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experiences of appropriation and research 

Tecnologías Avanzadas de Representación aplicadas al Patrimonio Arquitectónico: 
relato de experiencias de apropiación e investigación 

RESUMO  
Neste trabalho relatam-se experiências de adoção do patrimônio arquitetônico como objeto de 
referência para a atividade de representação, em um contexto de ensino/aprendizagem e de 
investigação na área de Representação Gráfica e Digital. Desta maneira, paralelamente aos estudos de 
reconhecimento, apropriação e estruturação de métodos e técnicas de representação, investe-se na 
documentação, produção de conhecimento, difusão e valorização de objetos de interesse patrimonial. 
Durante o processo são gerados modelos digitais para a aquisição de imagens estáticas, animações ou 
visualizações em tempo real, em diferentes níveis de aproximação com a realidade, de acordo com a 
finalidade de uso dos modelos. Através de tecnologias avançadas de representação, tais como realidade 
aumentada, imagens anamórficas, produção de modelos físicos, a partir de corte a laser e impressão 
tridimensional, está sendo possível atribuir outras dimensões aos modelos. Desde a ilusão, através da 
percepção ou da sobreposição de elementos virtuais ao mundo real, ao concreto, através da obtenção 
de modelos táteis, disponibilizam-se modelos em escala para serem explorados sob diferentes 
abordagens. Além destas representações serem utilizadas como infraestrutura para o desenvolvimento 
de áreas como educação patrimonial, história e turismo, em um contexto formativo e de investigação em 
arquitetura, tem contribuído para a construção de vocabulário e repertório para a ação projetual. 

PALAVRAS-CHAVE: tecnologias avançadas de representação, patrimônio arquitetônico, representação 

gráfica digital, ensino/aprendizagem, arquitetura. 
 

ABSTRACT 
In this paper we report experiences of adoption of architectural heritage as reference objects to the 
activity of representation, in a context of teaching / learning and of research in the field of Digital 
Graphic Representation. Thus, parallel to studies of recognition, appropriation and structuring 
representation methods and techniques, there is an investment in the documentation, knowledge 
production, dissemination and increase in value of objects of heritage interest. During the process, digital 
models are produced for acquiring still images, animations or real time visualizations, in different levels 
of approximation to reality, according to the intended use of the models. Through advanced technologies 
of representation, such as augmented reality, anamorphic images, production of physical models from 
laser cutting and three-dimensional printing it is possible to attribute other dimensions to the models. 
From the illusion, through perception or by overlapping virtual to the real world, to the concrete, by 
obtaining tactile models, these scaled models are made available to be exploited in different approaches. 
these representations, apart from being used as infrastructure for the development of areas such as 
heritage education, history and tourism, in a research and training context in architecture it has 
contributed to building vocabulary and repertoire for the design action. 

KEY-WORDS: advanced technologies of representation, Architectural Heritage, Digital Graphic 

Representation, teaching / learning, architecture. 
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RESUMEN 

En este trabajo se describen  experiencias de adopción de patrimonio arquitectónico como un objeto de 
referencia para la actividad de representación, en un contexto de enseñanza / aprendizaje y de la 
investigación en el campo de la Representación Gráfica y Digital. Así, paralelamente a los estudios 
de reconocimiento, de apropiación y de estructuración de métodos y técnicas de representación, se 
invierte en la documentación, la producción de conocimiento, la difusión y en el uso de objetos de interés 
patrimonial. Durante el proceso se generan modelos digitales para la adquisición de imágenes fijas, 
animaciones o visualización en tiempo real, en diferentes niveles de aproximación a la realidad, de 
acuerdo con el uso previsto de los modelos. A través de tecnologías avanzadas de representación, como 
la realidad aumentada, las imágenes anamórficas, la producción de los modelos físicos de corte por láser 
y la impresión tridimensional es posible atribuir otras dimensiones a los modelos. Desde la ilusión, o la 
percepción mediante la superposición virtual al mundo real, a lo concreto, mediante la obtención de 
modelos de elementos táctiles, ofreciendo modelos en escala para ser explotado en diferentes enfoques. 
Además estas representaciones se presentaron cómo una infraestructura para el desarrollo de áreas 
como la educación sobre el patrimonio, la historia y el turismo, en un contexto de formación e 
investigación en arquitectura han contribuido para ampliar el vocabulario y el repertorio para la 
acción proyectual. 

PALABRAS-CLAVE: tecnologías avanzadas de representación, patrimonio erquitectónico, 

representación gráfica digital, enseñanza / aprendizaje, arquitectura. 

1 INTRODUÇÃO 

A atividade de representação de patrimônio arquitetônico, nos últimos treze anos, para o 
contexto acadêmico que se insere este trabalho, tem sido um dos focos principais de 
desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Este contexto está configurado 
junto à área de arquitetura e urbanismo, dirigindo-se especificamente às questões de ensino e 
aprendizagem de representação gráfica e digital. Sob esta perspectiva, o patrimônio 
arquitetônico tem sido adotado como objeto de referência para os exercícios de apropriação e 
de estruturação de métodos de representação. Inicialmente estes métodos estavam centrados 
na produção de modelos digitais. Atualmente, frente às possibilidades tecnológicas, tais 
métodos estão sendo ampliados para a produção de modelos físicos a partir dos virtuais, 
através de técnicas de prototipagem, utilizando-se das tecnologias de corte a laser e impressão 
tridimensional.  

Esta produção dos modelos de interesse patrimonial tem buscado contemplar diferentes 
propósitos: desde a construção de conhecimento sobre o objeto arquitetônico, promovida pelo 
próprio ato de representar, ao objetivo de reconhecimento e apropriação das tecnologias de 
representação que vão se fazendo acessíveis para o contexto em questão. A associação destes 
propósitos e especialmente a parceria estabelecida com pesquisadores de outras áreas do 
conhecimento, através de projetos de pesquisa e extensão, tem promovido a atribuição de 
diferentes usos dos modelos, delimitando problemas que continuamente impulsionam o 
desenvolvimento da área de representação. 

Neste trabalho reúnem-se resultados desta trajetória de investimento no tema de 
representação de patrimônio, buscando-se com esta exposição promover a discussão em um 
contexto específico da área de conservação e restauro. Tem-se a expectativa, a partir da 
participação neste fórum, de identificar outros direcionamentos para esta prática que possam 
contribuir e promover a área referida e impulsionar ainda mais o desenvolvimento da área de 
representação.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho se caracteriza como um relato de experiências de adoção de patrimônio 
arquitetônico como objeto de referência para o desenvolvimento de atividades formativas e de 
investigação na área de representação gráfica e digital.  

As etapas deste trabalho podem ser descritas da seguinte maneira: 1) descrição das atividades 
formativas e de investigação realizadas; 2) análise e categorização dos resultados obtidos; 3) 
reflexão sobre as consequências e perspectivas da trajetória em questão. 

Os materiais utilizados para a descrição das atividades referem-se a um conjunto de trabalhos 
publicados pelo Grupo de Estudo de Ensino/aprendizagem de Gráfica Digital, GEGRADI, em 
fóruns científicos, desde congressos de iniciação científica, encontros de pós-graduação e 
eventos específicos na área de Representação Gráfica, tais como o SIGRADI, Simpósio 
Iberoamericano de Gráfica Digital e o GRAPHICA, Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e 
Desenho Técnico, assim como alguns dirigidos à área de Patrimônio Histórico e Cultural, como 
o ARQDOC, Seminário Internacional sobre Documentação do Patrimônio Arquitetônico com o 
uso de Tecnologias Digitais,  e o Seminário Internacional de Museografia e Arquitetura de 
Museus.  

As atividades formativas a serem descritas referem-se àquelas desenvolvidas no âmbito da 
Faculdade Arquitetura e Urbanismo, UFPel, dirigidas à pós-graduação, junto ao Curso de 
Especialização em Gráfica Digital, à graduação, junto à disciplinas  do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo, e à extensão, junto ao Projeto Oficinas de Ensino/aprendizagem de 
Gráfica Digital.  

As atividades de investigação são descritas a partir da caracterização dos projetos de pesquisa e 
extensão, desenvolvidos no âmbito da UFPel, e em parceria com outras instituições, os quais 
de alguma maneira envolveram o tema de representação de patrimônio. 

3 ATIVIDADES FORMATIVAS E DE INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA REPRESENTAÇÃO DE 
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO  

As atividades de representação de Patrimônio Arquitetônico como objeto de referência para o 
desenvolvimento de estudos na área de Gráfica Digital, no contexto ao qual se refere este 
trabalho, foram estruturadas, inicialmente, junto ao Curso de Especialização em Gráfica Digital, 
FAURB, UFPel, o qual teve sua origem em 1999. Desde aquele momento entendia-se a 
pertinência em atribuir significado à produção do Curso para além do aprendizado específico 
em representação gráfica digital, tendo-se em vista o esforço exigido para a produção de 
modelos digitais tridimensionais em termos de horas de trabalho e de conhecimento 
empregado. Paulatinamente esta prática foi sendo estendida às atividades de extensão e de 
graduação. Desta maneira, este curso foi sendo estabelecido tanto como espaço de desenho de 
atividades didáticas, sob o enfoque referido, as quais hoje permeiam as disciplinas curriculares 
e os cursos de extensão, quanto como espaço de delimitação de temas e problemas de 
investigação os quais associam representação e patrimônio.  
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ATIVIDADES FORMATIVAS NA PÓS GRADUAÇÃO 

Em BORDA et al, 2010 relatou-se a metodologia adotada junto ao Curso de Especialização 
mencionado. Em sua décima terceira edição, segue-se estimulando os estudantes a 
selecionarem, como elementos de referência para os exercícios de representação, modelos 
arquitetônicos de interesse patrimonial da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, a qual se 
configura como entorno imediato do Curso. A cidade preserva representantes da arquitetura 
luso-brasileira, eclética, eclética de transição e pré-moderna, construídos entre o final do 
século XVIII e início do século XX.  Em algumas edições a turma de estudantes selecionou um 
único edifício a ser representado em grupo, produzindo assim modelos mais detalhados e 
completos.  

Os modelos digitais tridimensionais são produzidos junto ao desenvolvimento dos conteúdos 
das disciplinas de Modelagem Geométrica I e II, Modelagem Visual I e II, Fundamentos de 
Informática Gráfica e Aplicações de Informática Gráfica. Desta maneira, a seleção dos modelos 
deve contemplar o envolvimento de uma determinada complexidade formal e de aparência 
para promover o aprendizado no âmbito de cada disciplina.  

A representação da forma é precedida de atividades de análise geométrica, para a identificação 
de leis de geração e regras compositivas que delimitem processos de representação. O 
conhecimento gerado tem agregado informações sobre os padrões formais dos elementos 
representados, envolvendo os conceitos de simetria, proporção, recursão e parametrização. A 
representação da aparência envolve o controle do sistema de visualização, cor e textura, 
observando-se os diferentes tipos de fontes de luz e de modelos de iluminação. O processo de 
aprendizagem do conjunto destes conteúdos tem assim promovido a construção de um acervo 
de representações dirigidas a diferentes aplicações. Atualmente, a formação neste Curso de 
Especialização envolve tecnologias para a produção de representações para: realidade virtual, 
desde imagens estáticas, animações e para visualização em tempo real; realidade aumentada; 
impressão 3D e corte a laser.  

ATIVIDADES FORMATIVAS DE EXTENSÃO 

Em 2005 o GEGRADI passou a desenvolver o Projeto de Extensão Oficinas para o 
Ensino/aprendizagem de Gráfica Digital. Com este projeto, muitas das atividades didáticas 
desenhadas para o Curso de Especialização foram sendo oferecidas em formato de cursos de 
extensão universitária. Além de até hoje oferecer uma formação para profissionais e para a 
comunidade em geral, este Projeto auxiliou ao desenvolvimento de uma cultura em 
representação gráfica digital no âmbito da própria Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo/UFPel. Até 2011 as disciplinas curriculares de representação não envolviam 
oficialmente o uso de tecnologias digitais. Este Projeto também sempre incluiu o propósito de 
experimentar as diferentes modalidades educativas: presencial, semi-presencial e à distância. 
Em BORDA et al, 2008, por exemplo, relatou-se a experiência de uma ação formativa nas 
modalidades a distância e também na modalidade semi-presencial dirigida a estudantes da  
Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal da Bahia, envolvendo 
representações de patrimônio referentes a cada um dos contextos. O oferecimento destas 
oficinas tem sido utilizado como estratégia para acelerar o processo de representação de 
determinado conjunto de edificações de interesse patrimonial. Ao longo deste Projeto foram 
sendo configuradas trajetórias de formação a partir de sequencias de oficinas, as quais 
habilitam desde a edição de imagens para utilizar a fotografia das edificações como textura dos 
modelos tridimensionais, passando por diferentes técnicas de modelagem tridimensional 
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apropriadas para diferentes propósitos de visualização e de uso dos modelos, incluindo a 
formação para a obtenção de modelos físicos a partir dos digitais. 

ATIVIDADES FORMATIVAS DE GRADUAÇÃO 

A partir de uma reforma curricular ocorrida em 2011 junto ao Curso de Arquitetura e 
Urbanismo, as tradicionais disciplinas de Geometria Descritiva e Perspectiva e Sombras foram 
reestruturadas em quatro disciplinas de Geometria Gráfica e Digital: GGD I, II, III e IV. Desde o 
primeiro semestre de formação através de conteúdos de geometria plana, espacial e sistemas 
de projeção, os estudantes utilizam o objeto de arquitetura como elemento para o estudo da 
forma e de sua representação. Apoiando-se então em métodos estruturados no âmbito da 
Especialização e junto aos Cursos de Extensão, as atividades propostas promovem que os 
estudantes transitem entre o desenho a mão, para o croqui, o uso conceitual de instrumentos 
tradicionais de desenho e o uso de técnicas digitais de representação. Neste processo, e sobre 
obras referenciais de arquitetura, incluindo assim as de interesse patrimonial, desde o primeiro 
momento os estudantes são motivados a desenvolver a postura analítica e de produção de 
conhecimento, neste momento sobre os aspectos geométricos de tais obras.  

Junto a disciplinas de outras áreas, como de Projeto, História e Teoria, tem ocorrido parcerias  
que cada vez se fazem mais frequentes, inicialmente por iniciativa do GEGRADI e hoje através 
de solicitações de Oficinas que apoiem os processos de representação digital dirigidos a obras 
específicas ou a um entorno edificado.  

Embora ainda um pouco dispersas, todas estas iniciativas tem incrementado o acervo digital 
iniciado no âmbito do Curso de Especialização. Recentemente estão sendo organizadas ações 
que buscam a colaboração do NEAB, Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira, da FAURB, 
tentando reunir esforços para que esta produção na graduação se estabeleça potencializando 
as duas áreas, de Patrimônio e de Representação.   

ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO 

Para a descrição das atividades de investigação que envolvem a representação de patrimônio 
faz-se necessário referenciar o desenvolvimento de três Projetos em particular: Projeto 
MODELA Pelotas, Projeto ALFA GAVIOTA e Projeto Museu para Todos. 

 O Projeto MODELA Pelotas 

Este Projeto foi estruturado para apoiar o processo de construção do acervo de modelos 
digitais referentes ao Patrimônio Arquitetônico da cidade de Pelotas. Um acervo para ser 
explorado por diferentes áreas, principalmente, de Representação, Arquitetura, História e 
Turismo, respondendo tanto a interesses acadêmicos, do ensino fundamental à pós-graduação, 
como a interesses sociais e culturais. A cada edição do Projeto os objetivos foram sendo 
ampliados, agregando-se outros aspectos a serem considerados junto ao processo. 

Inicialmente a pesquisa  esteve focada no reconhecimento ou na estruturação de processos de 
modelagem, estabelecendo-se o Projeto MODELA Pelotas I (2005/2007). Naquele momento 
foram identificadas teorias, técnicas e tecnologias, e estruturados processos de modelagem 
geométrica e visual que sustentaram a produção dos modelos para diferentes aplicações: para 
a geração de imagens estáticas, cujos modelos exigem um detalhamento geométrico e de 
aparência elevado; para a produção de animações e para a visualização em sistemas de 
realidade virtual, em tempo real, que geralmente exigem modelos mais simplificados (SANTOS 
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et al, 2007).  

O Projeto MODELA Pelotas II (2007/2009) se diferenciou pela investigação sobre a viabilidade 
de adotar integralmente a filosofia de trabalho a partir de software livre no processo de 
geração de modelos digitais para os diferentes tipos de representações (FÉLIX et al, 2005).  

Através de uma parceria estabelecida com a administração superior da UFPel configurou-se o 
Projeto MODELA UFPel (2010/2013), como um subprojeto do MODELA Pelotas. Mantendo-se 
os mesmos objetivos, a produção de modelos foi direcionada para a representação da 
infraestrutura física da Universidade Federal de Pelotas, a qual tem desempenhado um papel 
importante na preservação da memória da cidade, adquirindo e revitalizando vários 
exemplares da arquitetura de interesse patrimonial. 

Paralelamente, o Projeto MODELA Pelotas III (2011/2014), esteve centrado nas questões 
organizacionais, buscando atribuir acessibilidade aos modelos. Foram estudados sistemas de 
repositórios para a disponibilização do acervo de maneira aberta através da INTERNET (BORDA 
et al, 2012).  

Atualmente, junto ao Projeto MODELA Pelotas IV, especialmente a partir da aquisição e apropriação 

de tecnologias para a visualização em realidade aumentada, para impressão 3D e para o corte a laser, 
estão sendo experimentados métodos de modelagem específicos para cada uma destas tecnologias. Os 
modelos digitais que compõem o acervo estão sendo testados e investigadas as incompatibilidades dos 
mesmos para a geração de novas representações a partir das tecnologias referidas.  A maior parte dos 
métodos empregados foi validada para a produção de um tipo específico de modelo. Desta maneira, 
investigam-se possíveis processos capazes de contemplar diferentes formas de representação.  

O Projeto ALFA GAVIOTA 

O Projeto ALFA GAVIOTA (Grupos Acadêmicos para a Visualização Orientada por Tecnologias 
Apropriadas) promoveu a cooperação entre doze Instituições de Ensino Superior, quatro 
europeias e oito latino-americanas, para o desenvolvimento e uso de tecnologias avançadas de 
representação e visualização aplicadas às diferentes áreas do conhecimento. Foi um Projeto 
financiado, pelo Programa ALFA III, Comunidade Européia, de janeiro de 2011 a março de 2014. 
No contexto da UFPel, as ações deste projeto dirigidas à representação de patrimônio 
estiveram associadas ao propósito de exploração das tecnologias de realidade aumentada e de 
impressão 3D e suas aplicações para fins culturais e turísticos. O projeto subsidiou toda a 
infraestrutura científica, através das parcerias com profissionais de engenharia de informática e 
informática gráfica, e a infraestrutura tecnológica, através da disponibilização dos 
equipamentos e software necessários. (http://alfagaviota.info/index.php/aplicaciones/ufpel-
tecnologias-avanzadas-de-representacion-y-visualizacion-aplicadas-en-acciones-de-
investigacion-ensenanza-y-extension-en-arquitectura-y-urbanismo) 

O Projeto MUSEU do conhecimento para todos  

Este Projeto se constituiu como uma ação extensionista, de criação de uma instituição cultural 
intitulada “Museu do conhecimento para todos”, no âmbito da UFPel, a partir de uma parceria 
com pesquisadores da área de Museologia, Comunicação e Arquitetura. Foi um Projeto 
financiado pelo Ministério da Educação através do edital PROEXT/MEC 2011. Como ato 
inaugural deste Museu foi estruturada uma exposição de fotografias, de maneira inclusiva 
(www.memorialdoanglo.com.br/). Para o contexto do GEGRADI esta estruturação se 
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estabeleceu como uma atividade de investigação, promovendo a experimentação da produção 
de modelos físicos para a compreensão da fotografia a partir da experiência tátil. As fotografias 
se referem ao registro de um momento recente da história da UFPel, de ocupação de edifícios 
onde funcionava o  Frigorífico Anglo de Pelotas, exemplar de uma arquitetura de caráter 
industrial. Alguns destes edifícios já não existem mais e outros foram modificados para sediar o 
“Campus Porto” da UFPel, o qual inclui a sede da reitoria.   

4 TIPOS DE REPRESENTAÇÕES PRODUZIDAS E APLICAÇÕES REALIZADAS 

As atividades formativas e de investigação descritas anteriormente foram configurando tipos de 
representações de patrimônio, delimitando métodos de produção particulares e exemplos de 
aplicações até então realizadas no âmbito do GEGRADI. 

DOS MODELOS VIRTUAIS À OBTENÇÃO DE IMAGENS ESTÁTICAS 

As imagens da figura 1 exemplificam modelos gerados para a obtenção de imagens estáticas, 
podendo incluir grande quantidade de informação sobre a forma geométrica e sobre a 
aparência dos objetos.  

Figura 1: Modelos digitais referentes à arquitetura pelotense, para a geração de imagens estáticas, produzidos por estudantes do 
Curso de Especialização em Gráfica Digital/UFPel 

 
Fonte: Acervo do Curso de Especialização em Gráfica Digital/GEGRADI/FAURB/UFPel 

DOS MODELOS VIRTUAIS À ANIMAÇÃO 

As imagens da figura 2 exemplificam representações para a produção de animação. Os modelos 
são mais simplificados do que àqueles gerados para a produção de imagens estáticas. O grau 
de detalhamento passa a ser de acordo com a capacidade de percepção dos detalhes e com a 
velocidade necessária para o processamento das imagens. Utilizam-se técnicas que reduzem o 
número de polígonos do modelo, simplificando a geometria. Em termos visuais isto pode ser 
compensado pela aplicação de texturas, como fotografias do próprio ambiente representado, 
tal como pode ser exemplificado pela representação da direita da figura 2.  

Figura 2: Modelos digitais referentes à arquitetura pelotense, para a geração de animações, produzidos por estudantes do Curso de 
Especialização em Gráfica Digital/UFPel 

 
Fonte: Acervo do Curso de Especialização em Gráfica Digital/GEGRADI/FAURB/UFPel 
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DOS MODELOS VIRTUAIS PARA A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL 

As representações da figura 3 foram produzidas para a visualização em tempo real, as quais 
observam um limite de simplificação entre a necessidade de otimização e a perda de resolução 
de imagem associada à escala de visualização.  

Figura 3: Modelos relativos ao patrimônio arquitetônico associado à Universidade Federal de Pelotas, publicados no Google Earth. 

 
Fonte: Borda et al, 2012 

Sobre a imagem capturada do Google Earth, figura 4, pode-se perceber em destaque outras 
representações de mesmo tipo, constituindo um acervo digital tridimensional, de acesso 
aberto, de modelos de edifícios de interesse patrimonial da cidade de Pelotas.   

Figura 4: Visualização, através do Google Earth do centro histórico da Cidade de Pelotas, destacando-se os modelos digitais 
tridimensionais já disponibilizados 

 
Fonte: Captura de tela a partir do Google Earth 

DOS MODELOS VIRTUAIS AOS MODELOS FÍSICOS EM PAPEL 

Outro tipo de representação que está sendo obtido advém das planificações dos modelos 
tridimensionais digitais possibilitando a construção de maquetes físicas. Estas maquetes, com 
propriedades lúdicas, estão sendo associadas ao propósito de educação patrimonial, a serem 
utilizadas em contextos de escolas municipais e em locais de interesse turístico. Ao centro da 
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figura 5 tem-se um dos primeiros resultados de uma parceria recentemente estabelecida com a 
Prefeitura Municipal de Pelotas. A partir da disponibilização das representações em formato 
digital a Prefeitura tem produzido um material impresso e distribuindo junto à comunidade. 

Figura 5: À esquerda um modelo digital referente à arquitetura pelotense. Ao centro material educativo, com a planificação do 
modelo. À direita, imagem do modelo físico obtido a partir da planificação 

 
Fonte: Acervo do Curso de Especialização em Gráfica Digital/GEGRADI/FAURB/UFPel 

DOS MODELOS VIRTUAIS À REALIDADE AUMENTADA 

Em Borda et al, 2012 relata-se o emprego das técnicas de realidade aumentada. Estas técnicas 
de sobreposição de elementos virtuais à visualização de uma cena, através de uma câmera, 
permitem estabelecer um momento de estímulo multissensorial. Permitem assim ampliar a 
experiência com o objeto de interesse patrimonial, agregando informações digitais por 
sobreposição de modelos bi ou tridimensionais, de textos e/ou som. A figura 6 ilustra uma 
destas aplicações, desenvolvida junto ao Projeto ALFA GAVIOTA, a qual possibilita a visualização 
dos modelos em realidade aumentada e também acessar a outros tipos de recursos, como um 
vídeo, por exemplo, tal qual exemplifica a imagem da direita da figura referida.   

Figura 6: Exemplificação da proposta de cartões postais dos edifícios de interesse patrimonial da UFPel. À esquerda, frente do 
cartão; ao centro, verso do cartão, com o código para visualização  em  RA; à direita interface de visualização. 

 
Fonte: Borda et al, 2012 
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Em NUNES et al, 2012 relatou-se um experimento também com a produção de modelos de 
patrimônio  para serem visualizados em realidade aumentada, realizado junto à disciplina de 
Teoria e História da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo III, FAURB/UFPel. A figura 7 ilustra 
esta produção a qual se constituiu em modelos digitais de igrejas barrocas da cidade brasileira 
de Ouro Preto, estado de Minas Gerais.  

Figura 7: Modelos digitais referentes à arquitetura pelotense, para a geração de imagens estáticas, produzidos por estudantes do 
Curso de Especialização em Gráfica Digital/UFPel 

 
Fonte: Nunes et al, 2012 

DOS MODELOS VIRTUAIS AOS ANAMÓRFICOS 

Outro tipo de representação explorada a partir dos modelos digitais tridimensionais refere-se 
às deformações de imagens de elementos do patrimônio sob pontos de vista específicos, 
anamorfoses, utilizadas em instalações de interesses educativo e turístico.  Em BROD, BORDA e 
PIRES, 2011, descreveu-se uma primeira instalação ilustrada pelas duas imagens da esquerda 
da figura 8. Através de ações tutoradas promoveu-se que a comunidade compreendesse a 
técnica de anamorfose, tendo-se como foco principal o reconhecimento e a valorização dos 
elementos do patrimônio representados, como maneira de sensibilizar e dirigir o olhar da 
comunidade para tais elementos. Em XAVIER, BROD e BORDA, 2013, registrou-se outra 
produção deste tipo de representação para uma instalação junto à Semana do Turismo de 
Pelotas de 2013. Foram selecionados outros elementos de interesse patrimonial em diferentes 
pontos no centro da cidade. As duas imagens da direita da figura 8 ilustram o mesmo tipo de 
jogo proposto para a comunidade, de localizar onde estava o elemento representado no 
mundo real. O elemento surpresa motivou os participantes, sensibilizando-os para reconhecer 
o valor e o significado de cada elemento representado. 

 
Figura 8: Anamorfoses de elementos da arquitetura pelotense 

 
Fonte: Brod, Borda e Pires, 2011 e Xavier, Brod e Borda, 2013 
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DOS MODELOS VIRTUAIS AOS MODELOS FÍSICOS POR IMPRESSÃO 3D 

As imagens das figuras 9 e 10 exemplificam as representações geradas por impressão 3D. Geradas por 
processos aditivos, de sobreposição de camadas utilizando-se de material plástico, adequados também 
para a experiência tátil. Desta maneira, existe o propósito de que este tipo de produção possa apoiar 
iniciativas que atribuam acessibilidade à experiência com o patrimônio histórico e cultural.  

 

Figura 9: À esquerda, elemento de referência para a obtenção de um modelo digital e impresso em 3D 

 
Fonte: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/pelotas/v/miniaturas-mostram-os-detalhes-

arquitetonicos-dos-predios-historicos-de-pelotas/3483660/ 

 

Considera-se importante destacar o quanto os desafios para a resolução de problemas de 
representação, promovidos por modelos de certa complexidade, tem impulsionado o avanço 
no processo de apropriação destas tecnologias de representação. Em especial, a modelagem 
dos elementos em ferro tal como o ilustrado na figura 10.   

 
Figura 10: Exemplificação da adoção dos elementos em ferro da arquitetura pelotense, para exercícios de representação digital e 

impressão 3D 

 
Fonte: Veiga et al, 2013 

DA FOTOGRAFIA AOS MODELOS TÁTEIS 

A figura 11 ilustra o tipo de modelo tátil que está sendo utilizado para promover a compreensão 
de uma fotografia, associado aos recursos de audiodescrição. Em BORDA et al, 2012 descreve-
se um método de estruturação dos modelos táteis, o qual foi intitulado de adição por camadas 
de informação. Este método considera a importância do planejamento para adicionar uma 
informação de maneira tátil. O conjunto de modelos apresentados na figura 11 tem esta 
proposta de sequenciar a informação. 
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Figura 11: Exemplificação de Modelos táteis produzidos para a compreensão de fotografia 

 
Fonte: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/pelotas/v/miniaturas-mostram-os-detalhes-

arquitetonicos-dos-predios-historicos-de-pelotas/3483660/ 

DOS MODELOS VIRTUAIS AOS ORIGAMIS ARQUITETÔNICOS 

Em NAMAYA et al, 2013 registrou-se ainda um outro tipo de representação, envolvendo o 
patrimônio que se começa a experimentar junto ao GEGRADI: de produção de origamis 
arquitetônicos. A figura 12 ilustra esta iniciativa. 

 

Figura 12: Exemplificação da produção de origami arquitetônico relativo ao Patrimônio de Pelotas 

 
Fonte: Namaya et al, 2013 

DOS MODELOS VIRTUAIS AOS MODELOS FÍSICOS POR CORTE A LASER 

Ainda ilustrando um processo inicial de apropriação das tecnologias de parametrização 
associadas ao corte a laser, a figura 13 registra em outro tipo de representação também se 
utilizando de um objeto de interesse patrimonial e cultural. 

 
Figura 13: Exemplificação de exercícios de parametrização e corte a laser na representação de arquitetura de referência 

 

 
Fonte: Acervo GEGRADI/FAURB/UFPel 

DAS REPRESENTAÇÕES AOS PROCESSOS CRIATIVOS 

Por último, mas certamente sem tentar esgotar os tipos de modelos a serem explorados, estão 
os processos que tem buscado gerar representações para além dos objetivos de 
documentação. As figuras 14 e 15 ilustram processos que partem de modelos precisos 
referentes a elementos de patrimônio e logo, através de transformações geométricas dos 
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componentes destes elementos, por isometria ou não, motivam a geração de variações de tais 
formas. 

A figura 14 exemplifica um destes processos, já descrito em BORDA et al, 2012, que envolveu o 
conceito de simetria cíclica no espaço tridimensional. Formas derivadas são geradas através de 
transformações geométricas e de variações de cor dos elementos para a produção de 
composições bidimensionais, a partir de imagens obtidas através das vistas ortográficas do 
modelo, em vista superior. 

Figura 14: Modelos digitais referentes à arquitetura pelotense, para a geração de imagens estáticas, produzidos por estudantes do 
Curso de Especialização em Gráfica Digital/UFPel 

 
Fonte: Borda et al, 2010 

A figura 15 ilustra outro processo de transformação envolvendo simetria. Enquanto o 
experimento anterior se referia à forma de uma cúpula, os elementos utilizados como 
referência são os mosaicos presentes nos pisos de casarões de Pelotas. Conforme descrito em 
BORDA, PIRES e ALVES, 2012, o processo se apoia em regras de simetrias de friso e de plano 
(SANZ E MORATALLA, 1999) e em processos dinâmicos de simetrias no espaço digital (CELANI, 
2003). A partir da identificação de um elemento base da composição e da aplicação de 
diferentes regras de simetria de maneira automatizada, o processo criativo é potencializado.  

Figura 15: Exemplificação de exercícios de composição por simetrias a partir de padrões de ladrilhos hidráulicos da arquitetura de 
Pelotas

 
Fonte: Borda, Pires e Alves, 2012 

Em ambos os processos busca-se contribuir à valorização do patrimônio arquitetônico e 
destacar o seu potencial para alimentar processos criativos no projeto de arquitetura. 
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5 REFLEXÕES: CONSEQÜÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

A produção das representações relativas ao Patrimônio, ao longo desta trajetória, tem buscado 
contemplar diferentes propósitos: desde a construção de conhecimento sobre o objeto arquitetônico, 
promovida pelo próprio ato de representar, ao objetivo de reconhecimento e apropriação das 
tecnologias avançadas de representação que vão se fazendo acessíveis para o contexto em questão. Tem 
buscado contemplar também questões de acessibilidade, investindo tanto em aspectos organizacionais, 
para a disponibilização dos modelos de maneira aberta, como em aspectos comunicacionais. Tem 
buscado ampliar a experiência com o objeto de interesse patrimonial, agregando informações digitais 
por sobreposição de modelos bi ou tridimensionais, de textos e/ou som. Por outro lado, considera 
àquelas possibilidades tecnológicas de produção de modelos físicos apropriados para a experiência tátil. 
Sob a perspectiva de construção de conhecimento sobre o patrimônio representado, observam-se as 
características formais intrínsecas a cada elemento sob os conceitos de proporção, simetria, recursão e, 
recentemente, de desenho paramétrico. Desta maneira, a postura analítica tem envolvido uma 
abordagem estritamente geométrica e tecnológica, estruturando métodos associados às técnicas 
empregadas. A coleção de modelos inclui representações do edifício como um todo ou de elementos 
específicos, com potencialidades de uso em ações de investigação, difusão e educação patrimonial. Esta 
coleção está aberta para ser ampliada especialmente através da motivação de estudos que envolvam 
pesquisadores específicos de áreas como história, teoria da arquitetura ou conservação e restauro.  
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