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capítulo 1

Introdução

A produção de desenhos sempre foi uma constante no desenvolvimento de trabalhos 
em áreas como a arquitetura, o design, a engenharia e outras. Houve um tempo em 
que toda a produção gráfica associada a essas profissões era feita manualmente. 
As técnicas e os procedimentos adotados para chegar a um resultado gráfico eram 
as mais diversas e variavam de acordo com as características dos instrumentos, as 
habilidades e a criatividade dos profissionais envolvidos no processo. O advento da 
computação pessoal, a partir da década de 80, permitiu, entre outras coisas, o acesso a 
programas e equipamentos que possibilitaram o uso do computador para o desenho. 
Hoje, os sistemas computacionais de desenho, tanto em termos de software quanto 
de hardware, estão extremamente acessíveis e representam uma parte fundamental e 
indispensável do processo de produção gráfica. Esses sistemas incrementaram consi-
deravelmente a quantidade de técnicas e produtos gráficos disponíveis, acrescentando 
novos elementos às técnicas e aos processos manuais em vez de excluí-los, embora 
muitos afirmassem que a expressão gráfica manual desapareceria.

Entre as várias opções de instrumentos e técnicas digitais, talvez a modelagem tridi-
mensional tenha sido a que mais beneficiou a produção da arquitetura. O surgimento 
de programas capazes de simular ambientes e objetos tridimensionais quebrou um 
paradigma até então constante no trabalho dos arquitetos.

Esse paradigma, na verdade ainda bastante presente, envolve a confecção, em mídias 
bidimensionais (normalmente papel), de desenhos que tentavam reproduzir ilusões 
tridimensionais dos objetos-alvo dos projetos (edifícios e ambientes), as chamadas 
perspectivas. Com o uso dos modeladores tridimensionais, os edifícios e ambientes 
poderiam agora ser representados em sua totalidade, e não somente por meio da 
projeção ortográfica de algumas de suas faces. Outras mudanças e benefícios também 
vieram atrelados ao uso dessa nova técnica, como veremos a seguir.

1.1 Modelagem tridimensional – vantagens e possibilidades
A representação em perspectiva sempre foi necessária no desenho de projetos arqui-
tetônicos, participando de praticamente todas as suas etapas. Esse recurso gráfico 
pode ser usado tanto na apresentação artística de fachadas de residências, quanto 
no detalhamento de suas esquadrias. Entretanto, tal processo se dava de maneira 
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isolada. Se, por exemplo, o arquiteto quisesse mostrar o resultado de seu projeto pelo 
ângulo de um observador ou mostrar os detalhes de encaixe das peças de madeira 
de um pergolado por uma perspectiva isométrica, ele teria que produzir desenhos 
próprios para cada uma dessas necessidades específicas e aplicar alguma técnica de 
montagem desses desenhos, como a técnica dos pontos medidores, muito usada na 
confecção de perspectivas de projeção cônica.

Esses desenhos, apesar de sua comprovada eficiência e de ainda serem usados nos dias 
de hoje, apresentam algumas desvantagens em relação às técnicas computacionais:

•	 Necessidade	de	desenhar	uma	perspectiva	para	cada	ponto	de	visualização	
(posição do observador) desejado.

•	 Necessidade	de	definição	prévia	de	todos	os	detalhes	relativos	a	fachadas	e	
materiais de acabamento.

•	 Dificuldades	de	edição.	Na	maioria	das	vezes,	alterações	no	projeto	indicavam	
que outro desenho deveria ser feito, e essas modificações acarretavam mudanças 
em todos os desenhos associados a ele.

•	 Aumento	do	tempo	de	confecção	do	desenho	que	era	diretamente	proporcional	
ao grau de precisão do processo de montagem.

•	 Separação	entre	a	montagem	de	perspectivas	internas	da	montagem	de	pers-
pectivas externas.

É importante deixar claro que as técnicas de desenho de perspectivas ainda são usadas 
e são componentes importantes da formação profissional de arquitetos, designers e/
ou engenheiros. A habilidade de desenhar manualmente ainda é fundamental no 
dia-a-dia dessas profissões, principalmente no processo criativo, como discutiremos 
mais tarde. O ponto abordado aqui é a produção de perspectivas com a intenção de 
apresentação de projetos e/ou desenvolvimento deles e, nesse sentido, a modelagem 
tridimensional mudou bastante os processos anteriormente usados.

Também vale ressaltar que o desenho manual, normalmente sob a forma de croquis, 
ainda é a melhor alternativa de expressão gráfica a ser usada, por exemplo, em reu-
niões, estudos, avaliações e discussões sobre um projeto. Não consigo imaginar, pelo 
menos por enquanto, um arquiteto que tenha que resolver um problema gráfico em 
uma obra usando outro método de desenho que não seja o rápido e eficiente croqui. 
Talvez esse cenário seja alterado quando os tablets forem mais acessíveis financeira-
mente e tiverem recursos de desenho técnico e à mão livre disponíveis, mas, mesmo 
assim, a habilidade de confeccionar croquis será necessária.

Uma vez que um objeto é modelado virtualmente em três dimensões, todas suas 
arestas, faces e volumes se tornam disponíveis para serem mostrados em diversas 
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situações e qualquer nível de detalhe. A partir desse modelo, o profissional pode 
explorar vários aspectos, tais como:

•	 Representação,	em	perspectiva,	de	qualquer	fachada	ou	ambiente	interno,	em	
qualquer simulação de posição do observador.

•	 Integração	das	formas	de	representações	dos	desenhos	com	um	único	modelo	
3D,	permitindo	que	qualquer	alteração	seja	aplicada	a	todas	as	situações.

•	 Representação,	a	partir	do	modelo	3D,	de	desenhos	técnicos	bidimensionais,	
como fachadas e cortes.

•	 Representação	de	partes	do	todo,	por	exemplo,	detalhes	de	esquadrias,	estru-
turas de madeira de cobertas, escadas e outros, tanto em perspectiva quanto 
sob a forma de desenhos técnicos.

•	 Demonstração,	por	meio	de	animação,	de	todo	o	conjunto	modelado.

•	 Integração	entre	desenhos.	Cortes	e	fachadas	gerados	a	partir	de	modelos	tri-
dimensionais, por exemplo, podem ser automaticamente editados, bastando 
que o modelo principal seja alterado.

Essas são apenas algumas das vantagens da modelagem tridimensional. Se imaginás-
semos os benefícios que esse novo processo pode trazer para uma obra, ficaria difícil 
enumerar tudo aqui. Um aspecto que posso citar é o da possibilidade de antecipar 
problemas de incompatibilidade entre estrutura e arquitetura. A modelagem prévia 
de pilares, vigas e lajes pode trazer para o arquiteto a visualização de como esses 
elementos podem se comportar e interferir em seu projeto, poupando retrabalho e 
custos adicionais com as tão comuns adaptações de obra.

Já existem, inclusive, empresas de construção civil usando especificamente o SketchUp 
para antecipar problemas em seus processos construtivos. Um exemplo disso pode 
ser visto na empresa Mortenson Construction mostrando, em vídeo divulgado no 
YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=OI4K6DLdY4k), como essa ferramenta está 
sendo usada para resolver dificuldades no dia-a-dia de suas obras. O vídeo ilustra 
muito bem o que queremos mostrar neste trabalho, ou seja, a utilização da compu-
tação como instrumento cotidiano dos processos de projeto e de execução de obras.

1.2 Algumas considerações sobre equipamentos
É importante que o leitor saiba que esse tipo de software requer um equipamento 
com especificações de hardware consideravelmente avançadas, mas ao longo do livro, 
perceberá que as técnicas aplicadas também visam à minimização de problemas de 
travamento e lentidão do sistema. 
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Não citarei aqui marcas ou sistemas específicos para não influenciar o leitor na hora 
da compra de um computador. O que posso afirmar com muita segurança é que o 
usuário deve investir principalmente na velocidade e no tipo de processador (dando 
preferência aos processadores	com	vários	núcleos),	na	quantidade	de	memória	físi-
ca (pelo menos 4GB de RAM) e em uma boa placa de vídeo dedicada e com pelo 
menos 512MB (de preferência 1GB) de memória, que seja compatível com OpenGL. 
Sistemas operacionais que trabalham com a tecnologia OpenCL, como o Mac OS 
Snow Leopard, também são extremamente recomendáveis.

Outros fatores também podem ajudar no desempenho do sistema como a velocida-
de de leitura do disco rígido e a tecnologia usada na comunicação entre as diversas 
placas	e	memórias	do	computador	(hoje	a	mais	usada	e	recomendada	é	a	DDR3).	

A velocidade de conexão de sua Internet nada tem a ver com o desempenho do pro-
grama	e	sim	com	o	modo	como	ele	interage	com	o	Google	Earth	e	o	3D	Warehouse,	
como você verá no decorrer do livro. É recomendável velocidades não inferiores a 3 
MBps	de	banda,	mas	essa	não	deve	ser	a	principal	preocupação	do	leitor.	Dê	priori-
dade à configuração de seu equipamento.

Outro ponto muito importante e esquecido pela maioria é não abusar do computador. 
Tente não deixar vários programas ativos e, durante os processos de modelagem, não 
use sombras e texturas, a menos que seja extremamente necessário. Efeitos presentes 
na interface dos sistemas operacionais, como brilho, sombras, transparências, reflexos 
e outros colaboram para a lentidão dos processos que envolvem gráficos, assim, tente 
não exagerar nesses efeitos. Lembre-se sempre de que qualquer sistema computacional 
tem limites, e, quanto mais conhecidos forem esses limites, menos problemas você terá.


