 

31 

e Kurman (2013), Elder (2012), Volpato (2007) entre outros, tratam desses assuntos. 

E Shackelford (2008), Smith e Hashemi (2010), Hull (1987), Billmeyer (2004), 

Groover (1997), Sors, Bardócz e Radnóti (2002), entre outros, estudam a ciência dos 

materiais, mais especificamente, os polímeros.  

 A manufatura em massa está transformando a customização em massa. A 

queda de barreiras tecnológicas, que eram associadas aos métodos tradicionais de 

fabricação, está facilitando e democratizando a inovação no desenvolvimento de 

produtos (LIPSON e KUMAN, 2013). Ao mesmo tempo, e vindo anteriormente, o uso 

da tecnologia de Prototipagem Rápida (Rapid Prototyping - RP) é hoje muito 

difundida nas várias etapas de criação e produção de objetos de design (LIOU, 2008 

e NARAYAN, 2008). Algumas áreas como confecção de protótipos e 

desenvolvimento de ferramental para confecção dos produtos utilizam largamente 

esses recursos computacionais. A criação da peças piloto e a solução de possíveis 

problemas antes de sua produção, por meio de uma visualização antecipada em 

programa 3D, bem como a confecção de modelos rapidamente prototipados, 

reduzem o tempo e, por consequência, o custo no desenvolvimento de produtos. 

 Anderson (2013) fala de uma "nova revolução industrial", um conceito que 

nos parece muito forte, e que talvez só venhamos a saber se realmente vai 

acontecer muito mais adiante, mas que, segundo o autor, está em andamento. 

Processos nos quais a produção em escala era a lógica absoluta estão começando 

a ser questionados. A possibilidade de individualmente produzirmos os produtos que 

necessitamos está cada vez mais próxima. O impacto nas formas de produção pode 

ser extremamente diferenciado dos sistemas atuais. Essa próxima "revolução 

industrial" pode permitir individualização total dos produtos, inclusive implementada 

pelo próprio possível consumidor. Novos produtos podem ser lançados por 

empresas ou empreendedores individuais sem preocupação de serem 

economicamente viáveis em grande escala. Esses produtos podem ser produzidos, 

conforme a demanda existente.  

2.3.1 Tecnologias Aditivas - Impressão 3D 

 O uso da tecnologia de impressão 3D, ainda em alguns casos, 

experimentalmente, possibilita a utilização de vários tipos de materiais, da poliamida 
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ao vidro, do chocolate ao titânio e do cimento às células vivas. Essa possibilidade de 

criar formas e utilizar materiais livremente tem profundas implicações para além dos 

aspectos técnicos de Engenharia e Design.   

 Segundo Volpato (2007), os Sistemas de Prototipagem Rápida por 

processos de CAD/CAM podem ser divididos em três tipos: 

 - Os baseados em líquidos, como, por exemplo, o Sistema de 

Estereolitografia (SL), no qual uma resina liquida é polimerizada por um laser UV; 

 - Os baseados em sólidos, como, por exemplo, Modelagem por Fusão e 

Deposição (FDM), no qual o material está na forma de um filamento que é fundido e 

depositado. FDM é uma sigla patenteada pela Stratasys. Usaremos então, neste 

trabalho, FFF que é a sigla "open-source" para máquinas de mesmo princípio e 

significa Fused Filament Fabrication ou Fabricação por Filamento Fundido; 

 - Os baseados em pó, como, por exemplo, o Sistema de Sinterização 

Seletiva a Laser (SLS), no qual a matéria-prima na forma de pó é sinterizada por um 

laser. 

 Nas Figuras 20, 21 e 22, observam-se alguns exemplos do uso das 

tecnologias de prototipagem e manufatura rápida por FFF, nos quais algumas 

iniciativas têm aplicação direta no desenvolvimento de produtos e outras que são de 

caráter experimental.  

 
Figura 20 - (A) Impressão 3D de sapato modular. (B) Criação Hoon Chung Mesa - Design de Gernot 

Oberfell, Jan Wertel e Matthias Bär 
 

   
Fonte: Lipson e Kurman (2013)  
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Figura 21 - (A) Impressão 3D com cimento reforçado com fibras. University of Southern California. (B) 
Membro artificial. 

 

   
Fonte: Lipson e Kurman (2013) 

 
Figura 22 - (A) Impressão 3D de chocolate University of Exeter. (B) Bicicleta feita de nylon - Chris 

Turner and Andy Hawkins, engenheiros do Aerospace Innovation Centre. Bristol - Reino 
Unido. 

 

    
Fonte: (A) Canessa et al. (2013) ; (B) Winnan (2012).   

 
  

 Processos de impressão 3D por FFF open-source (código aberto) começam 

a se fazer presentes também nas pesquisas acadêmicas, como uma alternativa a 

equipamentos industriais. Segundo Pearce (2012), três forças convergentes open-

source estão revolucionando o fazer cientifico: softwares, impressoras 3D e 

microcontroladores. Eles são um meio para desenvolver dispositivos adequados às 

mais variadas finalidades por um custo reduzido, quando comparado ao uso de 

equipamentos tradicionais industriais.  

 Dentro dessa linha open-source de impressão 3D, foram desenvolvidos 

equipamentos de Replicating Rapid-Prototype (RepRap), Prototipagem Rápida 

Replicável, que é um sistema de construção de impressora 3D elaborado com 

materiais relativamente baratos e de código aberto (CANESSA et al. 2013), que, 

dentre outras possibilidades, permite que se possa, além de confeccionar vários 

tipos de objetos, replicar peças para construção de uma cópia da própria impressora 
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3D. Na Figura 23, são apresentadas algumas etapas da construção de impressora 

3D pelo autor desta tese. É um modelo chamado Prusa Mendel e foi implementado 

com algumas modificações. Já está operante e foi utilizada na maioria dos trabalhos 

desta tese. A sua montagem foi possível por meio de informações obtidas de várias 

fontes, mas principalmente da lista de discussão  RepRapBR  

(http://groups.google.com/group/reprapbr/about?hl=pt-BRA). A maior dificuldade foi 

conseguir algumas peças, por não estarem disponíveis em Porto Alegre e no Brasil.  

 
Figura 23 - Processo de construção de Impressora 3D pelo Autor. Modelo Prusa Mendel adaptado; 

(A) Componentes impressora; (B) Montagem estrutura com barras roscadas e peças 
impressas em outra impressora; (C) Colagem dos resistores na mesa aquecida; (D) 
Mecanismo que traciona o bico extrusor; (E) Dissipadores de calor; (F) Adaptação no 
tracionamento; (G) Impressora pronta, Prusa Mendel com modificações - área útil 200 mm 
x 200 mm x 70 mm; (H) Confecção de peças da própria impressora para alterações, 
reposições ou confecção de outra impressora. 

 

        

        

      
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Na Figura 24, vemos outros modelos de impressoras construídas pelo autor, 

projetos que estão em andamento. 

 
Figura 24 - Impressoras construídas pelo autor. (A) e (B) Modelo próprio, adaptado de vários projetos. 

área útil 500mm x 500mm x 450mm - projeto em andamento. (C) e (D) Sethi3D AiP com 
modificações - área útil 220mm x 210mm x 200mm - projeto em andamento. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 Os tipos de filamentos mais usados no Brasil no sistema de impressão 3D 

são o acrilonitrila butadieno estireno (Acrylonitrile Butadiene Styrene - ABS) e o 

ácido polilático (Polylatic Acid – PLA). Existem outros materiais cujo uso também 

estão aumentando. Como exemplo, segue lista inicial de alguns filamentos 

(CANESSA et al., 2013): 

 - ABS: um dos filamentos, juntamente com o PLA, mais utilizados nas 

impressoras 3D no Brasil;  
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 - PLA: é biodegradável e muito comum no universo das impressoras 3D. Há 

também variantes por meio do desenvolvimento de blendas. Existem à venda os 

imPLA e hiPLA, que contêm um aditivo para melhorar a rigidez e a flexibilidade; 

 - Álcool de polivinila (Polyvinyl Alcohol - PVA): o filamento de PVA tem 

capacidade de dissolver na água, logo existe um enorme campo de aplicação para 

esse plástico nas impressoras, especialmente como material de suporte, em peças 

complexas;  

 - Policarbonato (Polycarbonate - PC): o policarbonato é um termoplástico 

maleável, transparente e muito resistente; 

 - NYLON: produz peças flexíveis e muito resistentes;  

 - LAYWOOD: esse filamento, uma mistura de polímeros com madeira, é um 

material com propriedades semelhantes ao PLA, mas com acabamento semelhante 

à madeira. O filamento tem a capacidade de alterar a cor e o acabamento das 

peças, de acordo com a temperatura de extrusão.  

 

2.3.2 Tecnologias Subtrativas - Corte a Laser e Fresagem CNC 

 Dentre outras possibilidades de tecnologias subtrativas, podem ser citados o 

corte a laser e a fresagem CNC. Diferentemente da tecnologia aditiva, que, como o 

nome já diz, adiciona material para a construção do objeto (LIPSON e KURMAN, 

2013), as tecnologias subtrativas vão retirando material de um bloco ou chapa para 

construir a peça (HOOD-DANIEL e KELLY, 2009; WILLIAMS, 2003).  

 Embora este trabalho abranja mais o corte de materiais em chapas, o 

desbaste de blocos para construir peças por fresagem também poderia ser uma 

alternativa. Alguns materiais não são indicados para cortar a laser. Por exemplo, 

chapas de PVC, material também utilizado nesta pesquisa, não é indicado, pois, 

durante o processo, são liberados gases tóxicos. Isso pode danificar o equipamento 

e é perigoso para o operador (SCHUSTER, 2013; BARTZ et al, 2011). O corte de 

chapas PVC poderia ser feito por processos de fresagem CNC. Na Figura 25, são 

mostrados alguns testes de cortes de chapa de PVC desenvolvidos no LdSM da 

UFRGS. Vários ajustes de velocidade de avanço e velocidade de rotação da fresa 

foram realizados para chegar a um resultado satisfatório.   



REVISÃO DE LITERATURA 

 

37 

Figura 25 - (A) Teste de corte de chapa PVC com fresagem CNC não bem-sucedido. (B) Teste de 
corte de chapa PVC bem-sucedido. 

 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 26, vemos o equipamento de fresagem CNC do Laboratório de 

Inovação e Fabricação Digital da Escola de Engenharia (LIFELAB).  

  
Figura 26 - (A) Fresadora CNC Vitor Ciola Scriba do LIFELAB (B) Bloco de MDF sendo desbastado. 
 

    
Fonte: https://www.ufrgs.br/lifee/index.php?p=portfolio 

Acesso: fevereiro/2017 
 
 Na Figura 27, verificam-se as etapas de construção de fresadora CNC 

desenvolvida pelo autor desta tese. Para sua construção, foram pesquisadas 

informações em livros técnicos (HOOD-DANIEL, KELLY, 2009 e WILLIAMS, 2003) e 

em endereços eletrônicos, principalmente no site Guia CNC 

(http://www.guiacnc.com.br/), do qual participam alguns usuários que já 

desenvolveram projetos desde os mais simples e "caseiros" até projetos altamente 

sofisticados e profissionais. Alguns fabricantes de Fresadoras CNC também fazem 

parte dessa lista de usuários, além de várias empresas fornecedoras de peças para 

a indústria. A construção do equipamento ocorreu durante um ano, 

(B)

 
(A)

 

(B)

 

(A)
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aproximadamente, e grande parte desse tempo foi empregado na compreensão das 

tecnologias envolvidas e no desenvolvimento de um projeto próprio. Nesse projeto, 

foi dada ênfase à rigidez estrutural da máquina e à qualidade das peças, todas de 

uso em equipamentos profissionais. 
 

Figura 27 - Construção Fresadora CNC pelo autor. (A) Motores de passo; (B) Drivers; (C) Montagem 
Eixo Z - Relógio comparador; (D) Montagem Eixo Z; (E) Recortando barras de aço; (F) 
Soldando; (G) Fazendo rosca; (H) Montagem Eixo Z; (I) Montagem estrutura; (J) Fresadora 
CNC pronta; (K) Detalhe eixo Z.  

 

      

      

       

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Segundo Schuster (2013, p. 16), pode-se classificar o laser pelo tipo de 

material empregado na sua geração, que pode ser: de estado sólido, gasoso, líquido 

ou semicondutor. 

  
- Lasers de estado sólido possuem material de geração distribuído em uma matriz sólida (como o laser de rubi 
ou o laser Yag de neodímio: ítrio-alumínio-granada). O laser neodímio-Yag emite luz infravermelha a 1.064 
nanômetros.  

- Lasers a gás (hélio e hélio-neônio, HeNe, são os lasers a gás mais comuns) têm como principal resultado 
uma luz vermelha visível. Lasers de CO2 emitem energia no infravermelho com comprimento de onda longo e 
são utilizados para cortar materiais resistentes.  

- Lasers Excimer (o nome deriva dos termos excitado e dímeros) usam gases reagentes, tais como o cloro e o 
flúor, misturados com gases nobres como o argônio, criptônio ou xenônio. Quando estimulados eletricamente, 
uma pseudomolécula (dímero) é produzida. Quando usado como material gerador, o dímero produz luz na 
faixa ultravioleta.  

- Lasers de corantes utilizam corantes orgânicos complexos, tais como a rodamina, em solução líquida ou 
suspensão, como material de geração do laser. Podem ser ajustados em uma ampla faixa de comprimentos de 
onda.  

- Lasers semicondutores, também chamados de lasers de diodo, não são lasers no estado sólido. Esses 
dispositivos eletrônicos costumam ser muito pequenos e utilizam baixa energia. Podem ser construídos em 
estruturas maiores, tais como o dispositivo de impressão de algumas impressoras a laser ou aparelhos de CD.  

  

 Segundo  Barbian (2015), os sistemas de laser mais usados em processos 

industriais são Nd: YAG e CO2. Os Nd: YAG são utilizados, por exemplo, para corte 

de chapas metálicas. E os de CO2 são mais baratos e utilizados para corte e 

gravação de MDF, acrílico, tecidos, polímeros etc. Como exemplo de equipamentos 

usados neste trabalho, apresentamos a máquina de corte a laser com CO2 da 

Maquetaria da Faculdade de Arquitetura da UFRGS (Figura 28). 

 
Figura 28 - (A) Máquina de corte a laser Fabricante Automatisa, modelo Acrilia (B) Corte a laser de 

chapa de PP de trabalhos desta pesquisa. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 A presente pesquisa, de caráter exploratório-experimental (PRODANOV e 

FREITAS, 2013), desenvolve-se numa abordagem tanto quantitativa quanto 

qualitativa. O procedimento técnico partiu de uma pesquisa bibliográfica e 

iconográfica, passando pelo desenvolvimento de estratégias expressivas na 

construção de algoritmos que possibilitaram o desenvolvimento de volumetrias, 

alcançando a comprovação dos resultados por meio da construção de objetos 

físicos. De forma complementar, foi desenvolvido ferramental mecânico e de 

pesquisa de materiais para tratamento dos objetos confeccionados por fabricação 

digital e processos manuais. 

 Assim, foram desenvolvidas as seguintes etapas, algumas em sequência e 

outras em paralelo: pesquisa bibliográfica; diagrama da tese; desenvolvimento de 

estratégias generativas; mapeamento vetorial; transposição de coordenadas; 

construção dos algoritmos; construção de modelos virtuais; construção dos modelos 

físicos; desenvolvimento de acabamentos diferenciados; avaliação dos resultados e 

considerações finais. Como é sabido, a metodologia procura encontrar os caminhos 

para responder ao problema da pesquisa, amparada pela fundamentação teórica. 

 Como base para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um vasto 

levantamento de subsídios teórico-conceituais. Fizeram parte dessa subetapa da 

pesquisa os conceitos relacionados às áreas de design generativo - modelagem 

paramétrica e Grasshopper; superfície e volumetria - superfícies planificáveis, 

superfície poligonal e superfície NURBS; e fabricação digital - tecnologias aditivas - 

impressão 3d - tecnologias subtrativas - corte a laser e fresagem CNC.  

 No desenvolvimento da pesquisa e, junto aos resultados e às discussões, 

propriamente, foram adotadas as seguintes estratégias, como se pode verificar no 

Capítulo 4, em Estratégias Expressivas, entre muitas não analisadas explicitamente 

na tese: Conversor de Polysurfaces em Surface - Algoritmo Redutor; Variação na 

Distribuição das Curvas Geratrizes; Sistemas de Repetição e Design de Superfície - 

Algoritmo Rapport 3D; Distribuição de Peças com Intercalação; Sistemas de 

Distribuição em Superfícies Mesh - Algoritmo Teletransporte; e Sistemas de 
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Distribuição em Superfícies Mesh com alteração topológica - Algoritmo 

Teletransporte Topológico. 

 Após a pesquisa bibliográfica e o desenvolvimento de estratégias 

generativas, foram construídos algoritmos, o que levou primeiramente à construção 

dos modelos virtuais e, finalmente, à construção dos modelos físicos. Após avaliação 

dos resultados, foram traçadas as considerações finais desta pesquisa com a 

produção de uma série de esculturas baseadas no trinômio arte, design e tecnologia. 

 No processo desta pesquisa, as estratégias generativas foram utilizadas 

para a confecção de esculturas pela transposição de módulos ou outros objetos 

mesh para as superfícies das volumetrias. O processo adotado poderia ser resumido 

numa busca por estratégias que possibilitassem a construção de formas. É quase 

uma busca por soluções de problemas; tem-se uma ideia e busca-se soluções para 

poder viabilizá-la.  

 Nesse movimento, o próprio fazer apresentou possibilidades não pensadas 

previamente e que foram sendo incorporadas, de forma que a própria busca passou 

a ser o método de criação e desenvolvimento dos projetos. Há uma grande 

semelhança com processos de criação utilizados em técnicas tradicionais no 

desenvolvimento de esculturas, ou seja, sem negligenciar conhecimentos 

transversais que surgiram ao longo da pesquisa pelo fato de não estarem 

predeterminados. Pode-se dizer que o processo de desenvolvimento de algoritmos é 

uma ferramenta, entre tantas outras, para a construção e criação dos trabalhos, mas 

cabe ressaltar que é uma ferramenta  extremamente poderosa.  

 No desenvolvimento de algoritmos, foram utilizados os processos de 

CAD/CAM. Muitas dessas tecnologias trabalham com os objetos compreendidos 

como sólidos ou volumetrias e outras como superfície (VOLPATO, 2007). Isso 

implica a necessidade de tratarmos a superfície dos objetos geometricamente, pela 

sua representação por polígonos ou NURBS por meio da representação com 

computação gráfica. 

 A pesquisa se caracterizou por uma árdua busca de métodos e processos 

que permitissem a materialização de formas escultóricas mediada pela pesquisa de 

novos materiais e acabamentos. Para tanto, foi fundamental lançar mão de toda uma 

experiência anterior no desenvolvimento de escultura pelos métodos tradicionais, 
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tomando como fio condutor o desenvolvimento de algoritmos que permitiriam a 

materialização das esculturas pensadas para este projeto. 

 O processo desenvolvido foi aplicado no fazer escultórico, mas pode ser 

utilizado nas mais variadas áreas de criação em design de produtos. Vale ressaltar 

que todos os trabalhos realizados ao longo da pesquisa foram desenvolvidos por 

processos digitais perpassados por técnicas de fabricação digitais e manuais. As 

formas transitam entre superfícies e volumetrias; são texturas, volumes, 

planificações, seccionamentos e divisão em partes, que juntos formam o todo, numa 

interlocução intencional com o princípio da Gestalt.  
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4 ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS 

 

 No presente capítulo, são apresentadas as estratégias utilizadas no 

desenvolvimento de alguns dos algoritmos que possibilitaram a construção das 

superfícies e volumetrias desta tese. São estudadas as estratégias otimizadas no 

desenvolvimento de alguns dos algoritmos utilizados para a confecção das 

superfícies e volumetrias. Na Figura 29, vê-se um diagrama deste capítulo. 
 
Figura 29 - Diagrama do capítulo 4  Estratégias Expressivas. 
. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



    ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS 

 

46 

 Foram trabalhadas duas linhas principais de problemas. Primeiro foram 

feitos trabalhos nos quais a construção de somente uma superfície NURBS era 

fundamental. Várias formas de construção de superfícies e volumetrias passam por 

esse requisito. Muitos trabalhos encontrados na Web utilizam como premissa partir 

de uma superfície inteira desenvolvida em NURBS. Então são apresentados estudos 

de conversão de objetos originalmente constituídos de superfícies poligonais ou de 

várias superfícies em somente uma superfície NURBS inteira. E a segunda linha de 

trabalho foi o desenvolvimento de estratégias que, partindo de superfícies 

poligonais, passando pela conversão em várias superfícies NURBS ou não, 

poderiam gerar volumetrias com distribuição de objetos mesh inteiros ou 

seccionados sobre estas superfícies. 

 

4.1 CONVERSOR DE POLYSURFACES EM SURFACE - ALGORITMO 
REDUTOR 

 Para a aplicação de algumas das estratégias apresentadas neste trabalho, o 

ideal seria utilizar modelos iniciais confeccionados com somente uma superfície 

NURBS inteira. Muitos objetos são difíceis de serem construídos dessa forma e, por 

essa razão, são implementados com polysurfaces. Isso ocasionará um grande 

problema quando a distribuição de elementos pelo objeto de forma contínua e de 

variação dimensional gradual for um objetivo. Na Figura 30, vê-se um modelo mesh 

convertido para várias superfícies. Foram feitas muitas tentativas de gerar  

manualmente somente uma superfície, mas não foi possível. Então, implementaram-

se algumas estratégias de modelagem paramétrica para convertê-lo em uma 

superfície NURBS de forma mais rápida e eficiente.  

 Acredita-se que essa sistemática pode ser de grande valia para trabalhos 

nas mais variadas áreas que requeiram modelagens mais complexas. Muitos 

trabalhos são desenvolvidos utilizando-se somente objetos modelados a partir de 

uma superfície NURBS, mas as formas são, na sua maioria, mais simples e passam 

a impressão que os trabalhos são feitos com o critério: "o que é possível modelar 

facilmente em NURBS". Claro que, em muitos casos, uma forma simples é 

necessária e é mais eficiente. Entenda-se aqui "forma simples" não no sentido 
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pejorativo, e sim no contexto dessa pesquisa, cuja busca para desenvolver 

estratégias se justifica em problemas mais complexos e que, muitas vezes, não são 

implementados justamente pelas dificuldades iniciais de modelagem da base do 

objeto com uma só superfície NURBS.  O modelo da Figura 30 é um exemplo de 

objeto complexo para ser desenvolvido dessa forma. Algumas dificuldades desse 

objeto seriam a superfície com várias aberturas e a grande variação dimensional 

entre a parte superior e inferior do mesmo.   

 
Figura 30 - (A), (B) Resultado da conversão de uma malha poligonal em várias superfícies. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Para implementar algumas estratégias de construção dessa volumetria, com 

o desenvolvimento, por exemplo, de uma superfície "revestida" com módulos em 3D 

sobrepostos, é necessário, de alguma forma, converter essas polysurfaces em uma 

superfície somente. Sem isso, os módulos gerados não seriam uniformes e teriam  
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grande variação dimensional conforme a sua localização no objeto mãe. Na Figura 

31, pode-se observar esse problema. Entenda-se aqui que isso é um problema, se o 

objetivo for conseguir uma continuidade nos módulos gerados. De qualquer forma, 

na realização de um trabalho sem continuidade, os módulos que estão numa parte 

não encaixariam com as das outras, impossibilitando a união de forma harmoniosa.  

Seria necessário, para isso, alguma outra forma de junção diferente entre os limites 

das muitas superfícies. 

 
 
Figura 31 - (A), (B), (C), (D) Módulos aplicados no objeto. Cada superfície resulta em configurações 

totalmente diferentes. 
 

   

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Vemos, na Figura 32, o organograma do algoritmo desenvolvido no 

Grasshopper que converte alguns tipos de polysurfaces em uma superfície NURBS. 
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 Figura 32 - Organograma do algoritmo que converte volumetrias poligonais ou formadas por várias 
superfícies NURBS. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 33, é apresentado o algoritmo propriamente dito. Cabe esclarecer 

neste ponto que os algoritmos são muito grandes e, mesmo se fôssemos incluí-los 

em folhas A3, não teríamos boa visibilidade. Assim optou-se por não os colocar no 

apêndice, dada a sua importância na obra. A solução encontrada foi mostrar o 

algoritmo inteiro  e ampliar algumas partes na continuação da própria figura.   
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Figura 33 -  Algoritmo converte alguns tipos de polysurfaces em uma superfície NURBS. (A) Algoritmo 
completo. Cada bloco com fundo cinza é uma das etapas do algoritmo. (B) e (C) As partes 
marcadas em vermelho estão ampliadas na figura. 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 No modelo já mencionado anteriormente, que é composto de várias 

superfícies, por meio da aplicação de estratégias adequadas a objetos tubulares, 

converteu-se o objeto de polysurface em uma só superfície NURBS. Como já foi dito, 

superfícies NURBS teriam de ter quatro lados distintos ou uma forma com quatro 

lados distintos recortadas. E aí está o grande problema enfrentado. Observa-se que 

ele é composto de uma série de superfícies de quatro lados. Todo o sucesso da 

operação começa se conseguirmos visualizar todo esse objeto, inclusive com os 

furos, como se fosse algo parecido com um quadrilátero, mesmo que furado, como 

nesse modelo, onde seriam as cavas. Foram experimentadas estratégias de 

modelagem à mão tentando gerar essa única superfície.  

 Mas a grande variação de largura da parte superior em relação a inferior 

somente num sentido, associada às quatro aberturas, e o fato de se tratar mesmo de 

um objeto que poderia ser considerado cilíndrico, não é gerado por revolução de 

uma curva, dificultando enormemente o trabalho. Os resultados obtidos não ficavam 

fiéis ao original e também vários drapeados indesejados eram formados na 

superfície, consequência direta da diferença de comprimento de linhas geratrizes 

contínuas. O ideal num objeto cilíndrico é que tivesse duas aberturas, uma em cada 

extremidade do tubo. Assim seria fácil gerar uma forma retangular. Basta recortar de 

uma abertura até a outra e desenrolar a superfície, conforme Figura 34. 

 
Figura 34 - (A), (B), (C) Forma cilíndrica desenrolada gerando uma superfície com quatro lados. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

 Seguem as estratégias necessárias para geração desse objeto como uma só 

superfície. Dos quatro orifícios, foram selecionados o superior e o inferior como 

sendo os dois principais que seriam as "guias" do objeto (Figura 35). O fato de 
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associarmos esse objeto com a forma humana facilita a tomada de algumas 

decisões, tais como, decidir o que é em cima ou embaixo; o que é frente ou costas 

etc. O decote e a abertura da saia serão dois dos quatro lados necessários e os 

outros dois lados seriam ou uma abertura na frente ou nas costas. Nesse caso, 

decidiu-se por uma abertura nas costas. As aberturas das cavas serão fechadas 

para poder gerar toda a superfície como um quadrilátero. 

 
Figura 35 - (A) Seleção das aberturas superior e inferior; (B) Segmento do algoritmo correspondente. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A Figura 36 apresenta superfícies geradas nas aberturas da cava e inferior 

para recortar a superfície NURBS final. 
 
Figura 36 - (A) Superfícies nas aberturas que serão utilizadas para recortar; (B) Segmento do 

algoritmo correspondente. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Segue, na Figura 37, ajuste da emenda das curvas no meio das costas do 

objeto, fazendo com que as curvas tenham o mesmo sentido. As emendas das 

linhas dificilmente são alinhadas e no mesmo sentido. 

 
Figura 37 - (A) Emenda das curvas no meio das costas e início e fim no mesmo sentido;   
                  (B) Segmento do algoritmo correspondente. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 38, há divisão da linha inferior em segmentos iguais. Isso servirá 

de base para gerar planos de cortes que transpassarão em todas as superfícies. 

 
Figura 38 - (A) Divisão da abertura inferior em partes iguais; (B) Segmento do algoritmo 

correspondente. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A partir da divisão da linha inferior, geram-se planos de cortes para 

segmentar todo o objeto. Neste caso, adotou-se a estratégia de um objeto 
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considerado tubular (Figuras 39, 40 e 41). Mas, se fosse outro tipo de objeto, a 

segmentação o acompanharia, como é demonstrado mais adiante em outros 

exemplos. 
 
Figura 39 - (A) Planos de cortes vista superior;  (B) Planos de cortes vista frontal. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 40 - (A) Planos de corte sobre o objeto original; (B) Segmento do algoritmo correspondente. 
 

   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 41 - (A) Resultado dos cortes; (B) Segmento do algoritmo correspondente. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
 Observa-se que as linhas ficaram mais concentradas no meio do objeto e 

mais espaçadas nas laterais. Mesmo a divisão sendo uniforme, pelo fato de o objeto 

ter uma forma mais ovoide, vista de cima, a divisão não fica uniforme. Isso pode ser 

alterado ou não, dependendo da necessidade. Se necessário, deve-se dividir a 

abertura da saia de forma não uniforme, aproximando-se as divisões mais nas 

laterais e espaçando no centro. Com isso, altera-se assim o resultado da densidade 

da superfície NURBS (Figura 42). 

 
Figura 42 - (A) Pontos das divisões mais afastados na área central; (B) Segmento do algoritmo 

correspondente. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Na Figura 43, é possível visualizar as linhas mais afastadas no centro e mais 

próximas nas laterais. 

 
Figura 43 - Resultado diferente do anterior, com as linhas mais afastadas no centro. (A) Vista 

superior; (B) Perspectiva.  
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Pela continuidade das curvas, com suas tangências, criaram-se arcos para 

fechar as aberturas da cava (Figuras 44 e 45). Posteriormente, esses espaços serão 

recortados, mantendo o modelo final com suas respectivas aberturas originais. 

 
Figura 44 - (A) Arcos criados a partir das tangências das linhas superior e inferior; (B) Segmento do 

algoritmo correspondente. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 45 - (A) Modelo sem os orifícios das cavas; (B) Segmento do algoritmo correspondente.   
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Todas as linhas geradas a partir do corte não obedecem a uma sequência. 

Então é necessário ordená-las para gerar a superfície por meio do comando loft. As 

linhas possuem comprimentos diferentes e, principalmente nas laterais do objeto, há 

um salto grande de comprimento entre uma curva e a seguinte. Isso acarreta um 

"defeito" na superfície, criando um pequeno enrugamento, que não pode ser 

comparado aos enrugamentos descritos anteriormente, gerados quando modelado à 

mão. Dependendo da finalidade, isso seria pouco percebido (Figura 46). 

 
Figura 46 - (A) Objeto sem as cavas e com um leve enrugamento nas laterais da cintura; (B) Detalhe 

do enrugamento. 
  

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Esse problema foi contornado alongando-se as linhas mais curtas. Com isso, 

o loft tem uma distribuição mais uniforme. Posteriormente, a superfície foi cortada 
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para conservar o desenho original, o que solucionou o repuxe que ficava na 

superfície (Figuras 47, 48, 49, 50 e 51). 

 

 
Figura 47 - (A) Alongamento das linhas mais curtas; (B) Segmento do algoritmo correspondente. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 48 - (A) Loft antes do corte; (B) Segmento do algoritmo correspondente. 

 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 49 - (A) Planos feitos anteriormente posicionados para efetuar o corte; (B) Segmento do 
algoritmo correspondente. 

 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 50 - (A) Modelo finalizado formado de uma só superfície NURBS; (B) Segmento do algoritmo 

correspondente.  
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 51 - Modelo finalizado. (A) Vista lateral; (B) Vista superior. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Como resultados, podemos apresentar a modelagem em uma só superfície 

NURBS de objetos complexos que inicialmente seriam formados pela união de 

várias superfícies, impossibilitando uma série de estratégias de modelagem. Objetos 

similares a cilindros podem ser segmentados a partir do seu centro para posterior 

geração de superfície, por meio do comando loft entre os segmentos. Vê-se, na 

Figura 52, uma comparação do modelo de uma só superfície em NURBS e de 

polysurfaces. 

 
Figura 52 - Vemos em  (A), modelo constituído de somente uma superfície; (B) Mesmo modelo 

constituído de várias superfícies; (C) Mesmo modelo constituído de somente uma 
superfície com linhas à mostra; (D) Mesmo modelo constituído de várias superfícies com 
linhas à mostra.  

 

   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Consegue-se, assim, distribuir os módulos de maneira contínua sobre toda a 

superfície, pois todo o objeto é composto de uma superfície somente (Figura 53). 

 
Figura 53 - (A) Objetos distribuídos uniformemente sobre a superfície; (B) Detalhe. 

 

  
  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 VARIAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DAS CURVAS GERATRIZES 

 Quando as volumetrias destino são formadas por somente uma superfície 

NURBS, há possibilidade de controlar a distribuição das suas curvas geratrizes. Foi 

utilizado como objeto de referência um modelo desenvolvido em mesh (Figura 54).  
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Figura 54 - (A), (B) e (C) Modelo referenciado num corpete desenvolvido em mesh. Várias vistas. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 A superfície NURBS foi gerada a partir de uma série de curvas NURBS, 

como já descrito anteriormente. O espaçamento e a distribuição das curvas 

influencia na maneira como os objetos seriam distribuídos sobre essa superfície. 

Visualmente, somente na superfície não são percebidas diferenças no objeto final 

em NURBS. Mas, nesse caso, em que uma série de módulos serão distribuídos, isso 

afeta a forma como os módulos são configurados, seja no seu tamanho ou forma de 

concentração. Alterando a distribuição das curvas que vão gerar novamente a 

superfície, é possível controlar alguns aspectos de escala e distribuição das peças e, 

por consequência, seu aspecto final. Na Figura 55, observa-se a parte de um 

algoritmo que reconfigura a distribuição das curvas NURBS geratrizes e, na Figura 

56, um ajuste de espaçamento. 

 
Figura 55 - Algoritmo que reconfigura a distribuição das curvas NURBS geratrizes da superfície. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 56 - Modificação do espaçamento entre as curvas geratrizes da superfície; (A) Curva com 
espaçamento uniforme; (B) Controle correspondente; (C) Maior espaçamento das curvas 
diferenciado; (D) Controle correspondente. 

 

    

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Espaçando mais as curvas geratrizes, as peças que serão distribuídas na 

parte superior do corpete ficarão maiores na altura, compensando um pouco as 

diferenças ocasionadas pela não uniformidade dimensional do objeto. Além disso, 

colocou-se o início e o fim das curvas nas costas, deixando, assim, a emenda 

centralizada (Figura 57).   
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Figura 57 - (A) Centralização da emenda das curvas NURBS geratrizes; (B) Segmento do algoritmo 
correspondente.  

 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.3  SISTEMAS DE REPETIÇÃO E DESIGN DE SUPERFÍCIE - ALGORITMO 
RAPPORT 3D 

 Em Rüthschilling (2008), são descritas algumas estratégias para 

desenvolvimento de design de superfície. Começamos elencando um módulo que é 

definido como a menor área que inclui todos os elementos visuais de um desenho 

de padronagem. Após, com a aplicação de um sistema de repetição, gera-se um 

rapport, que seria o resultado de como esse módulo é repetido no sentido horizontal 

e vertical, formando o desenho completo. Esses sistemas de repetição dividem-se, 

segundo a autora, em sistemas alinhados, quando as possibilidades de translação, 

rotação ou reflexão (espelhamento) do módulo ocorrem sem deslocamento da 

origem; sistemas não alinhados, quando as possibilidades de translação, rotação ou 

reflexão ocorrem com deslocamento da origem — como se fosse um muro de tijolos 

sobrepostos entrelaçando-se; e sistemas progressivos, que, além das possibilidades 

de translação, rotação ou reflexão, incluem a possibilidade de mudança de escala 

dos módulos progressivamente. Algumas obras de Escher e Fractais são citadas 

como exemplo dessa sistemática (RÜTHSCHILLING, 2008; SCHWARTZ, 2008; 

RASEIRA, 2013). O resultado pode ser, entre outras técnicas, estampado, impresso 

ou tramado. Na Figura 58, encontra-se um exemplo de um módulo e alguns 

sistemas de repetições.  
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Figura 58 - (A) e (B) Módulo e alguns sistemas de repetição.  
 

    
Fonte: Adaptado de Rüthschilling (2008). 

 
 

 Normalmente, essas estratégias seriam utilizadas em aplicações 

bidimensionais, inclusive por softwares proprietários, que otimizam essas tarefas, 

trabalhando essencialmente com imagens bitmap e vetores 2D. A ausência de 

aplicativos para execução dessas tarefas em 3D justifica o desenvolvimento deste 

trabalho. É importante ressaltar que não se trata simplesmente de decidir aplicar 

essas regras em objetos com volume. Foi necessário desenvolver uma série de 

estratégias de programação para viabilizar o desenvolvimento do projeto. O que se 

busca apresentar, no presente capítulo, é a utilização dessas sistemáticas 

empregadas por softwares, ou manualmente, que trabalham em 2D no 

desenvolvimento de algoritmos que possibilitem esses mesmos sistemas no 

desenvolvimento de superfícies volumétricas.  

 Todo o trabalho mostrado a seguir é sempre tridimensional. Talvez, em 

algumas imagens, essa característica não fique tão evidente, mas, mesmo em 

superfícies aparentemente planas, sempre existe a terceira dimensão que, no caso, 

seria o eixo Z. Inicialmente, desenvolveu-se o mesmo módulo da Figura 58 com uma 

estrutura em mesh (Figura 59). Para conseguir a precisão necessária do módulo 

inicial e seus respectivos encaixes, ele foi modelado parametricamente. Tentou-se 

modelá-lo anteriormente com técnicas tradicionais, mas isso se mostrou muito mais 
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trabalhoso e difícil de atingir a forma precisa pelas características de ser um trabalho 

em 3D e dos encaixes serem, nesse caso, de qualquer um de seus lados para 

qualquer um de seus lados. A precisão alcançada com a modelagem paramétrica 

permitiu criá-lo perfeitamente adequado ao seu uso no rapport. 

 
Figura 59 - (A) Módulo gerado por modelagem paramétrica em NURBS; (B) Mesmo módulo 

convertido para mesh.  
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 60, consta este módulo 3D distribuído em alguns sistemas de 

repetição numa superfície plana. 

 
Figura 60 - (A), (B), (C) e (D) Módulos 3D configurados em alguns sistemas de repetição numa 

superfície plana.  
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(Figura 60 - Continuação) 
 

    
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 
 O algoritmo desenvolvido (organograma Figura 61 e algoritmo Figura 62)  

reproduz com um módulo mesh em 3D cada uma das quinze possibilidades  de 

sistemas de repetição (Figura 58) apresentadas em Rüthschilling (2008, p. 69-70) e 

ainda outros sistemas, como sistema de espelhamento simples e com transpasse. 

Posteriormente, ele conforma essa superfície gerada numa volumetria formada por 

uma superfície NURBS, desenvolvendo assim o produto final (Figura 63). Em linhas 

gerais, é como se o algoritmo, além de gerar a estampa, ainda estampasse a roupa 

pronta para ser confeccionada pelos processos de fabricação digital. Isso ocorre em 

outra parte do algoritmo na qual essa superfície mesh, constituída de vários módulos 

justapostos individuais, é transladada e reescalonada para uma volumetria formada 

por uma superfície NURBS.  

 Da maneira que a superfície NURBS foi construída, os módulos vão se 

adequando a ela. As partes com perímetro maior no volume ficarão com os módulos 

em escala maior e as partes com perímetro menor ficarão com os módulos mais 

comprimidos. Outro fator que influencia nesse escalonamento, conforme já 

mencionado anteriormente, é como as curvas geratrizes da superfície NURBS foram 

dispostas. Mudando-se a disposição das curvas geratrizes, muda-se o resultado. 

Adotando-se essas sistemáticas e outras que poderiam ser desenvolvidas 

posteriormente, pode-se chegar ao ponto de surgir uma pequena variação das 

dimensões dos módulos no resultado final.  
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Figura 61 - Organograma algoritmo sistema reprodução. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 62 - (A) Algoritmo completo. Cada bloco com fundo cinza é uma das possibilidades de 
distribuição dos módulos. As partes marcadas em vermelho estão ampliadas a seguir. A 
imagem da letra (E) esta dividida em três partes. 
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(Figura 62 -  Continuação) 
 

 

 

 

(B) 
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(D) 



    ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS 

 

71 

(Figura 62- Continuação) 
 

 

 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 63 - (A) Módulos conformados numa superfície NURBS 3D; (B) e (C) Detalhe. 
 

    
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Nas Figuras 64, 65 e 66, há mais exemplos da aplicação desse algoritmo 

com outros módulos em 3D. A volumetria escolhida é uma escultura com referencial 

num corset, forma que o autor utiliza no seu trabalho escultórico. Essas estratégias 

construtivas podem, entretanto, ser utilizadas nas mais variadas áreas, conforme já 

referido.  
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Figura 64 - (A) Outro exemplo da aplicação do algoritmo; (B),(C) e (D) Detalhes. 
 

    
 

     
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Figura 65 - (A) Módulo em 3D; (B) Detalhe da distribuição do módulo; (C) Outro exemplo da 
aplicação do algoritmo.  

 

    
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Figura 66 - (A), (B) e (C) Mesmo módulo da Figura 65 com outro sistema de repetição.  
 

   
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.4 DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS COM INTERCALAÇÃO  

 Em trabalhos nos quais a sobreposição dos módulos é necessária para 

possibilitar os encaixes, foi desenvolvida uma estratégia de gerar a superfície dos 

módulos em duas partes, o que facilita, significativamente, a execução do trabalho. 

Se isso não fosse feito, o módulo teria de ser seccionado, dificultando a 

concretização do trabalho. A partir de detalhes arquitetônicos, foi modelado o objeto 

3D visto na Figura 67. Trata-se de uma estrutura de malha poligonal. O módulo 
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possui abas laterais, que serão sobrepostas no módulo seguinte, possibilitando, 

assim, fazer uma conexão que, nesse exemplo, serão parafusos, mas poderia ser 

outro sistema, até mesmo encaixes. 
 
Figura 67 - (A) Módulo inicial nas vistas superior; (B) Lateral; (C) Perspectiva . 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 Se as estratégias desenvolvidas não fossem adotadas, os módulos teriam 

de ser seccionados para conseguir objetivos semelhantes (Figura 68). Isso 

dificultaria o trabalho, pois partes diferentes das mesmas peças teriam de ser 

anexadas corretamente. E haveria, ainda, o problema da sobreposição dos módulos, 

que não estaria resolvida. 
 
Figura 68 - O mesmo módulo da Figura 67, porém seccionado e repetido se a estratégia de 

construção fosse outra. 
 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Na Figura 69, vemos a distribuição total de peças sobre uma superfície 

plana e a separação das peças que serão sobrepostas, deslocando-as na altura. A 

estratégia que possibilita a execução desse trabalho é configurar cada peça 

individualmente originária do espaço plano em relação a área total ocupada com o 

plano no espaço 3D. Na prática, cada peça foi reconfigurada sobre a superfície 3D 

individualmente, mas sempre considerando a dimensão total do retângulo que forma 

todas as peças. Isso possibilita as sobreposições originais, e tudo ocorre 

automaticamente, mesmo sendo feito individualmente em cada peça (Figura 70).   
 
Figura 69 - (A) Distribuição sobre superfície plana do conjunto total de peças; (B) Separação das 

peças que serão deslocadas na altura; (C) Sobreposição de um conjunto com o outro, 
possibilitando assim o encaixe. 

 

      
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 70 - (A) Distribuição das peças sobre superfície 3D; (B) Parte do código correspondente. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (C) (B) 

(A) (B) 



    ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS 

 

78 

 Como a junção das peças seriam feitas com parafusos, o algoritmo ainda 

gera pinos, que serão utilizados para fazer furos nas peças empregando operações  

booleanas nos lugares correspondentes (Figura 71). 
 
 
Figura 71 - Pinos para fazer os furos nas peças para colocação dos parafusos. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os furos foram feitos com pinos sextavados, pois, se fossem cilíndricos, 

acarretariam falhas, por se tratar de uma operação booleana mais complexa (Figura 

72). Após o desenvolvimento desse algoritmo, qualquer módulo tridimensional, ou 

em um entendimento mais abrangente, qualquer módulo assumido como tal, pode, 

de forma rápida e precisa, gerar volumetrias constituídas a partir de superfícies 3D, 

mesmo com sobreposições entre os módulos, e com deslocamento de camadas.  

  



    ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS 

 

79 

Figura 72 - (A) Peças furadas; (B) Código correspondente. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO EM SUPERFÍCIES MESH - ALGORITMO 
TELETRANSPORTE 

 Neste item, serão apresentadas soluções de construções de volumetrias, por 

meio da distribuição de um objeto sobre uma superfície volumétrica, que tem 

referencial no vestuário de um corpete, mas que poderia ser qualquer outra forma 

destino. Tanto o objeto, chamado neste trabalho de módulo, como o corpete, foram 

desenvolvidos com modelagem poligonal e são, portanto, meshes. Para isso, a 

volumetria mesh destino pode ser, opcionalmente, convertida em superfícies 

NURBS. Como o objeto destino será de baixa quantidade de polígonos, sua 

conversão para unidades NURBS mostrou-se extremamente eficaz.  

 Diferentemente do que foi apresentado em capítulos anteriores, em que 

tínhamos polysurfaces aleatórias, como no item 4.1, onde se analisa o algoritmo 

redutor, essa conversão se dará de maneira estruturada, ou seja, com um 

ordenamento que possibilite a representação da escultura de forma contínua, sem 

sobressaltos, e módulos com variação das dimensões harmônicas. É muito diferente 

de uma conversão para NURBS aleatória, o que alguns softwares fazem 

automaticamente. O algoritmo apresentado foi dividido em várias etapas para melhor 

visualização e compreensão, mas ele é todo interligado, começando numa ponta e 

terminando com a distribuição das peças prontas para imprimir, sem manipulação 

durante o processo.  
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 Neste trabalho, este algoritmo está sendo chamado poeticamente e 

nostalgicamente de “teletransporte”, fazendo uma referência à série televisiva 

"Jornada nas Estrelas", cujos membros da tripulação da nave Enterprise entravam 

em um artefato onde eram desintegrados e reconstruídos em outro lugar. O 

Grasshopper possui uma ferramenta que desmembra um mesh em seus elementos 

mais básicos, vértices e faces, e outra ferramenta que o reconstrói a partir das 

informações desses vértices e dessas faces. Neste algoritmo, um mesh padrão é 

mapeado em relação a um espaço que podemos definir como plano. Todos seus 

elementos são dimensionados em relação a este espaço reparametrizado. Ele é 

então "desintegrado" e reconfigurado num novo espaço que, neste caso, é o espaço 

normalmente curvo da volumetria, acompanhando todas suas configurações. 

Poeticamente, é como se um objeto fosse desintegrado na sua partícula mais 

essencial e reconstruído adequado a outra dimensão.  

 Um dos diferenciais deste trabalho é a forma como uma superfície poligonal 

foi convertida para NURBS e todas as etapas necessárias de correspondências e 

procedimentos para se conseguir isso, entre os espaços volumétricos distintos. 

Nesse particular, toda essa tarefa é possível pela estratégia de se fazer relação 

entre semelhanças de espaço origem e destino, apesar de um ser plano, com 

delimitação do espaço formado por segmentos retos, e outro com curvas, muitas 

vezes mudando três ou quatro vezes de sentido num só lado.  

 Recentemente, foram incorporados, em softwares como o ZBrush, 

ferramentas que distribuem um objeto mesh sobre superfícies poligonais nos seus 

polígonos unitários, diferentemente do que ocorre neste trabalho, em que é possível 

selecionar uma quantidade maior de polígonos para cada unidade mesh modelo. 

Partindo da superfície destino poligonal, geram-se várias superfícies destinos 

NURBS com uma continuidade harmônica, em vez de um espaço destino feito com 

polígonos, que poderia ser todo segmentado e com as várias interrupções de fluidez 

visual, muito mais aparentes.  

 O segundo grande diferencial é a possibilidade de "avançar" no polígono 

vizinho. Isso pode resultar em, por exemplo, sobreposições de peças ou mesmo 

distribuição de peças não mais em módulos, mas de qualquer tipo de modelo em 

mesh para a superfície volumétrica. Esse assunto será abordado em um outro 

algoritmo, parente desse. 



    ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS 

 

81 

 Na Figura 73, é apresentado o organograma do algoritmo desenvolvido, no 

qual são apresentados os principais procedimentos utilizados.  

 
Figura 73 - Organograma dos sistemas de distribuição em superfícies mesh - teletransporte  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Na Figura 74, vê-se o modelo original do corpete em mesh. Ele foi 

desenvolvido com polígonos com quatro lados em software de modelagem 3D (3ds 

Max), sistema de modelagem poligonal muito utilizado para várias finalidades 

atualmente. Atente-se para o fato de que, mesmo os polígonos sendo de quatro 

lados, eles são formados por dois polígonos triangulares, embora isso não seja 

visível. Este modelo é todo facetado, não havendo uma continuidade harmônica 

perfeita entre um polígono e o seguinte.  

 Então, onde há variação de volumes maiores, formam-se bicos e pontas 

proeminentes, logo, quanto mais polígonos, menos cantos acentuados ocorrem. 

Dependendo do objeto a ser distribuído sobre a superfície, a forma poderia não ficar 

harmônica em relação a sua continuidade. Seria possível distribuir o nosso módulo 

sobre essa superfície, mas, dependendo do módulo, ele ficaria com as marcas 

quebradas das descontinuidades da superfície.  

 
Figura 74 - (A) e (B) Corpete poligonal. Várias vistas. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Como foi dito anteriormente, normalmente cada polígono receberia a 

repetição do módulo. No método apresentado aqui, pode-se jogar nosso módulo em 

cada nove a nove polígonos ou quatro a quatro polígonos ou outros valores. 

Entende-se que seriam três polígonos na largura e três na altura, totalizando nove. 

Ou dois na altura e dois na largura, totalizando quatro. Outra providência a ser 

tomada é a de construir uma espessura nessa superfície. Para isso, foram geradas, 

a partir dessa superfície, outras duas feitas em NURBS. Uma sendo o limite interior 

e outra, o limite exterior, gerando, com isso, a espessura final das peças. Os 

módulos vão se adequar a essa nova espessura, independentemente da sua 

dimensão original.  

 Nesse exemplo, foi escolhida a estratégia de gerar a superfície NURBS 

utilizando nove polígonos. Isso gera módulos individuais de três polígonos na largura 

e três na altura. Se fosse usado o método de distribuir individualmente os módulos 

sobre somente um polígono, o corpete teria de ter polígonos bem maiores. E, por 

consequência, muito menos polígonos, o que aumentaria a deformação do corpete, 

"estragando" a forma atual. Ou os objetos distribuídos seriam em grande quantidade 

e ficariam muito pequenos. Neste algoritmo, com pequenas variações, é possivel 

escolher qualquer quantidade de polígonos para representar a dimensão do espaço 

individual destino. O que determina esse fator é a dimensão que se quer que o 

módulo final tenha na peça.  

 Existe aqui uma relação entre a forma total do espaço destino com a 

dimensão final dos módulos. Deve-se atentar para o fato de que, como o corpete é 

formado de polígonos com variações de tamanho, o resultado vai acompanhar essa 

variação. Então serão obtidas umas peças maiores e outras menores, em 

conformidade com a sua estrutura construtiva. A Figura 75 mostra o algoritmo 

desenvolvido para isso. No item 4.6, onde é analisado o Algoritmo teletransporte 

Topológico, é apresentada outra solução de reconfiguração das peças ou formas 

inteiras, com outro algoritmo parente deste, que minimizam em muito essa variação 

dimensional. Esse aspecto não significa que a existência de variação dimensional 

seja melhor do que a sua ausência, não cabendo aqui juízo de valor. É algo que 

depende do resultado final que se pretende alcançar esteticamente. 
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Figura 75 - (A) Metade do algoritmo que separa os polígonos nove a nove e gera superfície NURBS 
em cada módulo; (B) Outra metade do mesmo algoritmo. 

 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 Na Figura 76, encontra-se o corpete original com as marcações em verde  

representando as separações de nove a nove polígonos. Na realidade, o que o 

algoritmo faz é desmembrar todos os polígonos individualmente e, por um 

(A) 
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estratagema muito eficaz, verificar quais polígonos farão parte do novo módulo e que 

serão reagrupados criando um novo mesh. Como resultado, tem-se um novo objeto 

destino constituído de pequenos conjuntos de polígonos. As linhas verdes são os 

limites desses novos meshes. Com esses limites é que geramos as superfícies 

NURBS (Figura 77). Extrudar essa superfície NURBS para gerar a outra superfície 

necessária não funciona. A estratégia adotada foi gerar duas superfícies meshes e, 

a partir delas, gerar seus módulos correspondentes. Um grande diferencial aqui é 

que, como os limites entre superfícies são os mesmos contornos poligonais, as 

emendas são praticamente perfeitas.  

 
Figura 76 - Polígonos separados nove a nove. Linha verde representa separação. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 77 - (A), (B) e (C) Várias vistas da superfície externa do corpete convertida para superfícies 

NURBS. Linhas verdes são as curvas das separações dos módulos.  
 

 

(A) 
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 (Figura 77 Continuação) 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  Esse corpete poderia ser convertido numa só superfície NURBS inteira, 

como foi feito em capítulos anteriores, mas não teríamos os cantos com ângulos 

acentuados como no original, detalhe que se conserva nesse modelo convertido. E 

outro aspecto diz respeito ao fato de haver vários modelos que não poderiam ser 

convertidos para uma única superfície. Cabe aqui observar que, no início do 

trabalho, após a modelagem do corpete pelo método poligonal, que neste caso foi 

feito com um software de modelagem 3D, pode ser necessário acrescentar ou 

suprimir alguma fileira de polígonos para ficarem múltiplos de três tanto na altura ou 

largura.  

 No método em que são gerados módulos múltiplos de dois, isso não é 

necessário, pois basta aplicar uma subdivisão de polígonos no próprio algoritmo. Ele 

vai transformar cada polígono em outros quatro, o que permite a conversão para 

NURBS. Quando a quantidade de polígonos é baixa, a opção de múltiplos de três é 

mais adequada por preservar melhor a semelhança da forma com o original. Na 

Figura 78 (A), aparecem as duas superfícies NURBS, externa e interna, geradas a 

partir do mesh original (B). O algoritmo pode regular as distâncias entre superfícies. 

(C) (B) 
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Neste caso, optou-se para a interna ficar 1/3 da distância total, menor que o original, 

e a externa 2/3 maior que a original. A vantagem da modelagem paramétrica reside 

no fato de que esses parâmetros podem facilmente ser adaptados sem prejudicar o 

restante da programação. E, finalmente, na Figura 79, tem-se o segmento do 

algoritmo que converte os módulos em várias superfícies NURBS. 
 
Figura 78 - (A) Superfície NURBS externa e interna. Formam a espessura da parede do corpete que 

será preenchida pelos módulos mesh; (B) No centro, em cinza, a superfície mesh original 
do corpete. Em verde, as superfícies NURBS geradas a partir dela.   

  

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 79 - Segmento do algoritmo que converte os módulos mesh em NURBS. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Uma grande dificuldade de termos várias superfícies NURBS consiste no 

fato de que, por mais cuidado que se possa ter na sua geração — ainda que se 

originem da mesma estrutura poligonal e sejam feitas com igual ordenamento de 

edges dos polígonos — as duas superfícies NURBS superior e inferior 

correspondentes não possuem o direcionamento semelhante. As duas foram 

geradas a partir do mesmo segmento de mesh e exatamente da mesma forma, e 

ainda assim mais da metade das superfícies não possuem o mesmo frame 

(representação gráfica dos eixos xyz - uvw).  

 Para esse método funcionar, a superfície inferior individual teria que estar 

perfeitamente alinhada nos parâmetros de sua construção com sua correspondente 

superior. A maioria delas não está alinhada, apenas por coincidência algumas 

podem estar. Na realidade, cada superfície individual tem oito possibilidades de 

alinhamento e, por conseguinte, oito possíveis frames. Esse foi um grande 

empecilho para a concretização deste trabalho. A Figura 80 mostra um exemplo de 

frame colocado no centro da superfície e sua comparação com a superfície 

correspondente inferior. Aparecem três frames, o central não está alinhado, e os dois 

laterais, por coincidência, estão. Nesse modelo, aproximadamente 60% das 

superfícies não estavam alinhadas. Resumindo, se os frames não forem iguais nas 

superfícies correspondentes inferior com superior, nada vai funcionar no restante do 

trabalho. 
 
 Figura 80 - (A) Superfícies NURBS superiores. Frame central diferente do frame central da superfície 

NURBS inferior correspondente; (B) Superfícies NURBS inferior correspondentes. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Mudar o sentido de um frame, isto é, a forma como a superfície é gerada, é 

uma ação fácil, existem ferramentas para isso. O problema é a grande quantidade 

de superfícies e a dificuldade de ficar comparando-as devido à posição, por ser uma 

sobre a outra. Para termos um algoritmo funcional, ele tem que resolver quase a 

totalidade dos empecilhos gerados por ele mesmo automaticamente. Buscando 

resolver esse problema, foi implementado no algoritmo um segmento que compara 

os frames dos módulos correspondentes superior e inferior. Por um mecanismo 

engenhoso, o frame inferior é mantido e a superfície superior é realinhada 

correspondentemente.  

 Foram necessários meses para se chegar a essa solução. Os frames das 

duas superfícies são justapostos e é lançado um ponto numa coordenada 

específica. Se os frames são diferentes, as coordenadas do ponto origem serão 

diferentes do seu correspondente no frame destino. Então é mapeada a localização 

das oito possibilidades de localização do ponto destino, dentro de um domínio, e, 

com esse resultado, a superfície é reconfigurada (Figura 81 e 82).  
 
Figura 81 - Algoritmo que compara os frames e muda configuração da superfície superior, conforme 

alinhamento superfície inferior. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 82 - Um dos dois clusters inseridos no algoritmo. Quatro possibilidades de configuração das 
superfícies para cada cluster. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 Finalizada a etapa de desenvolvimento das superfícies, segue-se para a 

segunda parte. Foi desenvolvido, a partir de um detalhe arquitetônico, um módulo 

mesh (Figura 83) que lembra, na sua forma, um azulejo. Em princípio, qualquer  

módulo mesh pode ser utilizado. Por curiosidade, este módulo tem 23.786 vértices e 

23.340 faces. O corpete é composto de 40 superfícies NURBS finais. O objeto final 

terá então 40 módulos e, por consequência, 951.440 vértices. 
 
Figura 83 - (A) Módulo mesh com a estrutura poligonal à mostra; (B), (C) e (D) Vistas do módulo. 
 

     

(A) (B) 
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(Figura 83 Continuação) 
 

    
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 Inicialmente, como a superfície destino foi convertida para NURBS, seria 

possível usar ferramentas já existentes no Grasshopper para distribuir os módulos. 

Isso foi feito, o resultado obtido, porém, foi insatisfatório. Como são polysurfaces, os 

objetos distribuídos ou transpassam ou ficam faltando, nas emendas, conforme a 

sua curvatura. Para usar as próprias ferramentas do Grasshopper, não se 

necessitaria de superfícies superior e inferior, apenas uma só. Por esse motivo, foi 

adotada a estratégia de gerar um espaço entre superfícies para reconfiguração dos 

módulos. O algoritmo analisa o módulo mesh no espaço plano, como se ele 

estivesse sobre uma mesa dentro de um cubo ou um paralelepípedo. Ele é 

desintegrado em suas partes primárias: vértices e faces. Posteriormente, é analisada 

a localização de cada vértice nesse espaço plano reparametrizado e, então, os 

vértices são transpostos para um novo espaço, no caso, um espaço curvo.  O espaço 

curvo é o espaço entre as duas superfícies correspondentes do corpete. Esse 

processo é denominado, neste trabalho, de teletransporte (Figura 84). Há dois anos, 

isso foi experimentado sem o uso das superfícies NURBS e o resultado deixou a 

desejar, inviabilizando seu uso. Para fazer a análise dos vértices, era usada a 

localização de cada vértice num plano, o que era muito difícil e extremamente 

demorado e com alta carga computacional para espaços curvos (como era somente 

mesh o destino, não havia curvas, somente as superfícies dos polígonos, que 

podem ser consideradas quase planas ou menos complexas). O resultado era todo 

facetado.  

 Atualmente, por meio dessa estratégia do "espaço curvo" (poeticamente e 

pretensiosamente, quase referenciando Einstein), foi implementada a análise dos 

pontos por sua localização sobre linhas (novamente, com uma extrema licença 

poética e pretensão, quase referenciando à "teoria das cordas"). Para cada vértice, é 

gerada uma linha que liga o plano superior ao plano inferior, tanto no módulo básico 
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como em cada par de superfícies dos planos destino, no caso o corpete. Após tudo 

isso, com as informações do mesh original, é reconstruído um novo mesh adequado 

a cada par de superfícies. 
 

Figura 84 - Algoritmo que executa o teletransporte. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 85, encontra-se o módulo primário que vai ser distribuído sobre 

todas as superfícies desintegrado somente com seus vértices, depois somente com 

as linhas de ligação entre superfícies planas e com vértices e linhas juntos. 
 
Figura 85 - (A) Módulo primário somente com a nuvem de vértices à mostra; (B) Módulo primário 

somente com a nuvem de linhas. 
 

    
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Nas Figuras 86 e 87, há um exemplo de um dos módulos após sua 

reconfiguração no novo espaço "curvo" do corpete. Ele tem uma curvatura 

complexa, inclusive com um acinturamento central e curvaturas em vários sentidos. 

 
Figura 86  - (A) Um dos módulos configurados segundo espaço no corpete somente com a nuvem de 

vértices à mostra; (B) Mesmo módulo somente com a nuvem de linhas à mostra. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
Figura 87 - (A) Um dos módulos configurados segundo espaço do corpete; (B) Mesmo módulo com 

malha à mostra; (C) Mesmo módulo com malha à mostra, detalhe. 
 

     
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

 E, finalmente, as Figuras 88, 89 e 90 mostram a nuvem de pontos no 

corpete e o resultado final de distribuição das peças. As emendas ficaram muito bem 

alinhadas no modelo virtual em 3D. Mas cabe observar que, no modelo real final, 

depois de impresso em 3D, surgiram alguns problemas de junção em algumas 

(A) (B) 
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peças. Isso ocorreu por deficiência do processo de impressão em 3D, fato que vai 

ser analisado no Capítulo 5, Resultados e Discussão, por deficiência do próprio 

processo de montagem das peças, e não por problema no modelo virtual. 
 

Figura 88 - (A)  Nuvem de vértices no corpete; (B) Detalhe da nuvem de vértices 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 89 - (A), (B) e (C) Várias vistas do corpete pronto. 
 

     

(A) (B) 
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(Figura 89 Continuação) 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 90 - (A), (B) e (C) Detalhes do corpete com os meshes à mostra.  
 

 
 
 

(C) 

(A) 
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(Figura 90 Continuação) 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 Antes da finalização do processo, foi desenvolvido um algoritmo para fazer 

furos nas bordas das peças. O objetivo seria colocar um pino entre elas para ajudar 

no alinhamento e na fixação. Além disso, as peças serão coladas. Na Figura 91, 

demonstra-se o algoritmo que gera um pino para furar as duas peças adjacentes. A 

dificuldade que se apresenta aqui está relacionada ao fato de ter que ser o mesmo 

pino reto com o mesmo alinhamento, para fazer os dois furos nas peças separadas 

lado a lado. Toda a estrutura de dados até aqui está centrada em blocos individuais. 

A dificuldade consiste em encontrar quais peças são vizinhas. Dificuldade extra, pois 

subverte toda a árvore de dados à qual as peças estão estruturadas. 
 
Figura 91 - Algoritmo que fura as peças adjacentes. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Na Figura 92, são mostrados, em verde, os pinos que são gerados para, por 

meio da  operação booleana, serem feitos os furos. E veem-se os furos feitos. Foi 

retirada uma peça para melhor visualização. Cabe ressaltar que a operação 

booleana ainda, em muitos casos, é falha. Ainda há estudos sendo desenvolvidos 

sobre esse ramo da computação gráfica. E foi isso que aconteceu aqui. Os furos 

foram feitos na maioria das peças, mas em algumas falharam, estragando-as. Foi 

implementado, nesse algoritmo, um corretor de erros que verifica quais peças não 

foram furadas e que automaticamente as substitui por originais sem furo, sem a 

necessidade de fazermos isso manualmente. 
 
Figura 92 - (A) Fazendo os furos com operação booleana; (B) Peças furadas. 
 

    
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 Esta escultura é composta de 40 peças individuais. Pode-se afirmar que 

nenhuma é igual à outra, mas temos algumas peças bem semelhantes. Seria muito 

difícil montar esta estrutura sem as peças estarem numeradas. A Figura 93 mostra o 

algoritmo que gera números nas peças individualmente. Cada peça tem quatro 

lados, então foram gerados quatro números que se repetem nos seus respectivos 

pares. Cada peça com quatro números tem mais quatro números iguais em outras 

quatro peças distintas, exceto nas bordas do corpete. Trata-se de um processo bem 

complicado chegar a esse resultado, justamente por causa da estrutura da árvore de 

dados. Algumas estratégias de programação foram desenvolvidas para isso, 

atingindo-se um resultado bem satisfatório e funcional (Figura 94). 
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Figura 93 - Algoritmo que gera os números em cada par de peças em todos seus quatro cantos. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 94 - (A) e (B) Disposição dos números em pares, na peça. Vistas diversas. 
 

    
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Foi ainda implementada uma rotina que distribui cada peça e seus 

respectivos números num plano origem. O objetivo disso consiste em prepará-las 

para a impressão 3D. Como as peças não são planas, a programação tenta 

minimizar ao máximo a posição mais econômica, com menor distância, do plano 

base.   

 Na Figura 95, há algumas peças distribuídas sobre um plano base. Vistas 

superior, lateral e perspectiva. Em Resultados e Discussão, Capítulo 5, são 

apresentadas as impressões em 3D e a montagem da peça final. 

 
 Figura 95 - (A) Algumas peças distribuídas sobre o plano base, vista superior. (B) e (C) Outras vistas. 
 

   

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  Utilizando o mesmo algoritmo e o mesmo corpete mesh como modelo, 

aplicou-se outro padrão. Ele foi desenvolvido num software de modelagem poligonal 

(A) 
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3D (3ds Max). Esse módulo é vazado e com junção por parafusos. Foi necessário 

somente um pequeno ajuste na altura do furo, uma tarefa fácil por ser programação 

paramétrica e pelo mesmo continuar no meio dos quatro lados. Na Figura 96, vê-se 

o padrão utilizado e, nas Figuras 97, 98 e 99, as outras etapas do desenvolvimento 

do projeto.   

 
 
Figura 96 - (A) Padrão  utilizado  na  distribuição  em  todas  as  superfícies  do  corpete. Vista 

superior;  (B)  Vista em perspectiva com a malha à mostra. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

Figura 97 - (A) e (B) Detalhes do corpete  com as peças conformadas e com malha à mostra. 
 

      
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (B) 
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Figura 98 - Peças já distribuídas sobre a superfície. (A) Vista frontal. (B) Vista lateral. (C) Vista das 
costas.  

 

 
   

    
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 99 - Algumas peças distribuídas sobre o plano base e com a  numeração  para  montagem.  
(A) Vista superior; (B)  Vista superior com malha à mostra; (C) Vista lateral com malha à 
mostra.  

 

  
 

 
 

  
Fonte: Elaborado pelo autor  
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4.6 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO EM SUPERFÍCIES MESH COM ALTERA-
ÇÃO TOPOLÓGICA - ALGORITMO TELETRANSPORTE TOPOLÓGICO. 

 Uma nova estratégia de implementação de distribuição em superfícies mesh 

foi desenvolvida com uma variação do algoritmo de teletransporte anterior. Pode-se 

tanto usar como base um módulo que seria distribuído igualmente por toda a 

superfície ou utilizar qualquer objeto ou objetos modelados em mesh, desde 

módulos com transpasse entre si até meshes inteiros, que abrangem toda extensão 

da superfície destino.  

 Com esse algoritmo, os objetos não necessitam mais estar confinados nas 

superfícies individuais e podem avançar nas vizinhas, e, para isso, quando a 

superfície destino for modelada, temos que gerar um mesh com a mesma topologia, 

porém totalmente planificado. Seria como um mapa unwrap UVW, muito utilizado 

para atribuir texturas e pinturas em modelos 3D. Contudo, ele tem de ser um mesh. 

Na Figura 100, vemos dois exemplos de superfícies mesh com seus respectivos 

mapas unwrap UVW convertidos para mesh. Esses modelos foram desenvolvidos no 

software de modelagem 3DS MAX®.  

 
Figura 100 -  (A)  Modelo  3D.  (B)  Mapas  correspondentes  unwrap  UVW  convertidos  em  mesh. 

(C) Modelos 3D. (D) Mapas correspondentes unwrap UVW convertidos em mesh. 
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(Figura 100 Continuação) 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 O modelo planificado, em princípio, pode ter qualquer variação de forma. Na 

Figura 101, há dois mapas planificados gerados a partir do mesmo corpete da Figura 

100 (B). Eles têm a mesma topologia. Se fosse possível termos no modelo em 3D, 

com as mesmas dimensões dos polígonos equivalentes do mapa planificado, não se 

teria nenhuma variação de dimensão na transposição dos meshes entre as duas 

superfícies. Mas, como numa grande quantidade dos casos será impossível ter essa 

equivalência de dimensão, vai haver uma variação de escala no resultado final. De 

qualquer forma, será uma variação bem menor que no método anterior de 

teletransporte. A variação, aqui, ocorrerá em relação à diferença de tamanho entre 

polígonos equivalentes do modelo planificado e seu correspondente no volume 

destino. Na Figura 102, é apresentado o organograma do algoritmo.  

 
Figura 101 - (A) e (B) Mapas de unwrap UVW convertidos em mesh. Dois exemplos funcionais. 

Qualquer um dos dois poderia ser utilizado. Topologicamente são iguais. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 102 - Organograma algoritmo teletransporte com topologia planificada. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



    ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS 

 

106 

 
 Na Figura 103, vemos um modelo lowpoly, ou seja, com pouca quantidade 

de polígonos, estratégia de modelagem muito utilizada em games. Ele passa por 

dois processos: inicialmente seus polígonos constituintes são subdivididos em quatro 

polígonos e, após isso, são geradas as superficiais NURBS. Na Figura 104, aparece 

o algoritmo que implementa essas subdivisões de malha e as converte para várias 

superfícies NURBS ou polysurfaces.  
 
Figura 103 - (A) Modelo lowpoly; (B) Subdivisão dos polígonos em outros quatro; (C) Conversão para 

superfícies NURBS. 
 

    
 

 

(A) 

(C) 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
Figura 104 - (A) Metade inicial do algoritmo que subdivide a malha e converte para várias superfícies 

NURBS. (B) Metade final. 
 

 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O mesmo procedimento foi executado no mapa planificado em mesh (Figura 

105). Observa-se a diferença da imagem (A) para a imagem (C). A primeira 

apresenta vários cantos acentuados e a última, curvas harmônicas. Isso promove 

uma grande diferença no resultado final. Como o objeto a ser distribuído utiliza 

(A) 
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vários polígonos, ele ficaria com aparência "quebrada" ou cheia de cantos, caso a 

superfície não fosse convertida para NURBS. 
 

Figura 105 - (A) Modelo planificado lowpoly;  (B) Subdivisão da malha; (C) Superfícies convertidas 
para NURBS. 

 

      
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  
 Observa-se, na Figura 106, o espaço criado entre as superficies origem, que 

é a planificada, e a superfície destino, que seria o nosso objeto final. As superficies 

originais estariam entre as duas. Isso é mais importante na superfície destino, onde 

a posição das superficies determina os limites da espessura da parede que vai ser 

formarda.  
 
Figura 106 - (A) Espaço gerado entre superfícies planificadas; (B) Espaço gerado entre superfícies 

destino.  
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (C) (B) 

(A) (B) 
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  Neste processo, para facilitar a impressão em 3D, utilizou-se um módulo que 

será repetido por toda a superfície. A impressora utilizada possui área de impressão 

de aproximadamente 20 x 20 x 7 cm. Se não se trabalhasse com módulos, seria 

necessário seccionar a peça final para imprimi-la em pedaços. Mas há duas 

diferenças importantes em relação ao procedimento anterior. A primeira é que a 

malha final, neste caso, é formada pelo transpasse entre módulos, o que gera um 

encaixe. É uma tarefa bem complicada para resolver em distribuição sobre 

polysurfaces. Cada módulo ocupa o espaço de quatro, cinco ou mais superfícies, e 

um módulo avança no espaço de seus vizinhos.  

 A complexidade de resolução disso com relação à manutenção da estrutura 

de dados é enorme, sendo o mesh todo desintegrado e, posteriormente, refeito, ao 

ser impresso módulo a módulo. A estrutura de dados, em função disso, deve ser 

mantida por módulos e por superfície individual. Anteriormente, no outro algoritmo de 

teletransporte, cada módulo tinha uma superfície correspondente, o que facilitava a 

tarefa. A  dificuldade aqui está em ter de manter a individualidade dos módulos, mas 

trabalhando como várias superfícies correspondentes a cada módulo. Na Figura 107, 

vemos o módulo que será repetido com seus devidos encaixes. E, na Figura 108, a 

sua repetição gerando um grande mesh entrelaçado. 

 
Figura 107 -  (A)  Módulo  vista  superior;  (B)  Módulo  vista  superior   com   polígonos  aparentes;  

(C) Perspectiva; (D) Vista lateral. 
 

    

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (C) (B) 

(D) 
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Figura 108 - (A) Módulos repetidos gerando um grande mesh. Vista superior; (B) Detalhe. 
 

       
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
  Na Figura 109, encontram-se os módulos formando uma estrutura 

localizada entre as duas superfícies planificadas.  

 
Figura 109 - (A) Distribuição dos módulos entre as superfícies origem planificadas; (B) Vista lateral. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (B) 

(A) 

(B) 
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 Após termos gerado o mesh como se fosse uma padronagem, temos de 

excluir tudo o que não está contido no espaço gerado pela superfície planificada. 

Todo o princípio deste trabalho é fazer uma relação das formas contidas no espaço 

plano e sua correspondente transposição para o espaço na forma tridimensional 

destino. Foram experimentadas várias opções de operações booleanas para recortar 

os objetos. Até a sua conversão para NURBS para executar essa tarefa, mas os 

resultados não foram favoráveis.  

 A estratégia adotada, depois de muito tempo de trabalho e várias tentativas, 

foi a seguinte: como as peças se entrelaçam, avançando umas nos espaços das 

outras, foram separadas em pares e ímpares, para não haver perigo de ocorrer 

alguma mistura. Depois explodiu-se os meshes, ficando somente triângulos 

individuais, mas sempre com cuidado para manter a estrutura de dados e manter a 

identificação individual dos módulos. Com o contorno extrudado da superfície 

planificada (Figura 110), seccionaram-se os polígonos. Verificou-se, triângulo por 

triângulo, o que estava contido dentro da área formada pelas  superfícies 

planificadas e excluiu-se o restante (Figura 111).   

 Na Figura 112, apresenta-se o algoritmo que executa essa tarefa. Todas 

essas rotinas mantêm a estrutura de dados nos módulos individuais. Por isso é 

possivel, após o corte dos triângulos e exclusão do que não está contido na forma, 

sua união novamente em peças unitárias.  
 
Figura 110 - Contorno extrudado para cortar polígonos triangulares individuais. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 111 - (A) Após o corte e separação, peças impares; (B) Após o corte e separação, peças 
pares; (C) Resultado final. 

 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 112 - (A) Metade do algoritmo de corte e separação. (B) Outra metade. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (C) (B) 

(A - Parte 1) 

(B - Parte 2) 
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 Na Figura 113, vemos o algoritmo que encontra a equivalência entre 

alinhamentos das superfícies correspondentes. Agora temos quatro superfícies que 

têm de ser equivalentes nas suas coordenadas UVW, ou seja, com seus frames 

equivalentes. Foi adotada uma estratégia muito interessante para essa tarefa, 

diferente do algoritmo anterior de teletransporte, que era menos complexo para isso. 

Como é necessário manter a equivalência de frames entre uma superfície 

planificada e uma com volume, buscou-se, na análise da sua topologia, frames base 

que seriam utilizados como referência para mudar as coordenadas de todas as 

superfícies.  
 
Figura 113 - (A) Metade do algoritmo que faz análise topológica. (B) Outra metade. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A - Parte 1) 

(B - Parte 2) 
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 O algoritmo faz uma análise topológica do BREP considerando cada 

superfície NURBS individual constituinte do mesmo. Como temos sempre quatro 

lados em cada superfície, somente são possíveis três situações: superfícies com 

dois vizinhos, com três vizinhos e quatro vizinhos. Veem-se, na Figura 114, as 

superfícies que têm somente dois vizinhos, seus respectivos vizinhos e a estratégia 

usada para gerar o frame de referência que foi traçar uma linha do centro de um 

vizinho para o centro da superfície. Fazendo isso com os dois, obtêm-se os eixos x e 

y, respectivamente. 
 
Figura 114 - (A) Identificação de superfícies com dois vizinhos; (B) Vizinhos identificados; (C) Vetores 

guias para geração do frame referência.  
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 115 - Parte do algoritmo que gera o frame de dois vizinhos. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (C) (B) 
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 Nas superfícies que têm três vizinhos, foi bem mais fácil, e foi adotada uma 

estratégia um pouco diferente. Na Figura 116, aparecem as superfícies com três 

vizinhos e um exemplo de caso. 

 
Figura 116 - (A) Superfícies que apresentam três vizinhos; (B) Exemplo individual disso; (C) Vizinhos 

deste exemplo. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Como um lado não tem vizinho, usou-se esse lado como referência para o 

eixo y e a ligação do centro dele com o centro da superficie, como referência do eixo 

x  (Figura 117).  

 
Figura 117 - Exemplos de geração de frames em superfícies com três vizinhos. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (C) (B) 
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 E, finalmente, há o caso de quatro vizinhos. Ligando-se os centros dos 

vizinhos opostos, temos os eixos x e y (Figura 118). 

 
Figura 118 - (A)  Seleção  de  superfícies  com  quatro  vizinhos;  (B)  Exemplo  de  uma  superfície; 

(C) Vizinhos desse exemplo, ligação entre centros. Frame gerado. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Verifica-se, na Figura 119, que os frames saem em vários sentidos, mas isso 

não é relevante. O essencial é que cada superfície tenha um mesmo referencial de 

frame igual nas quatro superfícies que compõem esse projeto. Como curiosidade, a  

análise topológica desenvolvida demonstrou que, gerando-se as superfícies NURBS, 

pelo método adotado, a topologia é a mesma nas quatro superfícies, mesmo que os 

lados, edges, dos polígonos não tenham ordem equivalente e não mantenham uma 

correspondência entre polígonos equivalentes. Esse fato retardou por meses o 

presente trabalho, na busca de solução para esse problema, pelo simples fato de 

que o mais óbvio era utilizar os lados dos polígonos como referência. Fato só 

conseguido posteriormente, nos polígonos com três vizinhos. Agregue-se a isso, 

também, que essa solução de análise topológica foi grandemente facilitada, depois 

que as superfícies foram convertidas para NURBS. Na Figura 120, veem-se as 

superfícies NURBS diferenciadas pelos seus vizinhos. 

 

(A) (C) (B) 
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Figura 119 - Frames de superfícies com quatro vizinhos. Várias posições dos frames. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Todo o processo anterior de análise topológica foi feito também na superficie 

do objeto destino, como já dito, com o mesmo resultado.  

 
Figura 120 - (A)  Superfícies destino  com  dois  vizinhos;  (B)  Superfícies  destino  com três vizinhos; 

(C) Superfícies destinos com quatro vizinhos; (D) Exemplo de quatro vizinhos de uma 
superfície. 

 

   
 

(A) (B) 
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(Figura 120 Continuação) 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 Após tudo isso, têm-se, nas quatro superfícies correspondentes, frames 

iguais que serão usados como referência para se poder mudar o alinhamento de 

todas as suas superfícies com o algoritmo já apresentado anteriormente (Figura 

121).  
 
Figura 121 - Algoritmo que compara os frames referência com os frames das superfícies e muda seu 

alinhamento, se necessário. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(D) (C) 
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 No início deste trabalho, estava-se usando a estratégia de recortar cada 

mesh modelo, com operação booleana ou equivalente, no espaço de cada 

superfície, o que seria mais lógico. Posteriormente, isso mostrou-se sem solução, 

pois com meshes mais complexos como o do nosso exemplo, nunca se obteve um 

resultado satisfatório, resultando em erro na operação. Novamente foram gastos 

meses tentando-se encontrar uma solução, que depois de dois anos, foi encontrada 

de maneira insólita. Não fazer operação booleana ou equivalente. Não recortar os 

objetos segundo os limites das suas superfícies, e sim trabalhar com uma estrutura 

de dados bem mais complexa, que mantivesse a independência das peças e a 

independência das superfícies. Algo bem complicado e que também demorou para 

ser solucionado.  

 Cabe aqui ressaltar que, se o módulo que será distribuído pela superfície for 

pouco complexo em termos de quantidade de polígonos, provavelmente seria melhor 

recortá-lo segundo o limite das pequenas superfícies. Mas isso normalmente não é 

problema, pois há a estratégia de converter o módulo para NURBS, cortá-lo e 

reconvertê-lo para mesh, o que funciona muito bem. O problema surge quando o 

módulo mesh é complexo e com grande quantidade de polígonos, já que as 

operações booleanas, muitas vezes, não funcionam direito e, se for usada a 

estratégia de convertê-los para NURBS, para cortá-los, essa tarefa demoraria horas 

e, por vezes, não se completaria.  

 Segue, na Figura 122, o algoritmo que faz a transposição dos objetos. Ele 

tem diferenças do algoritmo equivalente anterior, justamente por trabalhar com uma 

estrutura de dados muito mais complexa. Um problema que também surgiu foi que, 

como as emendas entre as superfícies eram muito justas ou, melhor dizendo, feitas 

pelos mesmos vértices, às vezes dava coincidência de algum vértice do módulo 

originar duas saídas, pois ele coincidia bem na emenda. Foram poucos os casos, 

mas isso danificava toda a estrutura de dados. Por exemplo, onde deveria haver 

8.000 vértices, eram gerados 8.006 vértices, pois três vértices coincidiam de estar 

bem na emenda entre duas superfícies. Até alcançar a descoberta do defeito, foi 

necessário um longo caminho, mas, após a sua constatação, a solução foi 

relativamente simples. Como cada vértice que caía sobre a emenda gerava outros 

dois galhos na estrutura de dados e eram iguais, foi só comparar a entrada e a saída 

de dados e retirar quando duplicado. Claro que tudo isso, automaticamente. 
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Figura 122 - (A) Metade do algoritmo que executa a transposição dos módulos para as superfícies 
destino. (B) Outra metade. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 123, vê-se a distribuição na superfície destino das peças pares. 

Três delas apresentam erro de remontagem dos triângulos da malha, devido à 

duplicação de alguns vértices, que ocorreu nas emendas das peças. Durante todo o 

desenvolvimento do algoritmo, vários problemas ocorreram e geravam sempre, 

como resultado, uma montagem de peças toda errada, como as da figura 

supracitada, ou bem piores quando misturavam ligação entre peças. Não serão 

(A - Parte 1) 

(B - Parte 2) 
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descritos aqui todos esses problemas, e sim as estratégias que foram adotadas 

como procedimentos "vencedores". Mas, por curiosidade, esse defeito será 

analisado como exemplo. 
 
Figura 123 - (A) Distribuição de peças pares, algumas com defeito; (B) Detalhe; (C) Peças após a 

correção da árvore de dados. 
 

   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 124, é apresentada uma representação da estrutura de dados de 

alguns módulos. No total, deste exemplo, são trinta e três. Na primeira coluna, 

(A) 

(C) 

(B) 
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consta o número que representa os módulos individualmente e, na segunda coluna, 

o número de vértices total de cada módulo. O módulo número cinco, por exemplo, 

possui somente seis vértices. Certamente ele é um fragmento de outro módulo que 

sobrou com o corte do contorno externo da superfície origem. A maioria dos módulos 

possui números de vértices muito mais altos. 

 
Figura 124 - Estrutura de dados. Módulos e vértices constituintes dos mesmos. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 125, vemos a árvore de dados em relação ao número do módulo e 

onde os vértices estão em relação às superfícies. O primeiro número entre colchetes  

representa o número do módulo mesh. No nosso exemplo, são trinta e três peças. A 

contagem se dá de zero a trinta e dois. O segundo número representa o número de 

um de seus vértices, e o terceiro número representa sobre qual superfície este 



    ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS 

 

123 

vértice está. Assim, temos, nesse exemplo, 234 superfícies, de zero a 233. Na 

realidade, vários vértices diferentes podem estar sobre a mesma superfície, então, o 

número dela pode estar repetido. Por exemplo, no módulo 4, o vértice 278 está 

sobre a superfície 40. No módulo 5, o vértice dois está sobre a superfície trinta e 

três. Encontra-se, nessa tabela, a localização dos mais de 8.000 vértices com suas 

coordenadas U, V sobre as superfícies reparametrizadas. A informação U, V está 

representada pela coluna N=1. Não aparecendo aí as coordenadas, mas apenas um 

símbolo que ela existe.  

 
Figura 125 - (A)  Estrutura  de  dados  contendo  o  módulo,  o  vértice  e a superfície correspondente; 

(B) Final da lista com mais de oito mil entradas. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 126, verifica-se um dos três erros da árvore de dados entre as 

mais de oito mil informações. O modulo 16, no seu vértice número 316, encontra-se 

(A) (B) 
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sobre duas superfícies diferentes. Cada vértice só poderia estar sobre uma 

superfície. E isso é que gera o erro. A solução é retirar qualquer uma das entradas, 

pois são iguais, não importando qual superfície ficará. O vértice tem a mesma 

localização espacial, só que sobre superfícies diferentes, ou seja, bem na emenda 

entre duas superfícies que, provavelmente, estão minimamente sobrepostas. 

 
Figura 126 - Parte da estrutura de dados na qual um vértice se repete sobre duas superfícies 

diferentes gerando um erro. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 A distribuição das peças entre as superfícies destino se dá em três etapas. 

Peças pares, peças ímpares e o contorno gerado a partir dos polígonos limítrofes do 

mesh subdividido. Para cada uma dessas tarefas, foi adotada a estratégia de repetir 

o algoritmo, assim tudo é feito automaticamente. E a separação das peças pares e 

ímpares foi muito importante no desenvolvimento deste projeto, pois possibilitou a 

visualização mais clara dos erros que ocorriam durante o processo e também 

facilitou a correção dos mesmos. Na Figura 127, aparecem algumas peças e 
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também contornos externos das várias superfícies, tanto as peças origens como as 

destinos. Observa-se que uma mesma peça abrange várias superfícies.  
 
Figura 127 - (A) Peças pares e contornos externos das superfícies origem; (B) Detalhe; (C) Detalhe 

com peças pares e impares juntas e contorno externo das superfícies destino. 
 

     
  

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Na Figura 128, vê-se a nuvem de vértices e linhas das peças pares já 

distribuídas nos espaços formados entre superfícies destino. 

(A) 

(C) 

(B) 
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Figura 128 - (A)  Nuvem  de  vértices  das  peças  pares  distribuídos  no  espaço  entre  superfícies; 
(B) Nuvem de vértices e linhas das peças pares; (C) Detalhe das costas da nuvem de 
linhas; (D) Detalhe das costas da nuvem de linhas e vértices. 

 

    

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Na Figura 129, vemos as peças em cor cinza distribuídas entre as duas 

superfícies destino, em cor verde. E finalmente, nas Figuras 130 e 131, verifica-se o 

resultado final da distribuição das peças. É importante observarmos que a qualidade 

do trabalho de transposição está diretamente relacionado com a resolução do 

módulo mesh inicial, e não com as superfícies destino finais, pois elas são NURBS. 

Nesse exemplo, as bordas não são formadas por muitos vértices, então, em alguns 

pontos, elas ficam um pouco facetadas, o mesmo acontecendo com o objeto interno. 

 Para esse trabalho, tal fato não interfere e até favorece nos quesitos tempo e 

hardware necessários para a execução dos algoritmos. Se o objetivo fosse ter um 

(A) 

(C) 

(B) 

(D) 
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conjunto com "melhor acabamento superficial", seria necessário aumentar, na 

modelagem poligonal inicial do módulo mesh, a sua quantidade de vértices e faces. 

 
 Figura 129 - (A) Peças distribuídas entre superfícies; (B) Detalhe. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 130 - (A)  Resultado  final,  vista  das  costas;  (B)  Detalhe;  (C)  Detalhe  com  mesh  à 

mostra; (D) Vista frontal com mesh à mostra; (E) Vista interna. 
 

 

(A) 

(A) (B) 
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(Figura 130 -  Continuação) 
 

   

      
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
    Figura 131 - (A), (B), (C), (D) e (E) Algumas peças após conformação final.  
 

     

(C) (B) 

(D) (E) 

(A) (C) (B) 
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(Figura 131 -  Continuação) 
 

   
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

 Nas Figuras 132, 133, 134, 135, 136 e 137, vê-se outro modelo de corpete 

com o mesmo processo do algoritmo. Este corpete já foi utilizado anteriormente, o 

que é positivo, pois, desse modo, observam-se vários processos sobre modelos 

diferentes, o que possibilita algumas comparações que enriquecem o trabalho. 

 
Figura 132 - (A) Vista frontal; (B) Vista posterior com abertura nas costas para termos a mesma 

topologia do modelo planificado. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

(D) (E) 

(A) (B) 
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Figura 133 - (A) Brep representando as várias superfícies planificadas origem convertidas para 
NURBS. (B) Mesh original com curvas NURBS sobrepostas. 

 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 134 - (A) Padrão gerado e Brep planificado; (B) Contorno extrudado para efetuar o corte nos 

polígonos individuais. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 135 - (A) Corpete com módulos mesh distribuídos entre superfícies destino; (B) Módulos mesh 
distribuídos sobre superfície origem antes da conformação. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (B) 

(A) (B) 

(A) (B) 
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Figura 136 - (A), (B) e (C) Resultado final, várias vistas. 
 

 
 

       
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 137 -  Algumas peças prontas, vista superior com malha à mostra. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) 

(C) (B) 
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 Uma diferença verificada é que, como temos que ter o mesmo modelo 

planificado, foi necessário fazer uma abertura e optou-se por fazê-la nas costas. 

Como o modelo já estava pronto e é constituído por uma quantidade de polígonos 

múltiplos de três, então, para gerar as superfícies, são utilizados nove polígonos. 

Anteriormente, tal procedimento foi feito para as superfícies não ficarem muito 

pequenas, mas nesse novo algoritmo não faria diferença, pois a distribuição das 

peças se dá pela sua relação entre disposição planificada e disposição no volume. 

Teoricamente, seria indiferente a quantidade de polígonos usados para a construção 

das superfícies mesh, pela natureza das estratégias inerentes a esse algoritmo.  

 É importante destacar que, quando a superfície mesh planificada foi gerada 

a partir do mapa de unwarp UVW, não houve preocupação em seccionar o modelo 

real como o mapa foi seccionado. Isso é bem normal na confecção desses mapas de 

texturas. Eles são cortados para poderem ser planificados, mas o modelo real não. E 

esse foi o procedimento realizado aqui. Não se observou, porém, que, fazendo 

dessa forma, não se teria a mesma topologia entre as duas superfícies. Isso parece 

muito óbvio, mas durante o processo perdeu-se muito tempo para encontrar o 

defeito. Na realidade, eram apenas modelos topologicamente diferentes, pois um era 

seccionado e outro não. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 São apresentados aqui alguns trabalhos, como resultado dos processos 

desenvolvidos nesta tese. A possibilidade de concretizar essas formas por meio da 

relação entre superfícies e volumetrias, mediadas pelos procedimentos 

desenvolvidos, está bem evidente. A materialização desses processos, resultante do  

estudo das várias estratégias empregadas, são mostrados aqui não na forma 

teórica, mas como objetos tridimensionais reais. Falou-se muito em algoritmos, mas 

ver, na prática, o que esses procedimentos geraram é enriquecedor e nos leva a 

validar as estratégias adotadas. A materialização dessas estratégias consagra toda 

uma trajetória de pesquisa.  

 Alguns trabalhos antigos, realizados antes do desenvolvimento desta tese, 

foram feitos por meio da planificação de volumes como se fossem moldes de 

vestuário, resultado de uma experiência profissional adquirida anteriormente. Muitos 

anos depois, considera-se pertinente citar essa experiência, pois fica sacramentada 

a continuidade de uma trajetória na construção das obras. Entre outros, um aspecto 

que merece destaque de alguns trabalhos antigos é o seu "revestimento". Como 

exemplo, citamos a obra que utiliza textura de jaca. Produziu-se um molde de gesso 

de uma jaca e, a partir desse molde, foi feita uma superfície em látex com a textura 

da fruta. Essa cópia em látex foi esticada sobre uma mesa e feita outra textura 

planificada. Dessa textura, confeccionou-se um novo molde, que gerou várias cópias 

em látex novamente. O material emborrachado foi usado para revestir alguns 

corpetes.  

É importante observar que vários processos aqui descritos têm muita relação 

com esses procedimentos realizados anos antes do desenvolvimento desta tese, 

porém de maneira virtual. Claro que as obras desenvolvidas atualmente não utilizam 

simplesmente uma textura agregada. São muitas vezes formas que geram outras 

formas ou formas que geram texturas. Mas não se pode desconsiderar o valor do 

processo anterior, pois apresentam características diferentes nos resultados. Vale 

ressaltar que, dentre tantas outras características, o caminho percorrido permitiu 

uma aparente “releitura” de obras antigas, no quesito textura, por meio de 

modelagem paramétrica e de fabricação digital.  
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5.1 TESTE EM MODELOS TÉCNICOS GENÉRICOS - ALGORITMO 
REDUTOR 

 A partir de detalhes arquitetônicos, foi modelado o objeto 3D (Figura 138), 

uma estrutura de malha poligonal. Esse módulo tem abas laterais que serão 

sobrepostas no módulo seguinte, possibilitando, assim, fazer uma conexão com furo 

e parafuso. O algoritmo gráfico gera a repetição desse módulo, criando uma forma 

que lembra visualmente a estrutura de uma grade em xadrez. 

 
Figura 138 - Módulo  em  malha  poligonal  que  será  conformado  nas  superfícies.  (A)  Vista 

Superior; (B) Vista lateral. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Freitas (2006) desenvolveu uma série de superfícies, a maioria delas 

modeladas como polysurfaces. Esses exemplos seriam uma amostragem das mais 

diferentes formas que poderiam se configurar solados de calçados. Tais amostras 

têm características diversas. Umas com cantos vivos, outras onduladas etc. Essas 

variações possibilitam uma gama grande de configurações, que poderíamos 

encontrar numa série de outros produtos. Esses modelos foram utilizados na 

aplicação de algumas estratégias executadas por meio dos algoritmos, com o 

objetivo de testá-los em situações bem variadas, que possibilitem parâmetros de 

comparação. A Figura 139 mostra os modelos empregados por Freitas (2006). 

 

 

(A)

 

(B)
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Figura 139 - Modelos representando uma gama grande de possibilidades de superfícies. 
 

            

 
Fonte: Freitas (2006). 
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 A Figura 140 mostra os modelos formados por várias superfícies NURBS. 
 
Figura 140 - A  maioria  dos  modelos  são  formados  de  polysurfaces.  (A)  Modelo;  (B)  Detalhe; 

(C) Detalhe. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 Nas Figuras 141 e 142, são apresentados alguns testes de transformação 

das polysurfaces em uma única superfície e a aplicação do sistema nessas 

superfícies. Será levada em conta somente a parte superior do módulo, que é o 

objetivo desses elementos. 
 
Figura 141 - Segmentação  de  um  modelo  gerando  as  linhas  básicas  para  o  loft.  (A)  Vista 

lateral; (B) Perspectiva. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 142 - (A) Superfície gerada e distribuição do módulo; (B) Distribuição do módulo sobre a 

superfície; (C) Somente módulos distribuídos. 
 

     
  Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A)

 

(B)

 

(C) 

(A)

 

(B)

 

(A)

 

(B)

 

(C) 
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 Na Figura 143, observa-se que alguns módulos ficaram com formas 

assimétricas. Isso ocorreu porque, quando a polysurface foi convertida em uma só 

superfície, as linhas geratrizes não estavam distribuídas uniformemente, por 

características inerentes ao formato original da superfície. Uma adaptação no 

algoritmo será necessária, para se adequar as distintas necessidades, se a 

uniformidade for uma exigência.   

 
Figura 143 - (A) Detalhe da distribuição dos módulos; (B) Módulo configurado segundo a superfície;  

(C) Outro exemplo de módulo configurado segundo a superfície e que ficou não simétrico. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 As imagens da Figura 144 demonstram outro exemplo referenciado em 

Freitas (2006). 
 
Figura 144 - (A) Superfície gerada; (B) Distribuição do módulo sobre a superfície; (C) Somente 

módulos distribuídos; (D), (E) e (F) Detalhes da distribuição dos módulos.  
 

     
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A)

 

(B)

 
(C) 

(C) (B) (A) 

(F) (E) (D) 
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5.2 APLICAÇÃO EM MODELO ANTROPOMÓRFICO DIGITALIZADO - 
ALGORITMO REDUTOR 

 No Laboratório de Design e Seleção de Materiais (LdSM), vários modelos 

são digitalizados para os mais diversos fins. Conforme Silva (2006) e Muniz (2015), 

a digitalização gera uma nuvem de pontos e, a partir disso, uma superfície mesh 

com a resolução adequada para a finalidade proposta. Têm-se muito trabalho 

manual para conseguir chegar a esse fim. Várias falhas na malha têm de ser 

fechadas manualmente. Quando é necessário converter a malha poligonal para 

NURBS, uma opção seria usar softwares como o Geomagic®, por exemplo. Ele faz 

essa tarefa, mas o resultado é uma enorme quantidade de polysurfaces. Assim, 

dependendo do modelo (objeto a ser digitalizado) e da finalidade para a qual será 

empregado, pode-se utilizar o algoritmo redutor, apresentado no Capítulo 4, para 

converter o resultado da digitalização em uma única e inteira superfície NURBS. 

 Como exemplo de aplicação do algoritmo redutor, foram digitalizados três 

modelos que serviram de base para a confecção de esculturas, de forma tradicional, 

em anos anteriores. O resgate dessas formas, por meios computacionais, foi um dos 

objetivos da digitalização desses objetos. Essas bases foram originalmente 

modeladas em argila e, posteriormente, reproduzidas em fiberglass (fibra de vidro e 

resina de poliéster). Sobre essas bases foram desenvolvidos alguns trabalhos por 

técnicas tradicionais de escultura (Figura 145). 
 

 Figura 145 - (A), (B), (C) e (D) Esculturas da série "O Corpo Ausente" desenvolvidas utilizando 
técnicas tradicionais. 

 

    

(A) (B) 
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(Figura 145 -  Continuação) 
 

    
Fonte: Bressan (1996). 

 

 O objetivo é utilizar de estratégias paramétricas a partir dessas bases 

digitalizadas (Figuras 146 e 147).  

 
Figura 146 - (A) Digitalização de bases antigas utilizadas na confecção de esculturas; (B) Resultado 

sendo processado. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Figura 147 - Outra base com resquícios desenhados de esculturas antigas. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Após a digitalização e um trabalho de retoque na malha, obteve-se um 

modelo em mesh com a malha triangular, conforme imagem em detalhe na Figura 

148. O software Geomagic® que gerou isso também pode gerar o mesmo modelo 

com polysurfaces, mas não com uma única superfície NURBS. Por meio do mesmo 

algoritmo gráfico desenvolvido, conseguiu-se rapidamente um modelo de apenas 

uma superfície e ainda se desenvolveram algumas variações sobre os mesmos 

(Figuras 148, 149, 150, 151 e 152).  

 
Figura 148 - Detalhe do modelo com a malha poligonal triangular. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 149 - (A) Curvas NURBS geradas com a aplicação do algoritmo; (B) Vista Superior. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 150 - (A) Modelo gerado com uma única superfície NURBS; (B) Vista lateral. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (B) 

(A) (B) 
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Figura 151 - (A)  Variações  de  aplicação  do  comando  loft  com  alteração  nas  curvas  geratrizes; 

(B) Outra variação. 
. 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 152 - (A) Variações nas curvas geratrizes; (B) Superfície NURBS em forma de plissado.  
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A partir desses procedimentos, somados a outros algoritmos, algumas 

esculturas foram desenvolvidas. Segue exemplo de uma delas, na Figura 153. 

(A) (B) 

(A) (B) 
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Figura 153 - (A) Da série "O Corpo Ausente" - 2015/2016  Madeira, polímero, aço e parafusos;  
Dimensões: 60cm x 50cm x 70cm. (B) e (C) Detalhes. 

 

  

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

(A) 

(B) (C) 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

145 

5.3 ESCULTURA DESENVOLVIDA A PARTIR DO ALGORITMO RAPPORT 3D 

 Nesta seção, são apresentados procedimentos necessários à aplicação do 

algoritmo Rapport 3D, analisado no Capítulo 4, e alguns resultados. Como já tratado, 

esse algoritmo configura espacialmente um módulo sobre uma superfície 

volumétrica. Na Figura 154, temos um módulo que será utilizado para gerar uma 

superfície 3D, mas com construção por meio de corte a laser. Para possibilitar esse 

trabalho, algumas estratégias essenciais devem ser adotadas previamente. Sem 

elas, não seria possível sua concretização.  

 A primeira delas é a triangulação da sua superfície, possibilitando sua 

planificação sem distorções, e, por conseguinte, sua remontagem no formato da 

superfície 3D. O módulo em questão tem um orifício central, que deve ser 

desconsiderado nessa etapa de triangulação. Superfícies triangulares planificáveis 

deixariam de ser planificáveis se tivessem um ou mais orifícios. A segunda consiste 

em assumir o orifício central como uma superfície real. Com essas duas estratégias, 

uma grande quantidade de outros módulos ou desenhos podem ser executados. 

Portanto, pode-se afirmar que esses dois procedimentos são a essência desse 

trabalho, no que se refere à construção de superfícies 3D por meio de planificação.  
  
Figura 154 - (A) Módulo mesh desenvolvido com sua triangulação de malha adequado à planificação 

e com orifício central configurado como outra superfície real; (B) Distribuição dos módulos 
sobre uma superfície plana com as devidas sobreposições entre eles. 

 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na Figura 155, são apresentados os módulos anteriores distribuídos 

sobre uma superfície 3D. Usou-se o módulo inicial em mesh, mesmo não possuindo 

(A) (B) 
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volume, e posteriormente, converteu-se em NURBS para melhor acabamento do 

corte. 
Figura 155 - (A) Vista superior; (B) Perspectiva. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na sequência, empregando-se o método de fabricação digital por corte a 

laser, reproduziu-se cada peça individualmente, utilizando como matéria prima uma 

chapa de polímero de PSAI (Poliestireno de alto impacto). O algoritmo também 

marca os furos que serão utilizados para junção com parafusos dos módulos e 

numera cada peça, possibilitando sua montagem novamente em 3D. Na Figura 156, 

vemos o objeto real construído com polímero PSAI.  
 
Figura 156 - (A) Trabalho final após corte a laser e montagem das peças. Dimensões: 70cm x 80cm x 

65cm,  (Altura, Largura, Profundidade). (B) Detalhe. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (B) 

(A) (B) 
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 Na Figura 157, vê-se a mesma escultura desenvolvida com lâmina de 

madeira e chapa de polímero. O polímero foi cortado a laser, já a lâmina de madeira, 

por ser colada, foi cortada manualmente, pois provocaria cheiros no ambiente devido 

a cola. O que incomodava outros usuários. Esse procedimento dificultou muito a 

confecção da obra pelo fato de a lâmina ser muito quebradiça.  
 

Figura 157 - (A) Da série "O Corpo Ausente" - 2015/2016 - Madeira, polímero  e parafusos; 
Dimensões: 70cm x 80cm x 65cm  (Altura, Largura, Profundidade). (B) e (C) Detalhes. 

  

   
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) 

(C) (B) 
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 As esculturas das Figuras 158, 159 e 160 foram executadas a partir de 

algoritmos semelhantes ou derivados desses. Para não tornar esta tese extensa, 

não são abordadas todas as variações de programação desenvolvidas, e sim a 

essência do trabalho. Vários materiais foram utilizados, como couro, telas de 

polímeros, chapas de madeira. 

 
Figura 158 - (A), (B) e (C) Da série "O Corpo Ausente" - 2015/2016 - Madeira, polímero  e parafusos; 

Dimensões: 80cm x 110cm x 50cm. 
 

  

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

(A) 

(C) (B) 
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Figura 159 - (A) e (B) Da série "O Corpo Ausente" - 2013/2015  Tela de Polímero, resina, papelão, 
aço e parafusos; Dimensões: 100cm x 50cm x 120cm.  (C) Detalhe. 

 

  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) 

(C) 

(B) 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

150 

Figura 160 -  (A) Da série "O Corpo Ausente" - 2015/2016  Couro, polímero e parafusos; Dimensões: 
80cm x 110cm x 50cm ; (B) e (C) Detalhes. 

 

    

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

  

(A) 

(C) 

(B) (C) 
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5.4 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO EM SUPERFÍCIES MESH - ALGORITMO 
TELETRANSPORTE 

 Nesta seção, são expostos alguns procedimentos e algumas estratégias que 

materializam modelos virtuais resultantes da aplicação do algoritmo teletransporte, 

apresentado no Capítulo 4. Por meio de impressão 3D, foi construída a obra virtual, 

mostrada na Figura 89 (ver p. 93-94). Durante esse procedimento (Figuras 161, 162 

e 163), ocorreram algumas distorções. Foi utilizado o filamento de ABS, que é bem 

resistente mecanicamente, para os trabalhos grandes, os quais são, praticamente, 

uma "casca". O mais adequado teria sido desenvolver as peças em uma impressora 

com cabine fechada. Foram mais de três semanas imprimindo este trabalho, durante 

doze horas por dia. Quando são impressas peças grandes, ou por um longo período, 

como nesse caso, a diferença de temperatura entre as camadas já impressas e as 

camadas recém impressas dão uma retração no material, gerando uma pequena 

distorção da forma. Poderíamos dizer que, geometricamente, a peça impressa não 

tem a mesma precisão dimensional em relação ao seu modelo virtual. Na maioria 

dos casos, não é uma diferença significativa, mas suficiente para não permitir 

emendas perfeitas entre módulos que serão montados. 

 Outro problema apresentado foi conseguir manter o registro de posição entre 

as peças. A parede de união entre os módulos é muito pequena, e isso foi uma 

decisão estética. Foram tentados módulos com espessura de paredes maiores, mas 

na visualização das primeiras peças já dava para notar que o conjunto não ficaria 

adequado visualmente. Todo princípio destes trabalhos é apresentar um espaço 

vazio para ocupação de um suposto corpo, pois essas obras fazem parte da série "O 

Corpo Ausente", trabalho artístico desenvolvido pelo autor, o que torna muito 

importante, portanto, a relação desses detalhes. 

 Outro aspecto que dificultou a montagem precisa foi que, como os módulos 

foram colados, um pequeno erro no início vai gerando distorções cada vez maiores. 

No final da montagem, essa pequena diferença foi muito ampliada, o que resultou no 

não fechamento da peça, que foi finalizada mesmo assim, pois a maioria das peças 

funcionaram perfeitamente.  

 Na segunda montagem, quando as junções entre peças foram feitas por 

parafusos, obteve-se um resultado muito melhor na conclusão do trabalho. Dois 

fatores contribuíram para isso: uma maior área de contato entre os módulos, que 
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permitiu um registro de posição mais preciso, e, o mais importante, as peças 

puderam ser unidas sem que os parafusos fossem apertados totalmente. Então 

pequenas distorções ocorridas na impressão foram compensadas por essa 

estratégia na execução. Ao final, os parafusos foram mais tracionados, dando 

firmeza à obra. Essa estratégia é bem diferente da primeira, pois, quando as peças 

são coladas, elas já ficam na posição definitiva sem uma possibilidade de correção, 

a não ser que as emendas fossem seccionadas, separando-se as peças e, 

posteriormente, unindo-as novamente. 
 
Figura 161 - Primeiro corpete. (A) Impressora utilizada na confecção das peças; (B) Impressão das 

peças. 
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
Figura 162 - (A) Peça impressa com suporte e números feito sobre a base; (B) Passagem do número 

para lado da peça e retirada do suporte. Dimensões aproximadas: 4cm x 8cm x 11cm. 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (B) 

(A) (B) 
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Figura 163 - (A), (B)  e (C) Outra peça, várias vistas; (D), (E) e (F) Mesma peça, retirada do suporte. 
Dimensões aproximadas: 4cm x 8cm x 11cm. 

 

    

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Para colar as peças, usou-se cola de PVC (Figura 164). Essa cola dissolve 

um pouco o material, o que permite uma união muito forte, quase como se as bordas 

se fundissem. Esse foi também um dos motivos para escolha do filamento ABS. 

Para pressionar uma peça contra a outra, utilizaram-se os próprios furos que elas  

tinham e, com tiras de borracha, manteve-se cada peça no lugar com pressão.  
 
Figura 164 - (A), (B), (C) Colagem das peças. Dimensões variadas. Módulo individual entre: 4cm x 

6cm x 9cm - 4cm x 8cm x 11cm. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

(C) (D) (E) 

(A) (C) (B) 

(A) (C) (B) 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

154 

 O algoritmo fez furos nas peças para podermos colocar parafusos sem 

cabeça entre elas. Isso foi muito importante, pois ajudou a deixá-las na posição 

correta, dando mais firmeza a estrutura (Figuras 165 e 166). 

 
Figura 165 - (A), (B), (C) Colocação de pinos entre peças para manter o registro de posição e 

acrescentar mais firmeza estrutural.  
 

        
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  
Figura 166 - (A), (B), (C) Outras etapas da montagem das peças. 
 

     

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (C) (B) 

(D) 

(A) 

(C) 

(B) 
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 Apesar de o resultado ter sido bem satisfatório (Figura 167), houve 

problemas na montagem da peça. O conjunto todo não fechou plenamente como 

resultado dos problemas já descritos anteriormente. Neste trabalho, isso foi 

incorporado, mas, se o objetivo fosse emendas perfeitas, os métodos de impressão 

e, principalmente, a estratégia de montagem, deveriam ser revistos, provavelmente, 

com a geração de um gabarito interno para poder acomodar as peças nos devidos 

lugares durante a montagem. 

 
Figura 167 - (A) e (B) Aplicação de pátina em uma parte da peça. 
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 
 Na Figura 168, observa-se a impressão de módulo de outra escultura. Para 

fazer o registro de como seria montada a peça, imprimiu-se os respectivos números 

das junções na base das peças (Figura 169). Optou-se por não tentar imprimir o 

número direto na lateral da peça, pois isso envolveria operação booleana, podendo 

acarretar vários problemas. Os furos executados com operação booleana falharam 

em algumas peças. Esse fato ocorreu mesmo com a estratégia adotada de não usar 

cilindros para fazer os furos, e sim pinos sextavados, que demandam menos 

cálculos, pois têm uma forma mais simples. Então, em função disso, a impressão 

(A) (B) 
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dos números sobre a superfície base foi um estratégia muito bem adotada e que 

facilitou muito o desenvolvimento do algoritmo. 
 
 
Figura 168 - Segundo corpete. (A) e (B) Impressão das peças. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

 Há o inconveniente de ter de passar os números manualmente nas laterais, 

no processo de montagem real da peça, mas o maior problema é que a escrita 

mancha a peça. Não foi encontrado ainda algum tipo de caneta que não saia 

durante o manuseio da peça e que não a manche. Mas, se houver intenção de 

aplicar uma pátina na obra, isso não será problema. Na escultura anterior, as 

manchas pretas da caneta ficaram bem aparentes na emendas, prejudicando o 

resultado antes da aplicação da pátina.  
 
 
Figura 169 - (A), (B) Outras peças impressas. (C) Peça com número na lateral passado manualmente 

da base. Dimensões aproximadas: 5cm x 8cm x 10cm. 
 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(D) 

(A) (B) 

(A) (C) (B) 
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 Na Figura 170, veem-se algumas peças já impressas e o corpete em 

processo de montagem. Vale ressaltar que todas as emendas funcionaram 

perfeitamente, mesmo havendo alguma distorção durante o processo de impressão. 

Atribui-se isso à maneira como essas peças são montadas. Em vez de serem 

coladas, elas são parafusadas, o que permite que sejam montadas sem a 

necessidade de se apertar muito o parafuso, o que somente é feito após todas as 

peças estarem ajustadas no lugar correto. Se fossem coladas, o ajuste teria de ser 

dado desde o início, e um pequeno erro nessa fase pode ser ampliado, impedindo o 

fechamento do conjunto no término da tarefa. A impressão dessas peças durou dez 

dias, trabalhando-se aproximadamente doze horas por dia. 
 

   
Figura 170 - (A), (B), (C) e (D) Montagem em andamento. Dimensões variadas. Módulo individual 

entre: 5cm x 6cm x 9cm - 5cm x 8cm x 11cm. 
 

   
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 171 - (A), (B)  e (C) Corpete montado. Várias vistas. Dimensões aproximadas: 55cm x 35cm x 
30cm. 

 

     
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) 

(C) (B) 
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 Referenciado em alguns procedimentos descritos nesta tese, foi publicado o 

artigo "Design e Tecnologia: Transposição de Volumetrias entre Superfícies 

Poligonais e Polysurfaces N URBS", na revista Educação Gráfica, no qual são 

exemplificadas aplicações dos algoritmos em objetos de design e outros. Na Figura 

172, pode-se verificar um dos resultados dessa aplicação com módulo, abrangendo 

múltiplas superfícies NURBS. Em termos de programação, é uma tarefa que envolve 

uma complexa árvore de dados, pois é necessário manter a identidade de cada 

vértice dos módulos e seus respectivos polígonos constituintes em relação às 

coordenadas entre várias superfícies NURBS ao mesmo tempo. O artigo completo 

está no apêndice desta tese. 
 

 
Figura 172 - (A) Resultado da distribuição de um módulo sobre múltiplas superfícies NURBS, 

conservando a volumetria original.  (B) Detalhe de um módulo em amarelo. 
 

    
Fonte:  BRESSAN, KINDLEIN JÚNIOR, TEIXEIRA, 2017. 

  

5.5 VARIAÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES DE ALGORITMOS DIVERSOS 

 Durante todo o processo de desenvolvimento dos algoritmos, várias 

possibilidades foram surgindo. Outros algoritmos derivados dos conhecimentos 

apresentados na tese foram desenvolvidos. Isso só foi possível devido a todo o 

conhecimento adquirido durante o processo. Na Figura 173, vê-se um exemplo de 

obra que utiliza uma série de algoritmos para poder seccionar o objeto em módulos, 

garantido a montagem por meio do espaçamento das suas partes constituintes. 

(A) (B) 
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 Os furos das ligações entre os módulos também foram executados por 

algoritmos, trabalho, que de outra forma, seria muito demorado e dificilmente teria a 

precisão necessária. A obra da Figura 173, "Corset - As Três Graças", faz referência 

a um tema clássico da história da arte originário da mitologia grega, e que foi 

utilizado por vários artistas renascentistas, entre outros.  
 

Figura 173 - Da Série "O Corpo Ausente" Título: Corset - As Três Graças. Polímero ABS e Parafusos. 

130 X 100 X 80 cm. (A) Vista geral. (B) e (C) Detalhes. 

    
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

(A) 

(C) (B) 
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 A estratégia adotada para efetuar os cortes é gerada com uma série de 

instruções que têm interferência manual na escolha da localização dos elementos. 

Horizontalmente o primeiro e o último corte têm uma distância escolhida 

manualmente para poder adequar todo o trabalho à topologia do objeto. O restante 

dos cortes horizontais são uma divisão do espaço resultante. Isso levou em 

consideração a altura máxima que a impressora utilizada podia executar, que nesse 

caso, é de, no máximo, nove centímetros. Conforme experimentos feitos 

anteriormente, foi totalmente inviável tentar montar trabalhos semelhantes sem ter 

todo o projeto e a execução virtual gerada previamente. A precisão necessária para 

chegar a bom termo na montagem dos módulos só foi alcançada quando todo o 

trabalho estava resolvido digitalmente.  

 Tentou-se, por exemplo, montar um trabalho semelhante sem ter os furos 

executados previamente via algoritmo, mas foi praticamente impossível. Nada 

encaixava adequadamente. Trata-se de um processo muito complexo, que 

necessitaria outras estratégias muito mais trabalhosas e elaboradas de registro nas 

peças, para ser bem-sucedido de outra forma. Vale ressaltar que esse tipo de 

trabalho todo em segmentos (módulos) ligados conversa diretamente com trabalhos 

anteriores à tese, nos quais o autor seccionava objetos já prontos e os reconfigurava 

com novas formas. Poderíamos dizer que, de uma limitação técnica, que é o 

tamanho máximo possível para imprimir peças na impressora disponível, surgiu uma 

linguagem de formas que incorpora toda uma bagagem estética anterior. Muito 

tempo foi gasto tentando-se ampliar a área da impressão na construção de 

impressoras maiores, e a solução já estava disponível, levando-se em conta a 

experiência prévia do autor. 

 Na Figura 174, é apresentado um exemplo do trabalho desenvolvido para 

gerar os sólidos que serviram para cortar as peças. Todas as medidas e 

posicionamentos dos planos de cortes foram gerados via algoritmos. Considerando-

se os diferentes volumes, as reentrâncias e as saliências encontrados na peça, foi 

necessária uma busca da melhor posição dos elementos. Essa interação foi feita 

manualmente com uma pré-visualização do resultado. Pelo fato de todo o trabalho 

de construção acontecer automaticamente, só ajustando-se alguns parâmetros, 

várias possibilidades foram testadas rapidamente.  
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Figura 174 - (A) Peça base. (B) Planos de corte após posicionamento ser escolhido. 
  

      
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A Figura 175 mostra os sólidos gerados a partir dos planos de cortes e o 

resultado da operação booleana de subtração, que efetua o corte da peça. 

 
Figura 175 - (A) Sólidos gerados a partir dos planos de cortes. (B) Peça recorta. 

 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

(A) (B) 

(A) (B) 
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 Para execução dos furos nas peças, foi adotada uma estratégia de geração 

dos pinos utilizados na operação booleana de subtração. As bordas de cada módulo 

individual que compõem a peça são separadas pelos cantos. Em cada linha 

resultante dessa separação, é gerada uma localização, na qual são dispostos 

cilindros perpendiculares, seguindo um padrão, que serviram para a execução da 

operação booleana de subtração (Figura 176).  

 
Figura 176 - (A) Pinos e peças antes da operação booleana de subtração. (B) Peça com os furos 

executados. (C) Detalhe da peça com os furos executados. 
 

    

(A) 
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(Figura 176 -  Continuação) 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Uma presilha de ligação dos módulos foi desenvolvida com três a cinco 

tamanhos distintos. Cada uma três milímetros maior que a anterior. O comprimento 

específico em cada localização poderia ser determinado previamente. Mas, nesse 

caso, optou-se por escolher a mais adequada durante a montagem manual. No local 

onde a ligação entre módulos tem uma superfície curva, as presilhas mais compridas 

foram usadas. Onde a ligação era mais reta, as presilhas mais curtas seriam o ideal, 

sempre procurando-se manter a distância entre módulos, de acordo com o projeto 

(Figura 177). Foram feitas algumas tentativas de distâncias diferenciadas dos 

módulos de quatro a quinze milímetros. Após a execução de algumas obras, as 

distâncias entre seis e nove milímetros pareceram bem adequadas. Esse detalhe é 

narrado aqui para exemplificar que, até decisões que parecem ser de pequena 

monta, são extremamente importantes e devem ser levadas em consideração no 

fazer deste tipo de obras com impressão 3D via algoritmos. À primeira vista, pode 

parecer que esses detalhes não fazem muita diferença, mas alguns trabalhos foram 

condenados à prateleira justamente por esse motivo.  

 Um grande problema a ser resolvido consistiu no fato de que, na 

visualização dos modelos digitais, tudo parece melhor e mais correto do que no 

(C) (B) 
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objeto construído. Uma grande dificuldade desse trabalho foi justamente fazer uma 

avaliação exata nessa passagem entre o virtual e a presença física (materialização) 

da obra em escala real. 
 
Figura 177 - Presilhas de ligação indicada pela seta. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 Foram feitos vários trabalhos que, depois de passarem do virtual para o real, 

ficaram inacabados, alguns também condenados à prateleira. No campo das artes, 

há quase um embate entre o corpo físico do espectador e esse corpo construído nas 

obras. Esculturas que, digitalmente, parecem ter proporções e formas adequadas 

para a proposta, depois de semanas de trabalho, ao se materializarem, não 

correspondem ao esperado. Evidentemente, deve haver um critério que balize  

essas decisões e avaliações, mas nesse tipo de obra artística, o critério seria o 

"olho" e a "experiência" do escultor. É um critério subjetivo, mas que se aplica neste 

caso.   

 Uma das características do trabalho escultórico anterior a essa tese era 

utilizar objetos funcionais já prontos nas esculturas e texturas retiradas de objetos 

reais. Eles eram retirados do seu uso comum e incorporados diretamente nas 

esculturas. Em trabalhos antigos, por exemplo, foram usados mecanismos de 

máquina de escrever, enrolador de lã, entre outros. Atualmente, de forma diferente, 

foram agregados mecanismos a partir de objetos virtuais em alguns trabalhos. 

Também foram desenvolvidas texturas, em algumas das obras, usando recursos 

complementares e técnicas que utilizam canais alpha, para gerar as texturas por 

meio de softwares como o ZBrush. Especificamente na obra "Corset com contador 

de Likes", foi incorporado um objeto que tem a função de contar números (Figura 

178). 
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Figura 178 - (A) Da Série "O Corpo Ausente" Título: Corset com Contador de Likes. Polímero ABS, 
Parafusos e Pátina. 80 X 45 X 60 cm. (B), (C) e (D) Detalhes da obra. 

 

    
 

    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

(B) (A) 

(C) (D) 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

167 

 A diferença dos trabalhos atuais é que esses objetos são construídos por 

fabricação digital. Vale salientar que tanto esses objetos incorporados quanto as 

texturas desenvolvidas não seguem o padrão de ordenamento utilizado na forma de 

construção do bulk (massa, substância, volumetria) da obra. São máquinas 

agregadas aos corpos com variadas funções. Esses corpos se conformam 

recebendo esses objetos e causando um estranhamento familiar. Os corpos estão 

modificados, conformando-se e adaptando-se para receber texturas e objetos. 

 Entre as questões de caráter teórico que fundamentam a construção de 

volumetrias de objetos a partir das superfícies desenvolvidas estão ainda os 

conceitos de transfiguração/transmutação e estranhamento familiar. Tanto a 

transfiguração (no sentido de mudança de forma), como a transmutação, ou seja, de 

algo que remete a outros aspectos, referem a uma superação, algo que vai além, 

que tem a possibilidade da transformação. O conceito de  transmutação se deve, em 

grande parte, ao estranhamento familiar provocado pelas peças.  

 Um exemplo distintivo de objeto no qual esse conceito aparece é o 

espremedor de fruta cítricas  de Philippe Starck, "Juicy Salif", um objeto de design de 

difícil assimilação à primeira vista por parte do público não iniciado. Norman (2008), 

em seu livro Design Emocional, descreve que logo se apaixonou pelo objeto e, em 

seguida perguntou, para que serve? O objeto tem uma forma que provoca 

estranhamento, no entanto é instigante e continuamos a tentar desvendá-lo. Ao 

mesmo tempo, pelo seu nome e pela sua aparência, lembra a parte superior de um 

espremedor de frutas. Tentamos descobrir como é utilizado e um certo deleite nos 

percorre quando verificamos a sua real funcionalidade.  

 Sem dúvida pode-se dizer que, entre outras tantas análises já feitas sobre 

esse objeto, o conceito de "estranho familiar" se aplica devidamente. Conceito que 

vem a partir do termo alemão unheimlich, desenvolvido por Sigmund Freud, em O 

Estranho (1919). No texto, Freud adota uma definição do termo unheimlich que vai 

além da equação estranho = não familiar. E aponta os diversos significados 

atribuídos à palavra heimlich, que compreendia como sendo o oposto de unheimlich: 

“pertencente à casa, não estranho, familiar, doméstico, de confiança e íntimo” 

(FREUD, 1987,  em livre tradução). Os três conceitos, portanto, aparecem 

enredados e poderiam ser desenvolvidos a partir de outros autores como Arthur 

Danto, Donald Norman, Viktor Chklovsky, além de Sigmund Freud.  
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 Ainda como parte desse conceito de estranhamento, o escritor, crítico 

literário e cenógrafo formalista russo, Viktor Chklovsky (1893-1984), no texto A Arte 

Como Processo (apud TODOROV, 1999), desenvolveu o conceito de estranhamento 

na arte, que pode ser aplicado neste estudo e em objetos de design. Chklovsky 

referiu ao deleite de uma experiência imediata na qual o familiar resultasse estranho. 

Compreendia a desfamiliarização na arte como a técnica de fazer os conceitos 

tornarem-se estranhos, para renovar nossa percepção acerca deles. Esses 

conceitos podem ser transpostos para o desenvolvimento de objetos como uma 

forma de analisar "produtos" que não têm diretamente a sua função evidente, mas 

ao mesmo tempo "nos apaixonam", fazendo uma ligação aqui ao nível "visceral" 

dentro do conceito (níveis visceral, comportamental e reflexivo) proposto por  

Normam (2008). Essas questões são pertinentes nas obras e também em objetos de 

design, pois alteram a percepção dos próprios objetos e seus materiais constituintes.  

 Todas essas questões levam-nos a um outro caminho. São outras 

possibilidades que surgiram durante todo esse percurso e que ficarão como 

sugestões para futuros trabalhos.        
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pode-se afirmar que os objetivos propostos neste trabalho foram 

concretizados e alguns superados. Foram estruturados vários procedimentos 

teórico-metodológicos e técnico-operativos, lançando mão de estratégias 

generativas na criação de possibilidades expressivas inovadoras e no 

desenvolvimento de superfícies e volumetrias de objetos, que poderão ter uso em 

várias áreas. Testes comparativos das estratégias desenvolvidas foram efetuados. 

Além da fabricação digital, foram pesquisados e agregados materiais  e processos 

de fabricação diferenciados, na execução dos projetos.  

 Buscou-se não apenas desenvolver a pesquisa teórica, mas, principalmente, 

realizar estudos experimentais, observando a eficácia das estratégias desenvolvidas 

e sua aplicabilidade em volumetrias. Vários estudos de processos técnicos foram 

necessários para viabilizar as soluções criativas desenvolvidas, como a adequação 

de modelos para os processos de fabricação, a construção propriamente dita dos 

protótipos viabilizando a aplicação desses materiais nos objetos construídos. 

  Estratégias generativas foram desenvolvidas e estudadas por modelagem 

paramétrica na construção de volumetrias originárias inicialmente por uma ou mais 

superfícies NURBS ou superfícies poligonais. Módulos originários de objetos 

construídos de polígonos ou por polysurfaces NURBS foram conformados, gerando 

volumetrias de formas diversas. Alguns algoritmos principais foram desenvolvidos e 

amplamente estudados e descritos. São eles: Conversor de Polysurfaces em 

Surface; Variação na Distribuição das Curvas Geratrizes; Sistemas de Repetição e 

Design de Superfície; Distribuição de Peças com Intercalação; Sistemas de 

Distribuição em Superfícies; e Sistemas de Distribuição em Superfícies Mesh com 

Alteração Topológica. 

 Algumas áreas, dentre elas o design de produto, são forte e positivamente 

impactados pelos estudos apresentados por meio da conformação de padrões 

tridimensionais ou outros objetos poligonais, como demonstra o artigo publicado na 

revista Educação Gráfica, localizado no Apêndice. Esses procedimentos são 

demonstrados nesta tese, buscando a construção por fabricação digital, aliada a 

métodos tradicionais. Métodos de corte a laser e impressão 3D possibilitaram a 
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efetivação de uma gama grande de práticas construtivas, nas quais se buscou aliar 

vários tipos de acabamentos, que enriqueceram os trabalhos e ampliaram seus 

significados e leituras possíveis.  

 A implementação de uma série de algoritmos demonstrados e estudados 

foram validados pela materialização em esculturas de dimensões humanas. A 

aplicabilidade em volumetrias ficou exemplificada pela quantidade de trabalhos 

desenvolvidos. Uma extensa análise de várias possibilidades de estratégias foram 

apresentadas no decorrer desta tese. Comparações entre as variáveis construtivas 

foram executadas e escolhas foram feitas, entre muitas possibilidades.  Uma grande 

quantidade de objetos reais construídos possibilitou testar a efetividade das 

estratégias apresentadas e a viabilidade das soluções criativas desenvolvidas.    

 Muitas dificuldades foram encontradas nesse percurso. A maior delas e mais 

trabalhosa é que no desenvolvimento dos trabalhos virtualmente tudo parece muito 

bom e fica correto pelos critérios assumidos. Mas quando é efetivada a passagem 

da modelagem virtual para a execução real do projeto vários problemas ocorrem. 

Desde adequação de escala, passando por sistemas construtivos efetivos que não 

são necessários na etapa virtual, até impossibilidade de execução, pois o projeto é 

inviável materialmente.  

 Sem sermos pretensiosos, esta tese uniu várias áreas de conhecimento indo 

ao encontro de estratégias que possibilitaram o desenvolvimento de  trabalhos e 

resultados práticos perpassando áreas da sigla STEAM - Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Artes e Matemática. Por consequência a área de conhecimento do 

Design também participa disso, por ter conhecimentos que permeiam essas outras 

áreas.   

  Como possibilidades de trabalhos futuros, podemos dizer que, durante todo 

o processo de desenvolvimento das estratégias e sua materialização muitas 

possibilidades ficaram pelo caminho. A maioria das vezes pela necessidade de 

serem feitas escolhas de qual trabalho, entre tantos, poderia ser terminado. Então, a 

real efetivação desses outros trabalhos seriam as primeiras tarefas que poderiam ser 

executadas. Pode-se afirmar que de uma ideia várias outras possibilidades surgiram 

e surgirão. Gerando assim, uma gama grande de estudos e trabalhos que poderão 

ser executados futuramente. Sendo assim seguem as seguintes sugestões para 

seqüência deste estudo de doutorado: 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

172 

 - Ampliar a sistemática de agregar objetos com funcionamento mecânicos, 

mas que também podem ser construídos por fabricação digital. Expandindo as 

possibilidades de construção de percursos e novos caminhos para o STEAM.  

 - Desenvolver novos acabamentos e texturas e sistematizar métodos e 

processos de confecção e verificação do desempenho dos acabamentos 

desenvolvidos durante a tese enquanto seu  comportamento em uso.  

 - Desenvolver, ampliar e agregar novas estruturas nos corpos impressos em 

3D seguindo o caminho de referência em vestuários antigos chamados crinolinas. 

Vale salientar que esta já é uma ação prévia realizada em trabalhos escultóricos 

anteriores, porém não extensamente explorada com as técnicas de fabricação digital 

e modelagem paramétrica estudadas na presente tese. 

 - Estudar novos filamentos nos processos de fabricação digital, permitindo 

assim outras características de acabamento e comportamento físico-mecânico, 

ampliando seu uso nas artes, no design e áreas afins, tais como arquitetura e 

engenharias.  

 - Desenvolvimento de novos algoritmos para ampliar a aderência das 

temáticas do STEAM no projeto de esculturas bem como produtos industriais que 

visam à inovação relacionada à percepção do usuário frente aos novos materiais e a 

novas técnicas de fabricação. 

 Pode-se afirmar, portanto, que os caminhos percorridos abriram grandes 

possibilidades de continuação e ampliação dos procedimentos que envolvem 

superfícies e volumetrias. 
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DESIGN E TECNOLOGIA: TRANSPOSIÇÃO DE VOLUMETRIAS ENTRE 
SUPERFICIES POLIGONAIS E POLYSURFACES NURBS.  

DESIGN AND TECNOLOGY: VOLUMETRIC TRANSPOSITION BETWEEN 
POLYGONAL SURFACES and NURBS POLYSURFACES. 

Felix Bressan 1 

Wilson Kindlein Júnior 2 

Fábio Gonçalves Teixeira 3 

Resumo  

O presente estudo se divide em dois caminhos construtivos: conversão de volumetrias 
constituídas de superfícies poligonais (quads) em superfícies NURBS; e conformação de padrões 
ou outras entidades poligonais quaisquer sobre essas volumetrias. Existem inúmeros casos onde a 
topologia destino não pode ser convertida para somente uma superfície NURBS inteira, 
procedimento que facilitaria enormemente a tarefa de transposição de volumetrias e que já 
estaria resolvido com o emprego de ferramentas prontas de modelagem paramétrica. Para 
executar as tarefas deste artigo, foram adotadas estratégias de sistemas de modelagem 
generativa e parametrizações associativas. Os conhecimentos de construção de sistemas 
concebidos para a presente pesquisa poderão ser empregados em campos distintos que possuam, 
como paradigma, a criatividade projetual como uma de suas balizas, como, por exemplo, as Artes 
Visuais, a Arquitetura e Design. O presente trabalho visa possibilitar a utilização da fabricação 
digital através das tecnologias de corte a laser, impressão 3D ou usinagem CNC, ampliando 
estratégias e conceitos referentes à pesquisa de superfícies e construção de volumetrias de 
objetos através da busca de inovação das suas possibilidades expressivas. 

Palavras chave: Design e Tecnologia, Estratégias Generativas, Superfície, Volumetria, Escultura, 
Design de Superfície. 

Abstract  

The present study is divided in two constructive ways: conversion of volumetric bodies 
constituted by polygonal surfaces (quads) into surfaces NURBS and conformation of patterns or 
other polygonal entities on such volumetric bodies. There are numerous cases where the target 
topology cannot be converted to a single and unique NURBS surface, a procedure that would 
make the task of volumetric transposition easier and which would already be solved by the use of 
ready made parametric modeling tools. To carry out this article's tasks, generative modeling 
systems and associative parametrization strategies were adopted. The knowledge for the 
construction of the systems used in the present research can be used in different fields that have, 
as a paradigm, the design creativity as one of its beacons, such as Visual Arts, Architecture and 
Design. The present work aims to make use of digital manufacturing through laser cutting, 3D 
printing or CNC milling technologies, at the same time expanding strategies and concepts related 
to surface research and volumetric object construction through the search for innovation of its 
expressive possibilities. 
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1. Introdução 

A evolução e consolidação da computação gráfica para aplicação no design de produtos, na 
engenharia, na arquitetura e nas artes permitiu a geração de ferramentas que tornam as 
possibilidades de modelagem geométrica praticamente infinitas. A modelagem paramétrica, onde 
são definidas regras e controles para a geração de geometrias, trouxe ferramentas onde um 
processo de programação visual orienta a modelagem geométrica. É neste contexto que este 
trabalho foi desenvolvido. O objetivo é gerar volumetrias complexas a partir do mapeamento de 
um volume 3D sobre outro volume 3D, similar ao mapeamento de texturas. No entanto, o 
processo aqui proposto é muito mais complexo pois envolve o mapeamento em dois contextos 
tridimensionais, ao contrário do mapeamento de texturas que realiza um mapeamento 2D para 
3D. 

As estratégias desenvolvidas neste trabalho possibilitam construir volumetrias sobre 
objetos formados por superfícies poligonais conformando padrões tridimensionais ou outros 
objetos poligonais quaisquer através de modelagem paramétrica e processos generativos digitais. 
Isso permite a criação de uma ampla gama de objetos que podem ser inteiros ou vazados, podem 
ser padrões repetidos em qualquer sistema de repetição ou ainda objetos aleatórios quaisquer. É 
importante ressaltar que o conceito desenvolvido visa gerar uma configuração de objetos 
pensada para a criação de uma nova volumetria, que pode sobrepor a volumetria destino ou 
substituí-la, ou gerar uma distribuição interna à volumetria sempre acompanhando a forma da 
mesma. Poderíamos supor que seria uma textura aplicada a um objeto. Mas este trabalho vai 
além disso. Estamos gerando objetos que não são somente uma texturização 3D, mas a 
construção de um novo objeto com forma distinta. 

Sobre o estado da arte, existem várias possibilidades de criação de texturas e 
assemelhados em volumetrias. Como, por exemplo, técnicas que utilizam canais alpha, 
displacemente, softwares como Zbrush, 3ds Max, entre outros. Porém, esses sistemas não 
executam o que é proposto neste trabalho. Nessas técnicas, a superfície da volumetria destino é 
conformada segundo a forma do módulo e, no processo descrito neste artigo, é gerada uma cópia 
fiel ao modelo original, distribuída sobre a volumetria destino. Isso pode ser muito importante em 
casos, em que serão transpostos objetos que não podem ter sua geometria alterada, porque já 
estão elaborados para serem posteriormente planificados para corte a laser, por exemplo. Em 
relação a distribuição direta de objetos poligonais (meshes) sobre superfícies poligonais, como 
apresentado nesse artigo, não foi encontrado até o momento, procedimentos que apresentam o 
mesmo resultado, porém existem possibilidades parecidas. Uma delas é a distribuição de objetos 
mesh unitariamente em cada polígono na superfície destino. Fica-se assim limitado ao tamanho 
dos polígonos. E temos de considerar que os ângulos entre polígonos podem estar acentuados, o 
que ocasionaria uma quebra de continuidade dependendo do modelo. Isso não ocorre no método 
apresentado aqui pois além de não ficar limitado a polígonos individuais os mesmos são 
convertidos em superfícies NURBS (Non Uniform Rational Basis Spline) sistema de modelagem 
muito utilizado na indústria e que permite alcançar uma grande precisão (ISSA, 2013; MURDOCK, 
1012). Isso origina uma superfície contínua entre polígonos vizinhos, conforme descrito 
posteriormente. Temos também comandos como ou semelhantes ao Scatter do software 3ds 
Max. Eles distribuem objetos, mas sem conformá-los e muitas vezes, os elementos se 
transpassam na distribuição. O procedimento mais próximo são ferramentas nativas encontradas 
como no plug-in Grasshopper do software Rhinoceros, que distribui objetos poligonais sobre 
superfícies destino confeccionadas de somente uma superfície NURBS. É um excelente método 
com ótimos resultados, porém, como não é possível gerar uma grande gama de objetos com 
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somente uma superfície NURBS, ficaríamos circunscritos a objetos construídos dessa forma. Já 
com superfícies poligonais no objeto destino, podemos desenvolver uma maior variedade de 
formas. Como ponto negativo do presente trabalho, podemos dizer que não é em qualquer 
superfície mesh que podemos aplicar os procedimentos aqui descritos. A superfície não pode ter 
partes sobrepostas e ser formada de polígonos de quatro lados. Como regra geral, sua topologia 
tem de permitir que seja planificada mesmo com algumas distorções como descrito 
posteriormente. E outro ponto negativo, decorrente disso, é que: como a superfície, em muitos 
casos, será planificada com distorções dimensionais, os objetos distribuídos também vão 
apresentar alguma alteração de dimensão em relação ao seu formato original. 

 

2. Materiais e Métodos 

Para o desenvolvimento dos algoritmos utilizados neste trabalho, foi usado um sistema de 
modelagem paramétrica denominado Grasshopper que é uma linguagem de programação criada 
em 2007 por David Rutten, na empresa McNeel & Associates. O Grasshopper é um plug-in que 
trabalha sobre a plataforma do software Rhinoceros. A escolha dessa linguagem de programação 
está cada vez mais presente em vários trabalhos publicados atualmente. Existem outras 
linguagens de programação, mas a escolha do Grasshopper deve-se, entre outros motivos, à 
possibilidade de desenvolver códigos de programação de forma "visual", ao contrário de outras 
possibilidades em que seria necessário escrever os códigos literalmente. Porém, se for necessário, 
é possível desenvolver ferramentas não encontradas nativas no software através das linguagens 
de programação script, dentro do próprio plug-in. 

Na figura 1 vemos como exemplo uma parte do algoritmo desenvolvido. Esta imagem 
serve somente para ilustrar como se apresenta o desenvolvimento do algoritmo de forma visual. 
São pequenas "caixas" que contém os códigos de programação que vão sendo distribuídos na tela 
conforme a necessidade. As linhas tracejadas são as ligações executadas pelo programador 
ligando o resultado dos procedimentos com os próximos componentes. 

 
 

Figura1: Exemplo de  programação no plug-in grasshopper.   Pequenas "caixas" que contém os códigos de 
programação são ligadas nas suas saídas de dados aos próximos componentes. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O algoritmo completo desenvolvido para executar as tarefas deste artigo segue o 
fluxograma da figura 2, onde todos os procedimentos desenvolvidos estão descritos para  
possibilitar a reprodução dos resultados utilizando-se qualquer linguagem de programação. É 
importante frisar que toda tarefa ocorre automaticamente do início ao fim somente sendo 
necessário ajustar parâmetros como, por exemplo, quantidade de módulos, espessura final da 
peça etc.  

 

Figura 2:Fluxograma do algoritmo desenvolvido para possibilitar a reprodução dos resultados através de 
qualquer linguagem de programação. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Basicamente todo o procedimento pode ser resumido da seguinte forma: Começamos com 
módulos poligonais ou formas poligonais que serão distribuídas sobre uma superfície destino que 
é a forma final do trabalho. A partir da superfície destino é feita uma cópia totalmente planificada 
da mesma mas, topologicamente, idêntica. É como se achatássemos todos seus polígonos sem 
nenhuma sobreposição num formato que lembra uma folha de papel recortada. Tanto a 
superfície planificada como a superfície destino são convertidas para várias superfícies NURBS, o 
que gera uma continuidade harmônica em ângulos acentuados que poderiam existir. Os objetos 
que serão distribuídos na superfície destino são inicialmente distribuídos sobre a superfície 
planificada e recortados segundo seus limites. Todos os elementos que compõem os objetos ou 
módulos são analisados em relação a sua localização nas superfícies NURBS planificadas 
individualmente. Na superfície destino é criado um espaço gerando-se outra superfície 
sobreposta que seria a espessura do trabalho final. Nesse espaço, considerando a análise dos 
elementos anterior, são reconfigurados os módulos poligonais finalizando o trabalho. 

 

 

2. Modelo poligonal e Topologia planificada. 

 

Os procedimentos aqui descritos podem ser aplicados numa gama grande de objetos poligonais 
com os mais diversos fins. Não somente objetos de design. Para este trabalho, desenvolveu-se um 
modelo de calçado referenciado no trabalho de Cardoso (2009). A escolha desse modelo ocorreu 
por ele já ter sido estudado em seus aspectos de planificação e por ser um produto utilizado na 
indústria. Ela descreve procedimentos para mapeamento e estampagem de imagens sobre 
superfícies não planificáveis aplicadas a objetos de design. São analisados procedimentos técnicos 
para configurar imagens sobre objetos e são estudadas superfícies planificáveis e não 
planificáveis, para um mapeamento com pouca distorção usado na fabricação de produtos. 
Usaremos um modelo de estudo semelhante, que também não pode ser planificado sem ter 
distorções, pois ele teria de ter partes seccionadas. Podemos citar duas diferenças básicas 
apresentadas no presente artigo. A primeira é que trabalharemos com construção de volumetrias 
por modelagem poligonal e não com mapeamento de imagens sobre a volumetria. E o segundo 
diferencial é o desenvolvimento de estratégia de conversão do objeto destino para superfícies 
NURBS, o que viabiliza algumas vantagens como termos uma superfície sem necessidade de 
aumentarmos enormemente a quantidade de subdivisões de polígonos. Nesse modelo a sua 
superfície superior e lateral não podem ser planificadas sem distorção, o que é um ótimo exemplo 
para esta aplicação. O modelo poligonal foi desenvolvido com polígonos de quatro lados, técnica 
muito utilizada na construção de meshes (AZEVEDO e CONCI, 2003; GOMES e VELHO, 2008). Se o 
modelo original fosse modelado diretamente em NURBS ou se já existisse nessa técnica, ele seria 
muito provavelmente constituído de polysurfaces. Também nesse caso poderiam ser executados 
facilmente os procedimentos aqui descritos, mas não por outras técnicas existentes com as 
mesmas características abordadas. O ideal é que os objetos fossem formados por somente uma 
superfície NURBS, o que, em muitos casos, não é possível de ser executado. Encontramos muitos 
objetos utilizados na indústria com modelagem NURBS, mas feitos de várias polysurfaces. Isto é, 
são formados pela união de várias superfícies. Se o objeto for construído em varias superfícies 
NURBS, podemos convertê-lo para um objeto poligonal e posteriormente reconvertê-lo para 
NURBS na técnica aqui apresentada. Na figura 3 vemos o modelo poligonal utilizado. Ele seria a 
representação do corpo de um calçado sem a parte inferior. Sobre as laterais e a parte superior é 
que seriam distribuidos os nossos módulos apresentados posteriormente. É importante frisar que 
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essa distribuição de módulos será contínua sem interupções nas passagens do topo para as 
bordas laterais. 

 

Figura 3: Modelagem poligonal do  protótipo. (A) Vista Perspectiva. (B) Vista lateral/inferior.  

   
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Vemos na figura 4 os polígonos constituintes do objeto destino. Suas faces não tem uma 
continuidade satisfatória para a execução deste trabalho. Foi então desenvolvido um método de 
conversão desses polígonos individualmente para NURBS. Cabe aqui uma ressalva; eles poderiam 
ser facilmente convertidos mantendo-se exatamente sua forma e, por conseguinte, com ângulos 
acentuados entre eles. Mas o que será apresentado é a sua conversão, deixando a superfície 
perfeitamente lisa, com leve arredondamento nos seus limites, sem quebras visuais. 

 

Figura 4: (A) Detalhe da malha poligonal do objeto destino demonstrando os ângulos acentuados entre 
polígonos vizinhos. (B) Detalhe da malha poligonal com edges a mostra. 

 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Essa superfície destino foi totalmente planificada utilizando-se o sistema de geração de 

mapas planificados do software 3ds Max. Na realidade, foram implementadas três possibilidades 
de topologias planificadas do modelo inicial. Todas elas são equivalentes topologicamente e 
poderiam ser utilizadas. O ideal é que cada polígono da superfície planificada em relação ao seu 

(A) (B) 

(A) (B) 
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equivalente no objeto original tivessem as mesmas dimensões proporcionalmente para não 
ocasionar distorções. Quanto mais forem parecidas as dimensões dos polígonos planificados com 
seus equivalentes proporcionalmente, maior será a precisão da reprodução.  

O modelo planificado, em princípio, pode ter qualquer variação de forma. Na figura 5, 
vemos três possibilidades topológicas de superfícies planificadas geradas a partir do mesmo 
modelo poligonal inicial. Se fosse possível termos no modelo em 3D as mesmas dimensões dos 
polígonos equivalentes do mapa planificado, não teríamos nenhuma distorção dimensional na 
transposição dos meshes entre as duas superfícies. Mas como numa grande quantidade dos casos 
será impossível ter essa equivalência de dimensão, vai haver uma variação de escala no resultado 
final. A variação aqui, ocorrerá em relação à diferença de tamanho entre polígonos equivalentes 
do modelo planificado e seu correspondente no volume destino. 

 

Figura 5: (A), (B) e (C) Três possibilidades de superfícies planificadas correspondentes à superfície ori-
ginal. Qualquer uma delas poderia ser utilizada, topologicamente são iguais mesmo com formas e 

dimensões diferentes. (D) Volumetria destino. 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 

2.1. Conversão de volumetrias para NURBS 

Será apresentada aqui a estratégia de conversão da topologia planificada e da volumetria destino 
para NURBS convertendo cada polígono individualmente. Essa técnica divide cada polígono em 
múltiplos de quatro. As divisões ocorrem "arredondando" os polígonos e não simplesmente 
subdividindo os mesmos. Este algoritmo é referenciado no trabalho de Catmull e Clark (1978) e 
encontra-se em outro plug-in instalado dentro de próprio Grasshopper que se chama Weaverbird. 
A ferramenta é Weaverbird's Catmull-Clark Subdivision. Se os polígonos fossem triangulares 
também poderíamos convertê-los para NURBS, mas não teríamos o ganho de suavização entre 

(A) (B) (C) (D) 
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superfícies que teremos aqui. Na figura 6, vemos os polígonos originais e depois de subdivididos. 
Na imagem, foram retirados alguns polígonos para melhor visualização do processo. 

 

Figura 6: Exemplo de polígonos antes e após a divisão. (A) Polígonos originais.  (B) Polígonos após a 
divisão pelo algoritmo Weaverbird's Catmull-Clark Subdivision. 

 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Com a divisão dos polígonos e por consequência o aumento do número de vértices é 

possível convertê-los em curvas NURBS e com isso gerar as superfícies NURBS. Na figura 7, vemos 
os polígonos após a divisão e as curvas NURBS geradas a partir de seus pontos de controle e a 
criação das superfícies NURBS a partir das curvas NURBS. 

 

Figura 7: (A) Subdivisão dos polígonos em outros quatro e curvas NURBS. (B) Conversão para superfícies 
NURBS a partir das curvas NURBS. 

 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Para todo o processo funcionar adequadamente, todas as superfícies individuais 

equivalentes devem estar perfeitamente alinhadas. Temos a superfície plana e a superfície 
destino formadas de várias superfícies individuais independentes, que foram originadas de seus 
respectivos polígonos individuais. Então a mesma superfície correspondente deve ser equivalente 
nas suas coordenadas UVW, que são coordenadas equivalentes às coordenadas tridimensionais 

(A) (B) 

(A) (B) 
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XYZ, mas utilizadas em mapas 2D (MURDOCK, 2012). Como o mapeamento 2D não tem a 
profundidade representada pelo eixo Z, a coordenada W, sua equivalente, serve para mostrar a 
orientação, nesse caso, se é para dentro ou para fora do objeto. Essas coordenadas são 
representadas visualmente por um frame. Na figura 8, vemos algumas superfícies das topologias. 
Observa-se que os frames das superfícies equivalentes estão exatamente na mesma posição em 
todas as superfícies individualmente após a aplicação do algoritmo. 

 

Figura 8: (A) Frames nas superfícies individuais. (B) Frames das superfícies equivalentes estão na mesma 
posição em todas as superfícies individualmente após a aplicação do algoritmo. 

 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Na figura 9, vemos a volumetria destino original com modelagem poligonal e após a sua 

conversão para várias superfícies NURBS. Observa-se que o modelo ficou sem ângulos 
acentuados. Apesar de não ser aparente o modelo final em NURBS é composto de 434 superfícies 
NURBS individuais, por isso chamado de polysurfaces. 

 
Figura 9:  (A) Volumetria original confeccionada com modelagem poligonal. (B) Mesma volumetria 

convertida para várias superfícies NURBS (434 superfícies individuais formam esse modelo). 
 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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2.2. Recorte da Volumetria inicial segundo topologia planificada. 

Na figura 10, vemos o módulo poligonal utilizado como padrão para geração de uma volumetria 
distribuída sobre a superfície plana através da sua repetição (figura 11). Cabe ressaltar que, para 
esse trabalho, poderia ser qualquer outra forma poligonal, não necessitando serem módulos. O 
fator limitante é a quantidade de polígonos, o que pode tornar lento o trabalho dependendo das 
configurações de hardware. A espessura dessa volumetria original não é muito importante, pois o 
próprio algoritmo a adéqua à espessura pré-configurada da volumetria final. 

 

Figura 10: Objeto poligonal que será utilizado como módulo de repetição. (A) Módulo em perspectiva 
com polígonos aparentes. (B) Módulo vista superior. 

 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Figura 11: Detalhe do módulos repetidos gerando um grande mesh.  

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Após termos gerado o mesh como se fosse uma padronagem, temos de excluir tudo que 
não está contido no espaço gerado pela topologia planificada. Todo o princípio deste trabalho é 
fazer uma relação das formas contidas sobre o espaço plano composto da forma da superfície 
planificada e sua correspondente transposição para o espaço gerado na forma tridimensional 
destino. Esse conceito é a essência deste trabalho. Todos os procedimentos giram em torno disso. 
Foram experimentadas várias opções de operações booleanas para recortar os objetos. 
Operações booleanas são procedimentos que podem unir, subtrair ou realizar outras operações, 
entre duas formas na computação gráfica. A estratégia adotada foi a de "explodir" o mesh, 
ficando somente triângulos individuais, mas sempre com o cuidado em manter a estrutura de 
dados e a identificação individual dos módulos. Trabalhando com os triângulos do objeto - menor 
polígono possível - o recorte das formas foi facilitado e não apresentou defeitos. Com o contorno 
extrudado da superfície planificada seccionaram-se os polígonos. Verifica-se, em cada triângulo, o 
que está contido dentro da área formada pelas superfícies planificadas e exclui-se o restante 
(figura 12). Temos então como resultado a nossa "textura" que será transposta acompanhando 
exatamente o formato da superfície planificada. 

 

Figura 12: Estratégia adotada para executar a operação booleana. (A) Contorno extrudado da superfície 
planificada para cortar polígonos triangulares individuais. (B) Após o corte e separação das peças 

restando somente o que esta sobre a superfície planificada. 
 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 

Na superfície destino foi aplicada uma extrusão formando um espaço vazio entre as duas 
superfícies. Esse espaço corresponde à espessura do objeto final e é onde as peças serão 
alocadas. Vemos na figura 13 o espaço criado entre as superfícies destino com o objeto recortado 
para melhor visualização. Na realidade, a volumetria original com modelagem poligonal foi 
extrudada, formando outro objeto que sobrepõe o original. Após, esses dois objetos foram 
convertidos para NURBS formando duas volumetrias formadas de polysurfaces. Esse 
procedimento é muito importante pois deixa as junções entre todas as superfícies perfeitamente 
alinhadas, não ficando aparente a “emenda” entre as várias superfícies constituintes. Aplicar 
comandos como offset, ou outros, diretamente nas polysurfaces provocaria pequenos 
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desalinhamentos, pois são várias superfícies e não somente uma inteira, comprometendo o 
trabalho final. 

 

 

Figura 13: Espaço gerado entre volumetrias convertidas para NURBS. O objeto foi cortado para melhor 
compreensão. Esse espaço seria a espessura do objeto final e é onde os módulos transpostos ficarão 

localizados. (A) Vista do centro para frente com o objeto recortado para permitir visualização do espaço 
formado.  (B) Frente do objeto vista inferior. 

 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 
 

2.3. Transposição volumétrica. 

O procedimento adotado para transposição pode ser resumido em separar a estrutura de dados 
do objeto mesh em relação a seus vértices e faces constitutivos. Após, esses vértices são 
analisados num espaço plano e transpostos para o espaço normalmente curvo entre as superfícies 
do objeto destino. Todo procedimento resume-se entre reconhecer a localização de cada vértice 
do mesh que será transposto sobre a topologia planificada e sua localização correspondente entre 
as topologias destino. Para isso o algoritmo faz uma análise complexa da árvore de dados sobre a 
localização em qual superfície cada vértice está e em que altura pré-configurada entre superfícies 
destino que ele se encontra. O objeto é decomposto em vértices e faces e reconstruído no novo 
espaço entre as superfícies destino. É uma tarefa que demanda um poder de processamento 
grande, mas depois de criado o algoritmo funciona perfeitamente. 

Na figura 14, vemos a volumetria formada de módulos mesh sobre a topologia planificada 
a partir do objeto destino. É importante ressaltar que foi escolhida uma das três topologias 
planificadas. Poderia ser qualquer outra. O que mudaria, seria a menor ou maior distorção entre 
proporções iniciais em relação à distribuição final. 

Figura 14:  (A) Topologia planificada em amarelo com os objetos meshes recortados. (B) Detalhe. 

(A) (B) 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Na figura 15 (A), vemos somente um dos módulos sobre as superfícies NURBS planificadas 

que esse módulo abrange. O procedimento que o algoritmo desenvolve é localizar cada vértice 
individualmente sobre uma das superfícies, sempre mantendo a árvore de dados em relação aos 
módulos. Isso é importante para a posterior reconstrução do objeto mesh em relação à sua 
estrutura de vértices e faces constituintes. É analisada também a localização da altura relativa dos 
vértices em relação à altura pré-configurada do espaço nas superfícies destino. E, na figura 15 (B), 
vemos o módulo sendo transposto e recriado segundo o seu novo espaço envoltório. Vemos as 
linhas da altura em verde e, em amarelo, o módulo reconstruído com seus vértices 
correspondentes. As linhas verdes são geradas pela ligação da localização de cada vértice na 
superfície inferior e superior do espaço formado que será a espessura do objeto final. 

 

Figura 15: Localização dos vértices em relação à altura nas superfícies NURBS individuais. As linhas verdes 
são geradas pela ligação da localização de cada vértice na superfície inferior e superior. (A) Um módulo 
na superfície planificada. (B) Mesmo módulo em amarelo no espaço  gerado entre as duas superfícies 

destino.  
 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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E, finalmente na figura 16, vemos o resultado final da transposição dos módulos sobre a 
superfície destino. É importante frisar que a localização da distribuição dos módulos não 
necessariamente seria sobre a superfície destino original. Poderia ser abaixo dela ou em qualquer 
posição relativa. Para isso seria necessário apenas mudar alguns parâmetros no algoritmo, desde 
que o resultado final acompanhe a volumetria original. 

 

Figura 16:  (A) Resultado final do trabalho conservando a volumetria original.  (B) Detalhe de um módulo 
em amarelo para melhor visualização. 

 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Temos, na figura 17, o mesmo trabalho da figura 16, mas com maior quantidade de 
módulos. O algoritmo já prevê problemas de falta de memória RAM para a grande quantidade de 
polígonos. Com a diminuição do tamanho dos módulos em relação ao objeto destino, a 
quantidade de polígonos que o software tem de lidar ao mesmo tempo é muito grande. 
Normalmente o Grasshopper, pela forma como foi concebido, trabalharia com todos os polígonos 
ao mesmo tempo. Então foi criada uma estrutura de loop, o que não é usual no Grasshopper, que 
calcula a transposição individualmente e já executa o bake (materialização na tela do Rhinoceros 
dos códigos do Grasshopper) e não acumula os dados na memória RAM. 

 

Figura 17: Mesmo módulo mas em quantidade bem superior. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Para termos testes com diferentes meshes, foram executados outros trabalhos. Na figura 
18, vemos um módulo em forma de tronco de pirâmide, o que ajuda na visualização da forma 
distribuída sobre a volumetria destino. E, na figura 19, um mesh mais exótico referenciado numa 
textura de jaca para confirmar a validade dos procedimentos adotados em situações bem 
distintas. Com um aumento ao extremo na quantidade de módulos foram testados problemas 
possíveis de memória e outros aspectos. Não discutimos aqui a validade de um "solado" com essa 
textura, que, no mínimo, teria de ser confeccionado com material flexível. Buscamos somente 
demonstrar a versatilidade possível na utilização desse algoritmo. 

 

Figura 18:  (A) Outro módulo mesh inicial.  (B) Transposição com quantidades distintas de módulos. 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Figura 19: (A) Módulo Inicial.  (B) Transposição com quantidades distintas de módulos.  

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Na figura 20, vemos um resultado diferente daquele da figura 19, mas o módulo usado foi 

o mesmo. O que resultou na diferença foram mudanças de configurações na forma como a 
transposição entre alturas de superfícies dos objetos é tratada. O módulo fica com seu corpo mais 
achatado e só a haste final fica mais evidente. A modelagem paramétrica permite uma série de 
configurações, mudando facilmente o resultado final. E, novamente, sem discutir o mérito desse 
modelo em relação à sua usabilidade, o material de confecção teria necessariamente de ser 
flexível.  
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Figura 20: Alterando-se parâmetros das configurações na forma como o algoritmo trata a altura entre 
superfícies há uma variação no resultado da distribuição do módulo da figura 19. (A) Perspectiva frente.  

(B) Perspectiva costas. 
 

    
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 

3. Considerações Finais 
 
Este artigo apresenta uma solução para problemas de transposição de volumetrias. Abrange  
casos quando não é possível converter polysurfaces ou superfícies poligonais em somente uma 
superfície NURBS sem grandes deformações. As estratégias desenvolvidas solucionam esse 
problema em uma gama grande de casos onde outros procedimentos não seriam possíveis. Isso 
apresenta-se como uma alternativa viável para uma série de objetos, mas nem sempre seria 
possível aplicar essas estratégias apresentadas. Dependendo da forma que for construída a 
volumetria destino, como, por exemplo, se tiver partes sobrepostas, estas teriam de ser 
resolvidas separadamente. 

Foram estruturados vários procedimentos metodológicos através de estratégias 
generativas na criação de possibilidades inovadoras no desenvolvimento de superfície e 
volumetrias de objetos que poderão ter uso em áreas como o design, a arquitetura e as artes 
visuais. Vários estudos de processos técnicos foram necessários a fim de viabilizar as soluções 
desenvolvidas para o desenvolvimento de modelos 3D, visando a criação de protótipos 
adequados à fabricação digital. No desenvolvimento deste trabalho, muitas possibilidades foram 
surgindo. Evidentemente que é necessário definir objetivos e acentuar um foco para sistematizar 
o estudo, e isso foi feito, mas a vontade de ir além foi muito grande. Pode-se afirmar que os 
caminhos a serem percorridos estão no início e que esses estudos abriram possibilidades enormes 
de continuação e ampliação dos procedimentos que envolvem superfícies e volumetrias.  
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APÊNDICE 2 - MOSTRA ESCULTURAS E ESTUDOS DOUTORADO 

 
Figura 179 - Mostra Esculturas e Estudos Doutorado. 
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Figura 2 - Título: Corset com Crinolina. Da série "O Corpo Ausente". Material: Polímero, chapas de 
aço e parafusos. 2016 - 2018. Dimensões: 105 x 60 x 77cm.  
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Figura 3 - Título: Corset: A Origem do Mundo, Courbet. Da série "O Corpo Ausente". Material: 
Polímero, óxido de ferro, parafusos, laser e elástico. Dimensões: 34 x 54 x 38cm. 2018.   
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Figura 4 - Título: Corset com Contador de Likes. Da série "O Corpo Ausente". Material: Polímero, 
pátina e parafusos. Dimensões: 33 x 69 x 46 cm. 2018. 
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Figura 5 - Título: Corset: Chame o Batman! Da série "O Corpo Ausente".  Material: Polímero, pátina, 
parafusos, laser e elástico. Dimensões: 34 x 54 x 38cm. 2018 
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Figura 6 - Título: Corselets - As Três Graças. Da série "O Corpo Ausente". Material:  Polímero  e 

parafusos. Dimensões variáveis. 2017 - 2018.  
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Figura 7 - Título: Corset com Bustos Intercambiáveis. Da série "O Corpo Ausente". Material: Polímero, 
pátina, parafusos, couro e aço. Dimensões variáveis. 2018.  
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Figura 8 - Título: Corset Cobogó. Da série "O Corpo Ausente". Material: Polímero e parafusos. 
Dimensões: 38cm x 52cm x 38cm. 2015. 
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Figura 9 - Título: Corset com Crinolina. Da série "O Corpo Ausente". Material: Madeira, barras de aço, 
chapa plástica e parafusos. Dimensões: 58 x 52 x 67cm. 2015 - 2016. 
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Figura 10 - Título: Corset Cobogó. Da série "O Corpo Ausente". Material: Madeira, polímero e 
parafusos. Dimensões: 75 x 72 x 60cm. 2015.  
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Figura 11 - Título: Corset Voronoi. Da série "O Corpo Ausente".  Material: Madeira, polímero e 
parafusos. Dimensões:103 x 75 x 58 cm. 2015.  
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Figura 12 - Título: Corset com Crinolina. Da série "O Corpo Ausente". Material: Polímero, madeira, 
aço e parafusos. 2017 - 1018.  
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Figura 13 - Título: Corcet com Crinolina Pantográfica.  Da série "O Corpo Ausente". Material: 

Polímero, madeira, aço e parafusos. Dimensões:180 x 125 x 120 cm. 2015 - 2018. 
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