
Caṕıtulo 1

Introdução

Em Modelagem de Sólidos estuda-se as diferentes alternativas computacio-
nais para representar, manipular e analisar os objetos fisicamente realizáveis,
ou seja, os objetos tridimensionais (sólidos). Ela é considerada como um
ramo da Modelagem Geométrica, pois esta abrange todas as ferramentas e
técnicas que são utilizadas para descrever e processar a forma dos objetos
ou problemas que possam ser abstráıdos em termos de Geometria.

O interesse pelo estudo das formas dos objetos que nos cercam remonta
ao tempo da Alexandria. O aprimoramento e a adaptação dos conhecimen-
tos das diferentes classes de Geometria e dos outros ramos correlatos de-
senvolvidos ao longo do tempo em algoritmos eficientes e robustos, fact́ıveis
de serem processados pelos computadores, tem acompanhado a evolução da
Computação Gráfica e das tecnologias dos processos de manufatura desde o
final da década de 60. Apesar dos esforços, o estado-da-arte de Modelagem
dos Sólidos segue-se ainda o paradigma dividir-para-conquistar (divide-and-
conquer), distinguindo o problema em dois sub-problemas: (1) modelagem
de formas descrit́ıveis analiticamente, que são usualmente superf́ıcies, e (2)
combinação destas formas para definir formas mais complexas. A mode-
lagem de superf́ıcies faz vasta aplicação dos conceitos de Geometria Afim,
Geometria Anaĺıtica e Geometria Diferencial, enquanto a composição destas
formas se fundamenta em Teoria de Conjuntos ou Topologia Algébrica.

1.1 Algumas Classes de Geometria

Conceitos e técnicas de Geometria são fundamentais na Modelagem de Sólidos.
Noções de diferentes classes de geometrias tem sido amplamente exploradas
para desenvolver algoritmos eficientes e robustos para representar, mani-
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pular e analisar as figuras geométricas com uso de computadores. Neste
curso serão apresentadas algumas destas classes e uma das suas aplicações:
Geometria Afim e Geometria Projetiva.

O primeiro matemático que se ocupou da organização dos conhecimentos
de geometria no plano e no espaço foi Euclides, da Alexandria,1 em torno de
300 a.c. O seu trabalho se resultou numa coletânea de 13 livros intitulada
“Os Elementos”. Esta obra, ainda em uso quase sem modificação hoje em
dia, é o segundo livro com maior número de edições na história do mundo
ocidental sendo ultrapassada apenas pela B́ıblia. Nesta obra é apresentado
um conjunto reduzido de axiomas e conceitos primitivos e relações, a partir
dos quais deriva-se a Geometria Euclidiana. Esta Geometria contém as
proposições de duas Geometrias que se distinguem no seu fundamento lógico,
nos seus conceitos primitivos e nos seus axiomas: a Geometria Absoluta
e a Geometria Afim. Essencialmente, a Geometria Absoluta considera
que existe no mı́nimo uma linha paralela a uma dada linha L passando por
um ponto P /∈ L; enquanto a Geometria Afim considera que só existe uma
única linha. No entanto, há um núcleo comum das duas Geometrias fun-
damentado na relação primitiva de intermediação (intermediacy). Esta
Geometria é denominada por alguns autores por Geometria Ordenada.
Veremos que na Geometria Afim encontra-se a ráız do conceito de mode-
lagem geométrica independente de sistemas de referência.

Por muito tempo, a Geometria Euclidiana se mostrou suficiente para
descrever o espaço tridimensional que nos rodeia. Chegou-se até a pensar
que é o único tipo de geometria – as “medidas” da Terra. No entanto,
quando pensarmos num processo de śıntese de imagens, veremos que com a
Geometria Euclidiana não se consegue justificar as correspondências entre
os pontos do modelo 3D e os pontos da imagem 2D, uma vez que tanto os
comprimentos quanto os ângulos não são mais preservados. Neste contexto,
não são mais válidas as noções de paralelismo e de intermediação. Isso im-
pulsionou o desenvolvimento da Geometria Projetiva. Nela, qualquer par
de linhas coplanares se intersectam em algum ponto do plano e o conjunto
de pontos sobre uma linha é sempre fechado, não podendo distinguir dos três
pontos distintos sobre uma linha qual deles está situado entre os outros dois.
Esta Geometria foi também importante no desenvolvimento da técnicas de
modelagem de cônicas e superf́ıcies quadráticas.

A Geometria Diferencial provê métodos de análise à geometria com
1Euclides, foi um matemático grego, filho de pais gregos, nascido na Śıria (séc.III a.c.)

e estudou em Atenas. Ensinou geometria e álgebra em Alexandria a pedido de Ptolomeu
I (o rei do Egipto fundador da dinastia dos Cágidas a quem se devem célebres museus e a
biblioteca de Alexandria).
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base no Cálculo Diferencial; mais especificamente, ela estuda as proprie-
dades locais de curvas e superf́ıcies. Por propriedades locais entendemos
aquelas propriedades que dependem apenas do comportamento das curva
ou superf́ıcie nas proximidades de um ponto. Esta Geometria tem provido
fundamentos teóricos para “costurar”, de forma “suave”, retalhos modelados
individualmente.

1.2 Topologia

Há algumas caracteŕısticas de um objeto que não são descrit́ıveis pelas suas
“medidas” métricas, como ângulos e comprimentos, e que são preservadas
sob deformações sem cortes ou colagens. Para diferenciá-las das carac-
teŕısitcas “métricas”, elas são denominadas caracteŕısticas topológicas.
Exemplos destas caracteŕısticas são o número de nós numa curva, o número
de “buraco” numa superf́ıcie e o número de cavidades num sólido.

Embora Jordan, Euler, Gauss e Riemann conseguiram desenvolver al-
gumas importantes relações topológicas, a Topologia só se consolidou como
uma área de conhecimento no final do século 19 com os trabalhos de Henri
Poincaré e tornou-se mais popular com a sua aplicação na Teoria de Re-
latividade e Teoria Quântica nos anos 1970s. A grosso modo, a Topologia
trata de Geometria de “cont́ınuos”, ou seja, das propriedades geométricas
que são preservadas através de aplicações biuńıvocas (correspondências 1:1)
cont́ınuas.

Em Modelagem de Sólidos, algumas noções de Topologia tem sido muito
úteis não só para desenvolvimento de estruturas de dados como também para
desenvolvimento de algoritmos geométricos mais robustos

1.3 Evolução da Modelagem Geométrica

Com o intuito de mostrar a influência dos resultados obtidos pelos grandes
matemáticos antes da invenção dos computadores na evolução da Mode-
lagem Geométrica a partir dos anos 60 do século 20, destacamos alguns
principais eventos na ordem cronológica.

em torno de 300 a.c. : publicação da coletânea “Elementos” de Euclides.

1435 : publicação do livro “Della Pittura” de autoria do Alberti, no qual
foi formulada a seguinte questão: quais propriedades são preservadas
entre dois distintos desenhos “perspectivos” de um mesmo objeto?
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1637 : Rene Descartes cria a Geometria Anaĺıtica, quando ele aplica a
Álgebra na Geometria.

1807 : publicação de “Applications de l’Analyse à la Géometrie” que é
um compêndio dos principais trabalhos do Monge sobre a geometria
(descritiva) de curvas e superf́ıcies.

1827 : publicação de “General investigations on curved surfaces”, em latim,
do Gauss.

1843 : definição de quatérnios pelo William R. Hamilton.

1872 : Klein conduz o Programa de Erlangen através do qual a Geometria
Afim se consolidou com uma ciência independente.

1899 : Mario Pieri axiomatiza a Geometria Projetiva.

1908 : publicação do trabalho do C. Hermite sobre as funções de base de
Hermite.

1912 : publicação so trabalho do S. Bernstein sobre as funções de Bernstein.

1930 : construção do primeiro computador.

1946 : Schoenberg propôs uma base (B) para funções definidas por parte –
B-splines.

Segunda Guerra Mundial : uso da ferramenta conhecida por spline nas
indústrias britânicas para projetar manualmente a forma geométrica
dos aeronaves em dimensões reais.

1950 : desenvolvimento das primeiras técnicas de interpolação (computaci-
onais) que substituam o procedimento de projeto auxiliado por splines.

1956 : construção do primeiro computador totalmente transtorizado.

1957 : o primeiro sistema de contorle numérico programável comercial (de-
senvolvido por Patrick J. Hanratty)

1959 : desenvolvimento das propriedades de curvas de Bézier pelo P. de
Casteljau no Renault.

1959 : D.T. Ross propôs a linguagem APT, baseada em Geometria Anaĺıtica,
para programar as máquinas NC (numerically-controlled machines),
no Instituto de Illinois.
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1962 : desenvolvimento independente das propriedade de curvas de Bézier
pelo P. Bézier no Citroën.

1963 : desenvolvimento do primeiro sistema gráfico Sketchpad system pelo
Ivan Sutherland no MIT.

1964 : S.A. Coons propôs superf́ıcies de Coons para interpolar bordas (fe-
chadas) definidas por quatro curvas.

1965 : Roberts propôs um algoritmo de visibilidade de linhas para melho-
rar a qualidade da visualização dos modelos e introduz a noção de
coordenadas homogêneas.

1967 : desenvolvimento de uma linguagem de alto ńıvel para projetos as-
sistidos por computador pelo D.T. Ross no MIT.

1968 : Para aumentar o realismo dos modelos, A. Appel desenvolveu o
algoritmo de traçado de raio (ray tracing) reduzindo o problema ao
problema de determinação das interseções dos modelos com os raios .

final dos anos 1960s : surge o termo modelagem geométrica.

1970 : Forrest demonstra a equivalência dos trabalhos de de Casteljau e do
Bézier com os polinômios de Bernstein.

1972 : de Boor propõe um algoritmo recursivo, simples e robusto, para
processar as B-splines.

1972 : Baumgart propôs a estrutura de dados winged-edge e os operadores
de Euler (modelos Brep) para controlar a consistência topológica dos
modelos reconstrúıdos a partir das arestas e pontos captados por um
sistema de visão computacional.

1976 : aparecem os primeiros trabalhos focados na modelagem da trajetória
das ferramentas de corte na usinaem de peças de formas livres.

1977 : A.A.G.Requicha formaliza o domı́nio de objetos ŕıgidos ou sólidos
e propõe, em conjunto com R.B.Tilove, uma estrutura de árvore e
operadores booleanos regularizados com base na Teoria dos Conjuntos
(modelos CSG).

1978 : G.M.Hunt apresenta a estrutura octree para representar os objetos
3D.
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1982 : Blinn aplica o conceito de conjuntos de ńıveis (level sets para mo-
delar os objetos cujas formas não são bem definidas (soft objects).

1983 : Sabin apresenta uma solução para interpolar (blend) uma borda
de 3 ou de 5 lados formada pelos retalhos (patches) de Bézier e de
B-splines.

1983 : Maillot utiliza o quatérnio para codificar as transformações ŕıgidas
no espaço 3D.

1984 : Silicon Graphics, fundada pelo James Clark, lança a primeira estação
gráfica 3D.

1986 : L. Piegl introduz as curvas B-Splines racionais (NURBS), permi-
tindo a representação exata de curvas e superf́ıcies quádricas com uso
de funções polinomiais.

1987 : Ramshaw apresenta o prinćıpio de blossoming como uma forma
alternativa para os algoritmos propostos pelo de Casteljau e de Boor.

1988 : J.C.Platt e A.H.Barr estendem a técnica de superf́ıcies deformáveis
proposta por Terzopoulous e Fleisch, com base no prinćıpio de sistemas
constitutivos, para modelar sólidos deformáveis.

1989 : primeiro processador com suporte direto ao processamento gráfico
3D.

1991 : S3 Graphics lança o primeiro acelerador gráfico 2D para PCs.

1992 : primeira placa de v́ıdeo com unidade de processamento gráfico
(GPU).

??? : suporte de renderização de curvas e superf́ıcies de Bézier por hard-
ware.

Observação 1.1 Para os interessados em conhecer mais a história

• da Geometria, http: // geometryalgorithms.com/history.htm ;

• de CAD, http:// mbinfo.mbdesign.net/ CAD1960.htm

• da Geometria Assistida por Computadores (CAGD), www. elsevier.
com/homepage/sac/cagd/ history.pdf
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• da Computação Gráfica, http: // accad.osu. edu/ ~waynec/history/
timeline.html

Ao longo da evolução da Geometria surgiram vários ramos que hoje são
considerados ciências independentes, porém correlatas. Entre estes ramos
está a Modelagem Geométrica, pois ela consiste essencialmente em integrar
os recursos computacionais no processo de estudo da geometria de interesse.
Isso requer que os procedimentos para determinar as soluções dos proble-
mas conhecidos sejam adaptados em algoritmos finitos, simples, estáveis e
eficientes. A história tem mostrado que esta adaptação não é uma tarefa
trivial.

1.4 Escopo da Disciplina

Diante da abrangência dos conhecimentos envolvidos e da diversidade das
aplicações, há inúmeras formas de abordar o tema de Modelagem Geométrica.
Uma rápida consulta à literatura existente nos leva a concluir que não há
ainda um consenso: uns colocam mais ênfase na modelagem de curvas e su-
perf́ıcies paramétricas, outros na modelagem impĺıcita e alguns na estrutura
dos dados.

Mesmo sendo bastante incompleta a lista dos eventos apresentada na
Seção 1.3, pode-se concluir a partir dela que os conhecimentos sobre a
Geometria vem se acumulando há milênios de anos. Muitos problemas
geométricos já tem suas soluções formalmente demonstradas como corre-
tas, porém não são ainda aplicadas em Modelagem Geométrica, ou por falta
de conhecimento ou por não se conseguiu ainda porta tais soluções para
alguma linguagem de programação.

Os grandes marcos na área de Modelagem Geométrica, como a identi-
ficação do modelo anaĺıtico das curvas de Bézier pelo Forrest e o desenvol-
vimento do algoritmo de de Boor para computar as curvas de B-splines,
parecem confirmar a nossa suspeita de que, em muitos casos, a contribuição
dos trabalhos na área de Modelagem Geométrica consiste em levar para
um ńıvel tratável complicadas formulações matemáticas. Vale transcrever
aqui uma afirmação de um grande revolucionador na área de Modelagem
Geométrica, Carl de Boor, para reforçar o nosso ponto de vista:”Of course,
Schoenberg created B-Splines. Things that I thought were good about them
were not clearly understood at first. But now they are seen as obvious, and
I am pleased to have helped bring that about.”

Convictos de que o domı́nio dos conceitos matemáticos pode ser útil na
compreensão do texto de Modelagem Geométrica e na proposta de novos
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algoritmos eficientes, nós nos preocuparemos em apresentar nesta disciplina
os fundamentos matemáticos dos resultados mais conhecidos em Modelagem
Geométrica.


