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RESUMO 

O processo de projectar hoje em dia apoia-se em muito mais do que apenas desenhos, 
sejam eles à mão-livre ou em programas de desenho especializados. A necessidade de 
transmitir uma intenção em arquitectura encontrou apoio em programas de modelação 
que, apesar de úteis, ainda apresentam defeitos, tanto na interacção com o programa, 
como na comunicação do projecto, tornando-se pouco flexíveis, com tendência a dificultar 
a sua leitura devido ao uso de comandos como pan, orbit e zoom, que facilmente fazem 
com que um utilizador perca a noção de escala, e assim, não faça uma leitura correcta do 
modelo. 

Este trabalho pretende explorar o mundo dos videojogos e as tecnologias a eles 
associadas, uma vez que os videojogos, pela sua própria natureza, pedem um controlo 
preciso na sua interacção com o meio virtual e permitem ao utilizador experimentar a 
sensação de imersão que resulta de um equilíbrio entre grafismo realista e ambiente 
sonoro e luminoso. 

Pretende-se assim desenvolver o protótipo de uma aplicação com recurso a tecnologias 
dos videojogos, que combine desenhos 2D com modelo 3D e que reúna funcionalidades 
úteis na leitura de um projecto, como por exemplo, todos os desenhos necessários à sua 
compreensão (plantas, cortes, alçados, detalhes), facilidade de circulação no modelo num 
ambiente virtual, e interacção em tempo real com o projecto. 

Por fim, a intenção é utilizar essa aplicação num contexto de restauro da Quinta Palácio 
de Valflores, permitindo recuperar a imagem de uma peça única da Arquitectura 
portuguesa que hoje se encontra em ruína. 

 

 

Palavras-chave: Arquitectura(s); Modelação Tridimensional; Motor de jogo; Videojogos; 
Restauro.
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ABSTRACT 

Today’s process of designing architecture relies on much more than just drawings, be they 
free-hand or in specialized drawing programs. The need to convey an intention in 
architecture has found support in modeling programs that, while useful, still present 
some flaws, both in interaction with the program and in communicating the design, 
becoming inflexible, prone to hinder its reading due to the use of commands such as pan, 
zoom and orbit, which easily cause a user to lose track of scale, and thus not making a 
correct reading of the model. 

This paper aims to explore the world of video games and the technologies associated with 
them, since games by their very nature, demand a precise control in their interaction with 
the virtual environment and allow the user to experience the feeling of immersion that 
results from a balance between realistic graphics and sound and light environment. 

The aim is to develop a prototype application using the technologies of video games that 
combine 2D drawings and 3D model and gathers useful features to the reading of a 
design, for example, all the drawings necessary to its comprehension (plans, sections, 
elevations, details), ease of movement in a virtual environment model, and real-time 
interaction with the project. 

Finally, the intention is to use this application in the context of the restoration of Quinta 
Palácio de Valflores, allowing the recovery of the image of a unique piece of Portuguese 
architecture, which today is in ruins. 

 

 

Key-words: Architecture(s); 3D Modeling; Game Engine; Videogames; Restoration.  
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INTRODUÇÃO 

Os jogos podem ser definidos como actividades “a fingir” em que o(s) interveniente(s) se 
envolve(m) num conflito artificial ou perseguem objectivos, regidas por regras e 
procedimentos e que conduzem a um resultado quantificável. Estes são elementos que se 
podem encontrar em definições de “jogo” propostas por designers de jogos e teóricos da 
área de Ludologia como Salen e Zimmerman (2003)[1], Maroney (2001)[2], Avedon e 
Sutton-Smith (1971)[3], e Adams e Rollings (2003)[4].  

A este trabalho interessam particularmente os videojogos, ou seja, jogos controlados por 
um microprocessador ou por um computador. Desde o seu aparecimento, os videojogos 
são considerados um meio único de transmitir uma experiência específica, que evoca 
altos níveis de motivação: motivação para jogar repetidamente para satisfazer uma 
necessidade, motivação para mudar atitudes, opiniões e comportamentos. 

Os videojogos evoluíram de forma a proporcionar uma introdução e uma imersão natural 
e directa no seu ambiente, possibilitando uma experiência em primeira pessoa num 
mundo virtual, tirando para isso partido de controlos ergonómicos, intuitivos, que 
permitem uma interacção realista com esse mundo. Essa evolução advém de uma 
necessidade de proporcionar experiências realistas, e isso é conseguido ao nível do 
grafismo, e de todo o esforço necessário para a produção de render em algo com uma 
dimensão virtualmente infinita. 

Por um lado, o aspecto motivacional dos videojogos levou a acusações de serem viciantes 
e evocadores de tendências anti-sociais, devido ao seu conteúdo. Por outro lado, os 
videojogos são vistos como ferramentas que podem melhorar radicalmente o ensino, 
motivando percepções e comportamentos, e consequentemente, podem ser usados em 
inúmeros tipos de intervenções. Por exemplo, no Galaxy Zoo, as pessoas contribuem para 
o reconhecimento de objectos no Espaço, através de imagens do Hubble, ajudando os 
cientistas a classificar galáxias e outros corpos celestes1. Em FoldIt e Eterna, os 
jogadores resolvem puzzles bioquímicos, desenhando novas proteínas, contribuindo para 
a investigação cientifica na cura de doenças2.  

                                                           
1 Fonte: www.galaxyzoo.org, consultado em Novembro 2013 
2 Fonte: www.fold.it, consultado em Novembro 2013 
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Para o jogador, a motivação para jogar um videojogo e a motivação para permitir que os 
seus conteúdos e características mudem as suas opiniões no contexto da vida real, 
percepções, e até mesmo comportamentos, não têm de ser exclusivas. Daí, as formas 
como os videojogos são experienciados, podem ser manipuladas para evocar motivação 
para jogar, e as suas várias aplicações para entretenimento e outros propósitos precisam 
de ser mais bem entendidas.  

 

“Now for the first time we are starting to see serious interest in 

what we [the games industry] do from the academic side. 

(…) First is the recognition that video games probably represent an 

emerging new medium, a new design field, and possibly a new art 

form. All of these are worthy of study. Second, there are an 

increasing number of motivated students that grew up playing 

these games and now find themselves inspired to work in the field 

one day. They want to find schools that will help them understand 

what games are and how to make them. 

(…) The bridges between the game industry and the academics that 

want to study and teach games are slowly beginning to form. A 

shared language is developing, allowing both sides to speak about 

games and helping developers to more easily share their 

experiences with one another. It is in this language that the 

students of tomorrow will be taught.” 

Will Wright3 

 

Este trabalho pretende mostrar como se pode aplicar a tecnologia usada nos videojogos 
em Arquitectura, tirando partido da tecnologia disponível, apropriando-se do mundo 
digital que lhe é associado. 

                                                           
3 Prefácio por Will Wright, in KOSTER, Ralph, A Theory of Fun for Game Design, Paraglyph Press, Inc. 2005. ISBN: 
1-932111-97-2 pp. viii-ix 
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No que diz respeito à estrutura do trabalho, após esta introdução apresenta-se o Estado 
da Arte (capítulo 1), onde se apresentam os videojogos e a forma como os jogadores 
interagem com eles – de maneira a conciliar as bases para o entendimento da sua relação 
com a percepção virtual e a percepção da realidade –; se listam as ferramentas de 
comunicação de imagem de um projecto de Arquitectura com base em modelos 3D 
virtuais e as suas vantagens; e se apresentam programas  de design de jogos que podem 
ser adoptados para a representação de Arquitectura. 

No capítulo 2 listam-se casos de estudo. 

No capítulo 3, apresenta-se o edifício que será alvo da aplicação das tecnologias 
mencionadas, a Quinta Palácio de Valflores, que actualmente se encontra em ruína.  

No capítulo 4 apresenta-se uma proposta de aplicação das tecnologias mencionadas à 
Quinta Palácio de Valflores, num contexto de restauro, tirando proveito destas 
tecnologias para explorar este monumento com uma imagem renovada, em primeira 
pessoa, num contexto virtual.  

O projecto de intervenção, sendo de restauro neste contexto, procura restituir a 
aparência que ainda é evidente no edifício ou da qual ainda existem memórias através de 
registos fotográficos, numa perspectiva de restauro histórico. Nas situações em que não 
existem evidências do estado original da construção optou-se por se manter num estado 
próximo do actual (por exemplo, as construções anexas ao edifício principal). 

Para efeito do protótipo da aplicação desenvolvida, o objecto de intervenção consiste no 
edifício principal e não na Quinta como um todo. 

O capítulo 5, que corresponde à Conclusão, apresenta uma reflexão sobre os resultados a 
que esta investigação permitiu chegar. 
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1. ESTADO DA ARTE 

1.1. OS VIDEOJOGOS 

Os videojogos são um fenómeno em crescimento e uma influência no mundo moderno. O 
seu desenvolvimento tem vindo a evoluir em vários campos, expondo níveis de 
sofisticação artística cada vez mais refinados, nomeadamente no campo das 
arquitecturas que propõem. 

A criação de espaços virtuais gradualmente mais realistas e complexos, devido ao 
trabalho de especialistas, tornou a experiência de jogo algo cativante e estimulante, e a 
vivência de um espaço virtual é cada vez mais semelhante à vivência de um espaço real, 
o que proporciona uma experiência de imersão ao utilizador. 

Um factor especialmente importante é o modo de interacção do jogador com estes 
mundos visuais, o designado interface. A possibilidade de nos deslocarmos e de deslocar o 
olhar e o modo como isso é feito com dispositivos de interacção humana constitui uma 
forma de aprendizagem e de conhecimento da qual podemos extrapolar uma relação com 
a Arquitectura. 

Os videojogos podem ser agrupados em categorias consoante as suas características, 
nomeadamente a jogabilidade e posição da câmara. Sejam as principais: 

- RPG - (Role Playing Game) O jogador assume o papel de uma personagem com um 
objectivo a cumprir no jogo. A posição da câmara depende de jogo para jogo. 

- FPS - (First Person Shooter) A câmara assume o ponto de vista da personagem, o que 
facilita a utilização das miras em armas de fogo. 

- TPS - (Third Person Shooter) O jogador vê a personagem da perspectiva de uma 
terceira pessoa, como se a câmara estivesse atrás desta ou over the shoulder,  
posicionada sobre um dos ombros da personagem, não estando esta centrada no ecrã.  

- RTS - (Real Time Strategy) São maioritariamente jogos que envolvem controlar 
nações, ou várias personagens, e não apenas uma. A câmara está geralmente situada 
num ponto no “céu”, bird’s eye view. 

- MMOG - (Massive Multiplayer Online Games) Jogos em que participam várias 
pessoas ao mesmo tempo. Pode ser um subgénero de categorias acima descritas.[5] 
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- Jogos Sérios - (Serious Games) Jogos com uma componente didática que poderão até 
ter um carácter de simulador e permitem treinar o utilizador para uma eventualidade 
da vida real (usados em treinos militares, simuladores de voo, educação, arqueologia, 
etc.).[6] 

Neste trabalho, interessa explorar a forma como o jogador interage com o jogo. Essa 
interacção pede um controlo, um comando, um teclado, um cursor, e existe nas mais 
variadas formas, além de estar em constante evolução. Vai desde o Joystick, à tecnologia 
Kinect (tecnologia que permite que o próprio utilizador seja o comando, através de uma 
câmara ligada ao hardware que capta os movimentos do utilizador, imitando-os no ecrã), 
passando pelo comum rato de computador e teclado. 

Na electrónica de consumo, assistimos ao esforço que os gigantes comerciais têm colocado 
na criação e registo de patentes relativas à interface, seja o caso do manípulo da consola 
Wii, ou a câmara da XBox, ou mais convencionalmente, a adaptação dos sistemas 
operativos a écrans tácteis. 
 

1.1.1. O Level Design 

Level Design é a criação ou mapeamento de níveis em videojogos e requer ferramentas de 
desenho e software específicas que permitem ao designer construir ambientes para um 
determinado jogo. 

As etapas na concepção de um projecto de Level Design começam na determinação de um 
conceito (determinação do propósito do nível), passam por vários esquissos em que se 
organizam as etapas do jogo e o rumo que o jogador deve tomar no “terreno”, antes de se 
passar aos desenhos mais brutos em softwares especializados, onde se determina a 
jogabilidade. Passadas estas fases, dá-se início à implementação total da parte artística, 
de áudio e da programação, estando o jogo pronto para ser testado.[7] 

O Level Design pode ser realizado ao nível de grandes áreas, mundos inteiros, 
virtualmente infinitos (geralmente com barreiras invisíveis que o jogador é “conduzido” a 
não tentar ultrapassar), ou pode ser apenas ao nível de um edifício. 

Os cenários de concepção de Level Design podem também, se o jogo assim o pedir, ser 
réplicas de cidades ou edifícios reais; ou criações originais, às vezes com estruturas 
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impossíveis de existir num mundo regido pelas leis da Física, levando a Arquitectura ao 
extremo. 

Alguns exemplos de projectos de Level Design baseados em Arquitectura real são jogos 
como Assassin’s Creed: Brotherhood e Grand Theft Auto III e IV, entre outros. O primeiro 
implicou meses de análise de campo feita por profissionais na área da Arquitectura, em 
Roma, a fim de reproduzir fielmente os seus monumentos históricos e o ambiente da 
cidade no séc. XV; o segundo está perto de ser uma réplica de Nova Iorque, tanto ao nível 
dos edifícios, como dos ambientes de rua, das pessoas, etc., apenas com algumas 
diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais fáceis de encontrar são os jogos cuja 
Arquitectura é fantasiosa, relacionada com 
criaturas mitológicas e personagens de contos de 
fadas, em que os edifícios aparentam ser imunes 
às leis da Física. Bons exemplos disto são 

Bioshock: Infinite, World of Warcraft e Lineage II.  

Imagem 1: À esquerda, Panteão; à direita, Panteão em “AC: Brotherhood” 
Fonte: YouTube - Assassin's Creed Brotherhood - The Game vs Real Photos - Part 2; Acedido em Março 2013 

Imagem 2: À esquerda, vista de Nova Iorque; à direita, vista em “GTA4” 
Fonte: Flickr - Matthew Johnston; Acedido em Março 2013 

Imagem 3: Gameplay "Bioshock: Infinite"  
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Fazendo um paralelo entre a concepção do projecto de Arquitectura e o Level Design, 
podemos concluir que partilham alguns conceitos e intenções. Ambos os projectos 
precisam de um programa, de um conceito, de servir um público-alvo e de responder a 
necessidades ou a um problema proposto. 

Na verdade este trabalho pretende mostrar que existe uma natureza semelhante, 
relativamente à atenção, e nível e intensidade de actividade entre estes dois mundos. Há 
um esforço e necessidade de aprender e adquirir conhecimento sobre um mundo físico 
que são comparáveis. Se esse mundo físico for um edifício ou espaço urbano, é possível 
dá-lo a conhecer através dos métodos e sistemas que se utilizam nos jogos, apesar do 
propósito desse manuseamento, no caso da Arquitectura, não ser lúdico mas sim técnico 
ou cultural. 

 

1.1.2. Sistemas de Navegação 

Por sistema de navegação entende-se um sistema que permite, como o nome indica, 
navegar, neste caso num mundo virtual. Os sistemas de navegação pretendem ser fáceis 
de usar e de entender, adaptando-se ao jogo em que se inserem, contribuindo para a 
experiência que o jogo pretende proporcionar, permitindo uma sensação de imersão mais 
eficaz. São o que permite ao jogador circular pelo mundo virtual que se lhe apresenta, e o 
que torna mais eficaz a sua interacção com o jogo. 

Pathfinding 

Pathfinding (à letra, descoberta de trajecto), associado à navegação Point to Go (apontar 
para ir) refere-se à forma como uma entidade motora, neste caso, um avatar controlado 
por um jogador/utilizador, encontra um caminho à volta de um obstáculo, para chegar a 
determinado ponto. O jogador, com o auxílio do rato, clica num ponto dentro do campo de 
visão permitido pelo jogo, e o avatar vai automaticamente pelo caminho mais curto 
calculado desde a localização original à pretendida, evitando os obstáculos4. 

Este tipo de navegação é geralmente usada em jogos como RPG, TPS e RTS, uma vez que 
a posição da câmara, geralmente num ponto afastado do avatar, permite visualizar o 
terreno de forma mais abrangente. 

                                                           
4 Fonte: www.theory.stanford.edu, consultado em Dezembro 2013 
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First Person Rail 

Também conhecido como Rail Shooter, é uma variante de FPS e de TPS. Neste tipo de 
navegação, o movimento é condicionado pelo jogo e pré-determinado por um rail, por um 
caminho, e o jogador apenas pode variar o ponto de vista, num movimento de 360º, que 
lhe permite “olhar em volta” enquanto segue o percurso5. 

First Person Movement 

First Person Movement, movimento na primeira pessoa, é quando o jogador tem total 
liberdade de movimento dentro do jogo. Neste caso, o movimento do avatar é conseguido 
através de comandos (gamepads), que se seguram com as duas mãos, sendo que a mão 
esquerda controla o movimento, a acção, e a mão direita o ponto de vista; ou de um 
teclado associado, ou não, ao movimento do rato para determinar o ponto de vista. 

  

                                                           
5 Fonte: www.tvtropes.org, consultado em Dezembro 2013 



12 
 

  



13 
 

1.2. O MODELO 3D 

Actualmente, a utilização do 3D para apresentar um projecto de Arquitectura é cada vez 
mais comum, até expectável, visto as tecnologias para tal e os profissionais competentes 
na área serem cada vez mais acessíveis e em maior número. 

As tecnologias desenvolvidas até agora – softwares de desenho, softwares de modelação 
tridimensional, motores de render e softwares de pós-produção – permitem dar a 
conhecer o projecto através de representações realistas, de qualidade equivalente a 
fotografia, mais próximas visualmente do resultado final que um desenho ou esquisso. 

O modelo 3D permite reunir num único ficheiro todo o material necessário para se 
conhecer um projecto, não só ao nível dos volumes (como maquete virtual), como ao nível 
dos materiais, da envolvente, do equipamento e mobiliário, sendo até possível retirar 
plantas, cortes, alçados, pormenores, em qualquer escala, de qualquer ponto do modelo. 

 

1.2.1. O Render 

A forma mais simples de entender o que é um render é pensar no seu processo como o de 
se revelar uma fotografia – fazer um render a partir de um modelo 3D equivale ao 
trabalho do fotógrafo de revelar o rolo de forma a melhor conseguir comunicar o seu 
trabalho. 

Na prática, rendering é o cálculo executado por um motor de render de um software 3D e 
consiste na tradução de uma cena, com uma aproximação matemática em função das 
propriedades da luz e das superfícies, para uma imagem final em 2D. Os modelos 3D são 
a representação matemática de vértices e polígonos num espaço tridimensional e, 
durante o processo de render, a informação espacial, de textura e de luz, é combinada 
para determinar a cor de acordo com o modelo RGBA (Red Green Blue Alpha) de cada 
pixel na imagem resultante. 

Existem duas técnicas de render, sendo que a principal diferença entre elas é a 
velocidade a que as imagens são processadas e finalizadas. 
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Pre-Rendering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É usado principalmente em animação e VFX (Visual Effects) em que se exige uma maior 
qualidade ao nível da complexidade visual. O cálculo para estes renders é processado por 
CPUs de vários núcleos ou até mesmo em Render Farms. Este processo pode demorar até 
dezenas de horas por frame, mas permite resultados com uma qualidade e fidelidade 
fotorrealistas. Somado a isto, existe ainda todo o tempo e trabalho de pós-produção para 
cada imagem, que implica o uso de outros softwares. 

No caso de haver alterações ao projecto, é necessário repetir-se todo este processo. Isto 
aplica-se tanto ao uso dos renders para animação como para stills (imagens estáticas). 

Real-Time Rendering: 

É usado principalmente em jogos, em que as imagens têm de ser calculadas do 3D a um 
ritmo acelerado. 

Uma vez que é impossível prever a interacção de um jogador com o ambiente de jogo, as 
imagens têm de ser processadas em tempo real e de forma fluida, à medida que a acção 
se desenrola, o que exige que haja uma reprodução a um mínimo de 18-20 frames por 
segundo. 

Para que isto seja possível estes softwares tomam partido de hardware dedicado para 
aplicações gráficas (Graphic Processing Units); simplificam os modelos - compilando as 

Imagem 6: Habitação - 3DSMax, Vray, Photoshop - NTS architects 
Fonte Img. 4 a 6: cgarchitect.com 
Acedido em Dezembro 2013 

Imagem 4: Cabana - 3DSMax, Vray, After Effects - Shahab Shafei 

Imagem 5: Taichung Cultural City Center - Vray, 
Photoshop - TaDa Lab 
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texturas e informação de luz por meio de compressão e técnicas como lightmaping e 
texture “baking” -; e mantêm o número de polígonos utilizados baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, esta técnica não consegue ainda igualar a qualidade de imagem de 
pre-rendering, mas permite acesso a uma visualização mais rápida, consideravelmente 
fiel em tempo real e em qualquer posição relativa ao modelo. 

 

1.2.2. Hypermodel 

Um Hypermodel é um modelo 3D desenvolvido para permitir a interacção com o Projecto. 
Não serve como meio de modelação, serve como meio de comunicação, e o seu objectivo é 
facilitar a compreensão do Projecto, integrando desenhos e detalhes num contexto 3D. 

O que distingue Hypermodel de outros modelos real-time é todo o acesso à informação 
disponibilizado no seu software por meio de um GUI (Graphic User Interface), através de 
dispositivos digitais (elementos gráficos como ícones ou outros indicadores visuais). 

Imagem 8: Gameplay “Assassin's Creed 2” Imagem 7: UDK – “Family House in Realtime 3D” 
Fonte: YouTube – Archimmersion. Acedido em Setembro 2013 

Imagem 9: UDK - Falling Water 3D Realtime Fonte: Vimeo - Maarten Br. Acedido em Outubro 2012 
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Este tipo de modelo é particularmente 
útil num contexto de obra, uma vez 
que a conjugação de desenhos 2D 
com modelo 3D permite uma 
compreensão mais imediata e evita 
possíveis erros de leitura dos 
desenhos, por parte de todos os 
envolvidos. 

 

1.2.3. Augmented Reality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmented Reality (Realidade Aumentada, AR) permite pegar numa visão do mundo 
real e complementá-la com elementos virtuais, através de inserção sensorial gerada por 
computador, que pode traduzir-se em som, vídeo, gráfico ou dados de GPS, sendo possível 
manipular e interagir com a informação gerada digitalmente. 

Fonte Img. 11 a 14: YouTube - Augmented Reality Technology in Architecture Field. Acedido em Setembro 2013 

Imagem 12: AR - Visualização de uma maquete 
virtual sobre uma brochura com Tablet 

Imagem 11: AR - Recurso à aplicação para acesso a informação no 
dia-a-dia com Smartphone 

Imagem 14: AR - Recurso à aplicação no local de 
construção para verificar estado da obra. 

Imagem 13: AR - Visualização do modelo do edifício no local de 
construção 

Imagem 10: Hypermodel com secção 
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Augmented reality funciona utilizando hardware com sensores e dispositivos de input. 
Dispositivos portáteis como smartphones e tablets possuem estes elementos pois 
frequentemente incluem câmara, microfone, GPS, acelerómetro, bússola digital, sensor 
de proximidade, giroscópio, entre outros, o que os torna adequados para o uso desta 
tecnologia. 

A tecnologia para Augmented Reality é utilizada em vários campos como o da 
arqueologia, da medicina, do comércio e turismo, militar, da educação, da indústria de 
jogos, do design industrial, do desporto e entretenimento, da televisão, e da arquitectura 
e construção, entre outros.  Em arquitectura, Augmented Reality tem várias aplicações, 
que vão desde permitir que um utilizador com acesso a um smartphone ou tablet possa, 
sem sair de casa, visualizar e explorar um projecto; até mesmo no local da construção, 
poder apreciar uma imagem do objecto final sem este ter iniciado a construção, para uma 
melhor compreensão da sua inserção e interacção com a envolvente. Isto é especialmente 
útil no contexto imobiliário, uma vez que facilita a comunicação entre arquitecto, cliente 
e empreiteiro6. 

                                                           
6Fonte: www.augmentedrealityon.com, consultado em Dezembro 2013 
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1.3. MOTORES DE JOGO 

Motores de jogo, também conhecidos como Game Engines, são sistemas desenhados para 
a criação e desenvolvimento de videojogos. Os principais motores de jogo permitem criar 
jogos para consolas, dispositivos móveis e computadores pessoais. As funcionalidades 
principais que um motor de jogo oferece incluem motor de render para gráficos 2D e 3D, 
um motor de física ou detector de colisão, som, scripting, animação e inteligência 
artificial, entre outras. 

À medida que a tecnologia de motores de jogo tem evoluído e se torna mais intuitiva e 
fácil de trabalhar, também o seu campo de utilização tem expandido, e recentemente a 
sua aplicação abrange áreas para além da dos videojogos, nomeadamente dos 
simuladores (aplicações de treino, de visualização, de medicina e treino militar). 

Existem dezenas de motores de jogo disponíveis para qualquer pessoa que se queira 
aventurar na criação de jogos, alguns até de acesso gratuito.  

Entre eles, mencionam-se dois: 

 

Unity 

O Unity é um motor de jogo que contém um IDE (Integrated Development Enviroment) 
desenvolvido pela Unity Technologies7.  

É utilizado para desenvolver jogos para plugins de web, plataformas desktop, consolas e 
dispositivos móveis e tem três opções de linguagem de programação: C#, Boo e Java Script. 

Teve origem num jogo suportado por OSX em 2005 e actualmente é um motor de jogo 
multi-plataformas, que suporta iOS, Android, Windows, BlackBerry 10, OSX, Linux, web 

browsers, Flash, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360, Windows Phone 8, e WiiU.  

Existem duas versões disponíveis para download, Unity Pro, pago, e Unity, versão de 
acesso grátis. 

 

 

                                                           
7 Fonte: www.unity3d.com, consultado em Outubro 2012 
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Unreal Engine e UDK 

O Unreal Engine foi desenvolvido pela Epic Games inicialmente para FPS, apesar de já 
ter sido usado com sucesso para criação de outros géneros de jogo. Toda a programação é 
feita na linguagem C++ e suporta várias plataformas, tanto de consolas, como de 
computadores (XBox, Playstation, Windows, Macintosh, OS X, Linux, PlayStation 3, 
Android, Wii U, iOS, etc.)8. 

Este software é pago e o produto resultante da sua utilização necessita de uma licença de 
produto para ser comercializado. Em 2009 foi lançada uma versão deste software, o 
Unreal Development Kit (UDK), de acesso grátis para o público em geral para fins não 
comerciais. 

 

  

                                                           
8 Fonte: www.unrealengine.com, consultado em Março 2013 
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2. CASOS DE ESTUDO 

2.1. O INTERFACE DE VIDEOJOGOS COMO PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

A extrapolação dos interfaces de videojogos para o campo da Arquitectura é um tema 
central na investigação de Antony Pelosi9. 

Após terminada a sua formação em Arquitectura, Antony Pelosi trabalhou para os Holt 
Hinshaw Architects em São Francisco, antes de assumir a posição de conferencista na 
Universidade de Massey. A sua investigação baseia-se no papel que o design espacial tem 
na indústria dos jogos de computador e como é que as tecnologias dos videojogos podem 
ser aplicadas no design interior e espacial. 

Ela passa por compreender como combinando os modelos CAD 3D (computer aided 

design) e os motores de jogos de computador se podem conseguir representações em real-

time de hypermodels arquitectónicos, constituindo um suplemento valioso aos 
convencionais desenhos técnicos 2D que se usam nos locais de construção. 

Tendo como plataformas base o Apple iPhone, o iPod Touch e o iPad, Pelosi estudou dois 
sistemas de navegação 3D que combinam os modelos CAD e BIM (building information 

modeling) com as tecnologias dos videojogos. O seu trabalho pretende tornar mais fácil e 
intuitiva a navegação num modelo 3D, contornando problemas que são comuns nos 
modelos virtuais mais correntes: os programas mais utilizados permitem ao utilizador 
usar uma série de comandos - pan, zoom, orbit - que são propícios a um descontrolo na 
visualização na medida em que o utilizador perde a noção da escala, fica preso em cantos, 
vai contra paredes ou fica bloqueado. Além disso, Pelosi teve em conta que estes 
programas são limitados ao uso de um teclado e de um rato, e o seu trabalho visa 
desenvolver um sistema que permita o multi-touch (com recurso ao touch screen) e uma 
maior variedade de métodos de input, aproveitando as características físicas destes 
aparelhos (câmara à frente e atrás, microfone duplo, giroscópio de 3 eixos, acelerómetro 
de 3 eixos, bússola digital, sensor de proximidade e sensor de luz ambiente). 

Para a sua investigação, seleccionou várias aplicações para produtos da Apple que 
permitem importar e visualizar modelos 3D, como o AutoCAD WS, o Finger3D, o 
iRhyno3D, o IPMViewer, entre outros; e procurou também estudar aplicações que 

                                                           
9 Fonte: www.spatialdesign.ac.nz, consultado em Fevereiro 2013 
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proporcionassem experiências de navegação em 3D, como por exemplo o jogo Eliminate: 

Gun Range (o controlo do giroscópio permite ao utilizador deslocar-se no jogo, movendo o 
próprio aparelho), o jogo Epic Citadel (desenvolvido com tecnologia mais avançada no 
que toca à criação de jogos e que permite uma experiência de visualização rica com  
gráficos de elevada qualidade), e a aplicação Hologram Building (que usa o giroscópio e a 
bússola digital para orientar o utilizador à volta de edifícios icónicos – os modelos 
visualizados alteram a sua orientação à medida que se move o aparelho). 

Assim, os dois sistemas de navegação estudados por Pelosi consistem em: 

Point to Go 

Este sistema é uma exploração básica dos métodos de navegação num projecto/modelo 
digital comportado por um sistema portátil com funcionalidade touch. 

O Point to Go é uma ferramenta 
que permite um movimento 
rápido e intuitivo num modelo 
virtual – o utilizador clica no 
ponto para onde se quer deslocar 
e a câmara percorre o espaço até 
lá chegar a uma velocidade 
semelhante à do andar (este é o 
método usado no jogo Epic 

Citadel). 

Isto permite facilitar a utilização e visualização de modelos 3D por alguém que não esteja 
familiarizado com estas ferramentas, pois o processo é simples e descomplicado. 

Aliados a este sistema há uma série de menus que podem ser utilizados para tornar a 
navegação mais expedita, como por exemplo um botão que permite voltar ao ponto de 
partida, ou à última localização, o que também facilita a interacção com o modelo caso o 
utilizador fique “preso” ou bloqueado.  

Uma das limitações deste sistema é que apenas se pode clicar num local que esteja no 
campo de visão do utilizador (a exploração do modelo depende de toques sucessivos). 

 

Imagem 15: Sistema Point to Go 
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Trail Blazing 

O segundo sistema baseia-se no Point to Go mas com o acrescento de se poderem 
predeterminar os locais que se querem “visitar”. Esses pontos são predefinidos e depois 
basta ao utilizador clicar num menu para avançar. 

Este projecto permite ao utilizador 
saber por onde “caminhou”, visto 
deixar um rasto no modelo dos 
movimentos do utilizador. Esse 
rasto acaba por se desvanecer com 
o tempo de modo a não 
sobrecarregar o programa com 
demasiada informação. 

 

Este método ajuda na compreensão espacial do modelo mas pode ser algo complexo para 
utilizadores pouco experientes. 

Imagem 16: Sistema Trail Blazing 
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2.2. EXEMPLOS PRÓXIMOS 

2.2.1. Lisboa – Museu da Cidade 

O valor da possibilidade de explorar um mundo virtual pode ser comprovado com 
exemplos que existem numa realidade geográfica imediata, aplicados num contexto 
museológico erudito, ou na prática profissional da Arquitectura.  

Em Portugal, exemplo da aplicação de 
Arquitectura em real-time é um projecto 
que se encontra no Museu da Cidade, em 
Lisboa. Uma maquete de grandes dimensões, 
executada entre os anos 1955 e 1959 por 
Ticiano Violante, foi a base de um projecto 
de reconstituição da cidade pré-terramoto 
de 1755, em 3D. O projecto, iniciado em 
Junho de 2005, compreende a reconstituição 
virtual rigorosa da maquete, contemplando os principais monumentos da cidade, a 
possibilidade de o utilizador poder interagir digitalmente com a maquete, e percursos 
pré-definidos que permitem ao utilizador circular entre os pontos principais da cidade.  

As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento e usufruto do projecto variam entre 
suportes multimédia interactivos, touch screen, visionamento VRML (Linguagem para 
Modelação de Realidade Virtual) da maquete, tanto para exploração individual como 
para apresentação para grupos. 

Imagem 17: Museu da Cidade - Apresentação do projecto 

Imagem 18: Museu da Cidade - representação do modelo virtual 
Fonte Img. 17 e 18: Sic Notícias 
http://sicnoticias.sapo.pt/cultura/2010/11/25/projecto-3d-recupera-lisboa-antes-do-terramoto-de-1755 
Acedido a 14/11/2012 
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Este projecto permitiu dar a conhecer uma Lisboa que já não existe, a cidade antes do 
Terramoto, sendo possível compreender melhor o estilo de vida da época da Lisboa 
barroca, de uma forma extremamente realista e sensorial, uma vez que até houve o 
cuidado de recriar ambientes sonoros e movimento (gaivotas a voar sobre o Tejo, a água a 
jorrar de uma fonte). 

 

2.2.2. Arqui300 

Como exemplo da prática profissional no que toca a execução de modelos 3D e interacção 
com modelos virtuais para apresentação e comunicação de projecto, a Arqui300, sediada 
em Lisboa e presente em mais quinze países, é uma empresa com 15 anos de experiência 
em produção audiovisual, nomeadamente Imagem 3D e filmes promocionais, dirigidos 
aos sectores imobiliário, institucional, publicitário e turístico.  

A empresa conta com a participação de um grupo diversificado de profissionais entre os 
quais artistas nas áreas do 3D, arquitectos, argumentistas, realizadores, editores 
gráficos e sound designers, entre outros. 

A tecnologia que esta empresa disponibiliza inclui experiências interactivas com 
arquitectura em real-time, augmented reality, estereoscopia e até mesmo holografia. O 
seu portefólio compreende centenas de imagens de render de qualidade realista, dezenas 
de filmes e algumas aplicações interactivas. 

Apesar da qualidade do render, a interactividade com os modelos 3D ainda não 
proporciona uma experiência realista – por exemplo, o utilizador atravessa a mobília, ou 
anda sobre a água numa piscina – o que quebra a imersão no projecto e permite apenas 
uma experiência de comunicação e não de algo aproximado a uma vivência10. 

  

                                                           
10 Fonte: www.arqui300.com, consultado em Dezembro 2013 
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2.3. BIMX 

BIMx (Building Information Model Explorer) é uma aplicação criada pela empresa 
Graphisoft e consiste num “ambiente interactivo “game-like””, pegando na sua própria 
definição11, que permite explorar modelos 3D publicados por arquitectos e designers, 
utilizando para isso o programa ArchiCAD 15 (e seguintes versões). 

Esta aplicação é direcionada para Windows, OSX e iOS e é acessível sem que o utilizador 
precise de instalar a base em que o modelo foi criado, neste caso o ArchiCAD; basta 
instalar a aplicação BIMx para ser possível a um utilizador visualizar e explorar o 
modelo, tornando esta aplicação um meio de comunicação simples e eficaz. 

Quanto à navegação, esta aplicação não depende apenas das ferramentas pan, zoom e 
orbit, mas de uma experiência “natural” de exploração do edifício, apoiando-se para isso 
em funcionalidades como simulação de gravidade e reconhecimento de saídas (portas que 
abrem automaticamente, por exemplo). É também possível activar alguns filtros que 
permitem visualizar o modelo de forma estereoscópica. 

As vantagens desta aplicação no processo de comunicação do projecto incluem o facto de 
ser flexível, tanto no transporte – uma vez que todos os desenhos relativos a um projecto 
se encontram na mesma aplicação, o que dispensa o transporte de rolos de papel de 

                                                           
11 Fonte: www.graphisoft.com/bimx, consultado em Dezembro 2013 

Imagem 19: BIMx em iPad Fonte: YouTube – ArchiCAD - BIMX Hyper-Models on Apple iPad, acedido em Dezembro 2013 
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grandes dimensões –, como na partilha da informação, visto simplificar a leitura do 
projecto  tanto para profissionais como para não profissionais. 

O BIMx torna mais eficaz a detecção de possíveis erros e discrepâncias no projecto, 
melhorando a preparação da obra, e permitindo administrar e actualizar de modo eficaz 
toda a informação e documentos disponíveis. 
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2.4. BENTLEYVIEW 

A Bentley é uma empresa dedicada a criar soluções de software para apoio de arquitectos, 
engenheiros, construtores e outros profissionais da área da construção. Neste contexto, a 
Bentley desenvolveu um software de produção CAD, MicroStation, criado para conciliar 
desenhos 2D com modelos 3D. A visualização do resultado é possível recorrendo ao 
BentleyView, um leitor de DWG, DGN e de i-model, de acesso grátis12. 

O BentleyView permite preencher algumas lacunas deixadas pela tecnologia BIM, como 
por exemplo, informação mais específica relativa a detalhes, necessária em contexto de 
obra. 

Assim, este software serve mais para apoio a profissionais, e não tanto para comunicação 
do Projecto a um cliente, como o BIM. Este software, apesar de rico em informação 
detalhada – todos os desenhos necessários à construção, detalhes, pormenores e ainda 
informação extra – não permite uma imersão natural no projecto, pois os gráficos não são 
realistas, apesar de terem qualidade. 

É uma experiência que depende das funcionalidades básicas (orbit, pan e zoom), mas 
também não pretende ser mais do que isso. 

                                                           
12 Fonte: www.bentley.com, consultado em Outubro 2013 

Imagem 20: BentleyView - Hypermodel Fonte: www.bentley.com, acedido em Outubro 2013 
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É uma ferramenta para apoio em obra, acima de tudo, e pretende tornar acessível e fácil 
de compreender um projecto de construção, tendo para isso conjugado desenhos técnicos 
com modelo 3D, e ainda acrescentado alguns extras com informação necessária - por 
exemplo, renders, imagens, documentos de apoio à obra, relatórios, entre outros. 

As vantagens desta aplicação incluem facilidade de acesso em obra a todos os desenhos 
necessários, assim como a qualquer informação relativa ao projecto; flexibilidade no 
transporte e partilha de informação. 
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3. UM CASO CONCRETO: A QUINTA PALÁCIO DE VALFLORES 

A Quinta Palácio de Valflores está localizada na freguesia de Santa Iria de Azóia, 
concelho de Loures. Foi mandada construir no séc. XVI por Jorge de Barros, feitor de D. 
João III na Flandres e é um exemplar raro da arquitectura civil da sua época. 

Funcionou como habitação até 1870, altura em que foi adquirida pela família inglesa 
Reynolds, que nunca lhe deu o uso habitacional.  

A partir dessa data o palácio começou a funcionar como armazém da exploração agrícola 
da quinta em que se situa, tendo começado a degradação. A partir dos anos sessenta, é 
sabido que os pisos inferiores foram transformados em pocilgas, estábulos, vacarias, 
capoeiras, etc. 

A Quinta Palácio de Valflores foi classificada Imóvel de Interesse Público13, e Zona 
Especial de Protecção14 em 1982. Em 1999 houve uma alteração dos limites anteriores15. 

É considerada imóvel ou conjunto com valor excepcional cujas características deverão ser 
integralmente preservadas. Inclui-se no grupo dos Monumentos Nacionais. 

                                                           
13 Decreto n.º 28/82, DR, 1.ª série, n.º 47 de 26 fevereiro 1982 
14 Portaria, DR, 2.ª série, n.º 213 de 14 setembro 1982 
15 Portaria n.º 129/99, DR, 2.ª série, n.º 35 de 11 fevereiro 1999 

Imagem 21: Quinta Palácio de Valflores, vista a Sul Fonte: Arquivo da ADPAC, 1994 a 1998 
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Apesar do reconhecimento inerente à classificação, esta não serviu para travar a 
degradação e hoje o palácio é uma ruína[8], embora constitua um dos melhores 
exemplares da arquitectura residencial do séc. XVI no distrito de Lisboa, acrescido do 
facto de conservar a sua estrutura original. 

 

 

A Quinta está enquadrada num ambiente urbano, sendo que a propriedade está 
implantada a meio da encosta, sobre o vale, dominando a vila e virando-se para o Tejo. A 
Sul corre o IC2, com um troço paralelo à EN 115, acompanhando para poente o limite da 
quinta; na zona Este-Nordeste - onde se localiza o acesso à quinta - ergue-se uma 
urbanização, sendo as demais propriedades envolventes de características rústicas. 

O palácio encontra-se isolado, sensivelmente a meio da propriedade e em terreno 
desnivelado. A Poente situa-se um aqueduto de arcos quebrados e respectiva conduta 
subterrânea até à nascente de água. 

Imagem 22: Anexo à portaria nº 129/99, DR 35 de 11 Fevereiro 1999 
Fonte: Arquivo da ADPAC 
Com contorno contínuo a negro define-se os limites da propriedade classificada. 
Com contorno cruciforme a negro definem-se os limites da ZEP 
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A arquitectura doméstica quinhentista presente em Valflores revela, em determinados 
aspectos, algumas semelhanças com a arquitectura italiana de Palladio16. 

Inicialmente o uso do Palácio era residencial (quinta); actualmente encontra-se em 
estado devoluto e é propriedade da Câmara Municipal de Loures desde 2006. 

O Palácio estende-se por dois pisos, ambos de planta quadrangular, contando ainda com 
um terceiro piso afecto à zona dos torreões. As coberturas são diferenciadas e 
escalonadas, com telhados a duas, três e quatro águas, elementos que acentuam a 
volumetria do edifício, graduada ao ritmo da topografia e da organização dos espaços 
interiores fundamentais. As empenas laterais e os torreões são rematados por merlões 
piramidais. A Norte tem adossada uma capela e anexos de apoio agrícola de construção 
posterior, a Norte e a Nascente17. 

A fenestração é irregular, de vãos rectangulares de verga recta e emolduração simples.  

Possui uma “loggia” a todo o comprimento do alçado principal que é composta por arcos 
abatidos sobre colunelos toscanos, apoiados num peitoril e interrompidos nos dois arcos 
centrais por balaustrada de ferro.18 

                                                           
16 Fonte: www.sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=68587, consultado em Março 2013 
17 Fonte: www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/73231, consultado em Março 2013 
18 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6316, consultado em Março 2013 

Imagem 23: Vista aérea da localização de Valflores Fonte: Google Maps 
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A compartimentação interior é realizada a partir de dois muros longitudinais e dois 
transversais, criando uma divisão regular feita de um grande rectângulo e dois 
quadrados. Este palácio foi construído na tradição do paço régio medieval, de que o Paço 
de Leiria é modelo, embora transporte elementos renascentistas, especialmente visíveis 
na decoração da capela e na maior importância conferida à "loggia" (tanto na área que 
lhe é consagrada, como na decoração). O tecto do salão principal era de estilo mudéjar. 

A Sul, a fachada principal é dominada pela ampla “loggia”, no piso nobre, que percorre 
todo o alçado e que privilegia a vista para o Tejo. 

O acesso à casa faz-se a Norte, onde o terreno tem uma cota mais elevada e por isso a 
fachada posterior se define em alçado pelo piso único do andar nobre com um corpo 
central delimitado por dois torreões quadrangulares, desenhados sobre a divisão 
posterior da casa e aqui se criando mais um sobrado; esta fachada abria para um pátio, 
do qual hoje apenas restam algumas estruturas murárias, em particular a Este, onde 
subsistem um troço de muro e um portal, cujo traçado deixa no exterior o volume da 
capela. 

Imagem 24: Vista da "loggia" Fonte: SIPA, anos ‘90 
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Os torreões, circunscritos às 
câmaras a Norte, aproveitaram-se 
para um sobrado suplementar. A 
capela, de pequenas dimensões 
e carácter privado, tem 
cobertura em abóbada e lambril 
de azulejos enxaquetados. No 
piso térreo repete-se de alguma 
forma esta compartimentação. 

 

A cor inicial da Casa era branca porém na ruína ainda se pode observar um tom de azul, 
pintado por um ex-proprietário de origem brasileira. 

A distribuição do piso nobre, a zona habitacional, faz-se pelo salão nobre, zona central do 
Palácio, para as salas adjacentes e para a “loggia”. O anexo do lado Nascente 
corresponde à cozinha. 

O piso inferior apresenta a mesma 
distribuição, mas o seu uso era de apoio 
à função agrícola, sendo que a maior 
parte dos compartimentos eram usados 
como lojas ou armazéns. 

As paredes são autoportantes, em 
alvenaria de pedra e cal, com aparelho 
rusticado nos cunhais e cobertura de 
telha cerâmica sobre estrutura de 
madeira. 

Todas as cantarias são em pedra de calcário e é possível observar sobrearcos acima das 
vergas dos vãos. Estes são executados com tijoleiras cerâmicas. É visível o corte 
horizontal das alvenarias de pedra do piso inferior por fiadas de tijoleira cerâmica. As 
abóbadas do piso inferior e intermédio são construídas em tijoleira cerâmica sendo 
originalmente rebocadas.  

Imagem 25: Quinta Palácio de Valflores, vista a Sudoeste 

Imagem 26: Vista das cúpulas do piso inferior 
Autor: Professor Luís Mateus 

Autor: Joaquim Ferreira, anos ‘90 
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Os pavimentos do piso inferior têm uma betonilha de cimento sobre o enchimento do 
extradorso das abóbadas. 

Os tectos do piso nobre originalmente eram em madeira com telha cerâmica, sendo que o 
tecto do salão nobre era de estilo mudéjar. 

Para efeitos de recuperação do Palácio, neste trabalho pretende-se reaver a imagem há 
muito perdida desta peça de Arquitectura portuguesa. Assim, propõe-se o restauro do 
edifício principal do Palácio mais fiel à sua imagem original, tendo o cuidado de 
preservar a estrutura que ainda está de pé e tentando recuperar os restantes elementos 
estruturantes (paredes, chãos dos pisos superiores, colunas da “loggia” e telhados), além 
de elementos marcantes como os azulejos da “loggia”,  o tecto mudéjar do salão nobre e os 
desenhos pintados nas paredes interiores. 

 

  

Imagem 27: Quinta Palácio de Valflores 
Autor: Professor Luís Mateus 
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4. PROJECTO DE APLICAÇÃO: O REAL-TIME HYPERMODEL 

4.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Existe uma clara necessidade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico com o acto 
de Projectar Arquitectura no mundo moderno. 

Como já foi mencionado, actualmente as tecnologias que permitem criar modelos virtuais 
sofisticados estão à disposição do público geral, algumas de forma gratuita, e permitem 
criar e compilar informação com uma precisão técnica ao nível profissional. Assim, é  
expectável que as exigências dos mercados actuais estejam a acompanhar o 
desenvolvimento destas tecnologias, e para corresponder a essas exigências, há que saber 
usufruir do que as tecnologias modernas disponibilizam. 

As tecnologias que permitem desenvolver aplicações mais completas, apesar de 
originalmente pertencerem a outras disciplinas, têm pontos em comum com o campo da 
Arquitectura. Os motores de jogos e os sistemas de navegação de jogos baseiam-se em 
parte na necessidade de circular por ruas, edifícios, cidades, por arquitectura, num 
contexto de videojogo, e foram desenvolvidos para dar resposta a essas mesmas 
necessidades, criando a tecnologia necessária para a criação desses mundos. 

É neste contexto que as tecnologias de videojogos se juntam à Arquitectura, permitindo 
uma vivência da Arquitectura num espaço virtual para fins lúdicos, práticos e 
comerciais.  

Imagem 28: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 01 
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Neste trabalho, pretende-se apresentar uma aplicação que permita facilitar a 
comunicação de projecto, contornando a informação em papel, por vezes difícil de 
entender por parte de não profissionais, e traduzindo a informação em algo facilmente 
entendível por todos, profissionais e não profissionais. 

O uso destas tecnologias poderá servir também para compilar toda a informação do 
projecto numa só aplicação tornando possível o acesso a desenhos, fotografias, detalhes e 
pormenores numa plataforma acessível ao público em geral. Esta característica revela-se 
especialmente útil num cenário de obra ou de comunicação do projecto a um cliente. 

 

4.1.1. O que é na prática 

Com o objectivo de facilitar a comunicação do Projecto, pretende-se criar uma aplicação 
que permita explorar hypermodels em real-time. Desta forma, será possível navegar em 
perspectiva de primeira pessoa pelo projecto. 

Esta intenção acarreta desafios técnicos que são abordados neste trabalho, desde a 
construção do modelo tridimensional, criação de texturas e materiais, passando pela 
conversão de formatos dos ficheiros que contêm a geometria, até à definição efectiva das 
funcionalidades do programa proposto, nomeadamente o interface e modos de interacção 
com o utilizador. 

 

4.1.2. Porquê criar esta aplicação 

Uma aplicação que permite conhecer hypermodels em real-time pretende preencher as 
lacunas que as aplicações já existentes têm. O facto de ser em real-time permite uma 
experiência em primeira mão mais realista, e conjugando essa característica à de um 
hypermodel, é possível permitir maior acessibilidade à informação do projecto, facilitando 
a verificação de desenhos técnicos e detalhes, tanto em obra como para referência 
posterior. Também se aplica ao uso de projectos em processo de restauro, edifícios 
históricos – permite guardar em arquivo toda a informação disponível sobre um 
determinado edifício e torná-lo visitável virtualmente. 
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4.1.3. O que se controla 

Tal como em grande parte dos videojogos, nesta aplicação controla-se um avatar, ou seja, 
uma personagem que representa o utilizador no mundo virtual. Este avatar permite 
visualizar o ambiente virtual com uma câmara em primeira pessoa, o que contribui para 
não perder a noção de escala e ter sempre um ponto de vista de relação humana. Isto 
soma-se ao facto de se poder ligar a opção “câmara livre”, que permite ter acesso a um 
ponto de vista geral do edifício e que abrange todos os ângulos, possibilitando uma 
relação visual muito mais completa. 

Além destas opções de movimento, há a possibilidade de visitar instantaneamente 
qualquer ponto do edifício, sendo para isso apenas necessário seleccionar na planta o 
ponto que se pretende visitar. 

Num contexto de modificação do Projecto ou de Restauro e Reabilitação, existe a opção de 
se poder comparar o antes e o depois, sendo para isso apenas preciso que exista um 
registo fotográfico dos edifícios em questão. 

 

4.1.4. O que tem de diferente 

Os gráficos são realistas e proporcionam uma experiência sensorial rica e completa. Tem 
um sistema de reconhecimento de colisão, que permite resolver o problema que alguns 
programas para 3D apresentavam, em que elementos firmes, como paredes, eram 
atravessáveis. 

Imagem 29: Comparação do palácio com o modelo 
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Toda a informação relativa ao projecto fica condensada nesta aplicação, tornando-a 
acessível de forma simples, o que num contexto de obra pretende facilitar o trabalho dos 
construtores, arquitectos e engenheiros. 

Desta forma também é possível criar um elemento base comum que liga todos os 
envolvidos num projecto, directa ou indirectamente, facilitando a comunicação entre 
arquitectos, engenheiros, construtores, empreiteiros e clientes. 

 

4.1.5. Audiência alvo 

Tendo em conta todas as características de uma aplicação como esta, o alvo principal 
seriam arquitectos, engenheiros, e empresas imobiliárias, sendo que, através destes, 
outros grupos como empreiteiros, construtores, os clientes, câmaras municipais e até os 
sectores de turismo e publicidade seriam abrangidos. 
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4.2. FUNCIONALIDADES  

O sistema de simulação projectado permite o controlo de parâmetros visuais e sonoros, 
determinando uma experiência do espaço, imersiva. 

É possível obter-se um modelo detalhado, uma vez que se torna obrigatório aliar 
desenhos pormenorizados ao modelo 3D. A par com isto, a materialidade também se 
traduz em imersão sonora, visto os “passos” do utilizador adaptarem o som que fazem 
consoante o material que pisam. A interacção com o modelo é feita de modo a tornar 
acessível informação sobre os componentes do projecto, em forma alfanumérica, 
nomeadamente, designações, dimensões e quantidades. A iluminação é realizada de 
modo realista, o que também permite ver o modelo sob a luz das várias horas do dia, 
incluindo à noite, havendo também a possibilidade de simular clima.  

Para esta aplicação, recorrendo aos dados de levantamento disponíveis, foi possível 
modelar o edifício correspondente ao palácio e os anexos situados a Norte deste, assim 
como o terreno onde o palácio se insere.  

A preparação do modelo começou com recurso ao programa SketchUp, passando depois 
para o 3D StudioMax, onde foi completado e preparado para o motor de jogo UDK. As 
texturas foram feitas em Photoshop e, no motor de jogo, após a importação do modelo, 
foram criados e aplicados os materiais e a iluminação, tendo sido também feito no UDK 
todo o trabalho de programação para a aplicação [cf. Anexos – Processo de trabalho]. 

Assim, foi possível criar um protótipo que simula algumas das funcionalidades que se 
sugerem para o produto final e se apresentam em seguida. 

 

4.2.1. Sistemas funcionais 

As funcionalidades do programa serão implementadas através de menus de contexto - listas  
de comandos que aparecem quando se pressiona a tecla “Q”. 

As funcionalidades a introduzir são: possibilidade de criar planos que intersectam o 
modelo de forma a ter acesso a desenhos – plantas, cortes, alçados e detalhes; 
possibilidade de visualizar o edificado por camadas, através da seleção de filtros que 
permitam destacar as camadas dos acabamentos, as alvenarias, a estrutura; seleção de 
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filtros que permitam visualizar o modelo ao longo das horas do dia, o que possibilita  a 
mudança da iluminação do ambiente, e de filtros que permitam simular clima. 

No que respeita à opção de acesso a desenhos, seria possível com acesso a algumas 
funcionalidades inteligentes, em que a aplicação reconheceria os eixos principais do 
modelo, de modo a poder criar planos paralelos a um plano definido pelo utilizador. 

Quanto à visualização de detalhes, haveria um highlight dos detalhes possíveis de 
visualizar, para não sobrecarregar toda a aplicação com detalhes iguais em toda a parte 
do modelo. 

Em casos mais acabados, de comunicação a um cliente, seria possível mobilar os espaços 
e até acrescentar pessoas, para ver o espaço habitado. 

 

4.2.2. Sistema de edição 

Apesar deste sistema ser essencialmente um explorador, é possível considerar também 
possibilidades de edição das geometrias e edifícios representados. 

Consoante o fim que se queira dar ao modelo, é possível aceder a uma opção de edição na 
própria aplicação que possibilite uma interacção criativa que permita editar 
determinados elementos construtivos mais simples tais como paredes, portas, janelas, 
assim como alterar materialidades – texturas e cores.  
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Imagem 30: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 02 

Imagem 31: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 03 
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Imagem 32: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 04 

Imagem 33: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 05 
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Imagem 35: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 07 

Imagem 34: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 06 
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Imagem 36: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 08 

Imagem 37: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 09 
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Imagem 38: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 10 

Imagem 39: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 11 
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4.3. DIAGRAMA DE FUNCIONAMENTO 
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Legenda 

Estado de conexão: relativo à conectividade do utilizador ao software. 

Condicional: Implica confirmar se um valor se verifica. 

Modo avatar: Estado do utilizador na aplicação – controlo de um avatar. 

Modo não-avatar: Estado do utilizador na aplicação – controla outras opções que não o 
avatar. 

Acção de utilizador: Operação efectuada pelo utilizador. 

Processo automático: Operação efectuada automaticamente. 

 

Diagrama 

Menu: Menu básico de opções presente no início da aplicação. 

Línguas: Selecção de língua numa lista com opções pré-definidas 

Load do modelo: Loading para a visualização interactiva do modelo em real time. 

Exploração em First Person Movement: Movimentação por defeito – vista em 
primeira pessoa do modelo à escala real. Funcionalidade que permite simular andar pelo 
modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 40: Vista em First Person Movement 
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Free camera: Modo de câmara livre que permite ao avatar, por via de um atalho, 
mover-se no eixo vertical, “voar”. Este modo permite visualizar o modelo de todos os 
ângulos sem restrições físicas, à excepção do reconhecimento de colisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu radial: É um menu que aparece como overlay na interface gráfica do utilizador 
quando se pressiona a tecla “Q”. Permite escolher entre seis opções: secção (ferramenta 
corte), detalhes (ferramenta detalhes), fotografia (opção antes/depois), planta (menu 
planta), editor (opção materialidade) e filtros (menu filtros). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 41: Vista em modo Free Camera 

Imagem 42: Vista com menu 
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Opção materialidade: Capacidade interactiva de alterar materiais dentro da aplicação 
com recurso a um menu específico para o efeito. O menu apresenta uma selecção 
pré-definida de texturas e cores que o utilizador pode aplicar a um elemento selecionado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opção antes/depois: Activa o aparecimento de highlights no chão para onde o 
utilizador se pode dirigir. Uma vez lá, a câmara ajusta para uma posição pré-definida de 
forma a corresponder ao ponto de vista de uma fotografia tirada no local e que permite a 
comparação entre o estado anterior e o actual da construção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 43: Exemplo para a opção materialidade 

Imagem 44: Exemplo para a opção antes/depois 
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Ferramenta detalhes: Ferramenta que permite selecionar um detalhe no modelo e ter 
acesso ao desenho técnico correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramenta corte: Ferramenta que permite criar um plano vertical paralelo a um eixo 
definido pelo utilizador com a possibilidade de ser arrastado pelo modelo, resultando na 
visualização de um corte/secção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 45: Exemplo para a ferramenta detalhes 

Imagem 46: Exemplo para a ferramenta corte 
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Menu planta: Surge um menu que permite, através da escolha do piso, seguido da 
escolha da divisão, transportar o avatar automaticamente para a localização 
determinada. Permite também exportar uma planta do piso selecionado através de um 
botão específico para o efeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Menu filtros: Surge um menu que permite selecionar a opção de visualizar o modelo a várias 
horas do dia, incluindo à noite, assim como alterar o clima; ou, ao nível construtivo, selecionar 
uma camada (p.ex.: camada da alvenaria, camada com estrutura) que se pretenda visualizar. 
Após seleção, essa camada torna-se visível no local/divisão em que o utilizador se encontra.  
 

  

Imagem 47: Exemplo para o menu planta 

Imagem 48: Exemplo para o menu filtros 
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Controlos e comandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teclas que controlam o movimento do avatar. 

 Activar/desactivar o modo “free camera”. 

 Permite descer quando o modo “free camera” está activo. 

 Saltar. Permite subir quando o modo “free camera” está activo. 

 Abre o menu. 

 Fecha o menu. Desactiva opções do menu activas. 

 

O campo de visão e a direcção do avatar são controlados com o rato. 

 

 

 

 

  

Imagem 49: Controlos e comandos da aplicação 
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSÃO 
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5. CONCLUSÃO 

Este trabalho permite mostrar como se pode tirar partido de uma tecnologia que apesar 
de pertencer originalmente a um campo tão diferente do da Arquitectura, pode ser 
vantajoso se se souber tirar partido do que ela tem para oferecer. 

A natureza narrativa dos jogos pede mais do que uma representação técnica de modelos 
de jogo e, os motores de jogos como se conhecem hoje, foram criados para responder a 
essa necessidade de simular mais do que blocos com texturas; foram criados para que 
seja cada vez mais fácil ter uma experiência sensorial completa e rica, tirando partido 
dos efeitos de luz, sons de ambiente, das dinâmicas, coisas tão simples como o agitar de 
folhas, que trazem um realismo cativante ao jogo. 

Aliar as tecnologias dos videojogos ao acto de projectar e de comunicar um projecto 
constata-se viável e eficaz, tendo em conta que estas tecnologias são cada vez mais 
acessíveis, seja ao nível de custos, seja ao nível de plataformas, seja ao nível da 
aprendizagem na sua utilização e interacção. É também uma forma de responder às 
ferramentas que já se encontram disponíveis para quem trabalha na área de 
Arquitectura e construção, e que apresentam lacunas e estão longe de serem ideais 
quando o objectivo é comunicar um projecto. 

Num contexto de restauro e recuperação, e pegando no exemplo tratado neste trabalho – a 
Quinta de Valflores – esta aplicação transforma-se numa janela para o passado, 
apresentando uma visão realista da imagem do Palácio na sua época de ouro, permitindo 
não só observar o edifício, mas interagir com ele, tirando partido do potencial de imersão 
que estas tecnologias sugerem, permitindo ao utilizador ter uma experiência no mundo 
virtual que não é possível no mundo real. É uma forma de salvaguardar obras que não 
resistem ao tempo e que devem perdurar na memória e estar disponíveis às gerações 
vindouras. 

Resta continuar a exigir mais destas ferramentas, continuar com o avanço tecnológico, e 
esperar para ver até onde é que é possível chegar com aplicações que evoluam e cresçam 
neste contexto. 
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Imagem 51: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 12 

Imagem 50: Screenshot do modelo num protótipo da aplicação 13 
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ANEXO A - PEÇAS DESENHADAS 
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ANEXO B - MAQUETE 
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Imagem 63: Maquete à escala 1:100 
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Imagem 64: Maquete à escala 1:100 
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Imagem 65: Maquete à escala 1:100 
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ANEXO C - FOTOGRAFIAS DE VALFLORES 
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Imagem 66: Vistas exteriores de Valflores, SE-SO-O-NE, 2000 em diante 

Imagem 67: Vistas interiores. Salas laterais e vista para os torreões, 2000 em diante 
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Imagem 68: Salão Nobre e salas laterais, 2000 em diante; imagem de arquivo de resto de tecto mudéjar 
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Imagem 69: Vistas da “loggia” 



110 
 

 

 

 

 

  



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D - PROCESSO DE TRABALHO 
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Imagem 70: Perspectivas em SketchUp 

Imagem 71: Secções horizontais em SketchUp 
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Imagem 72: Secções verticais em SketchUp 
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Imagem 73: Pormenores: “loggia” e coluna; varanda; cobertura e merlões em SketchUp 
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Imagem 74: Perspectivas em 3DSMax 
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Imagem 75: Perspectiva; Wireframe – edifício e abóbadas do piso inferior – 3DSMax 
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Imagem 76: UV maps, 3DSMax 
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Imagem 77: Primeiros testes – Perspectivas, UDK: Exterior e “loggia”  

Imagem 78: Correcções – Perspectivas, UDK: Exterior  
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Imagem 79: Correcções – Perspectivas, UDK: Exterior e “loggia”  
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Imagem 80: Pormenor nas paredes do salão nobre, Photoshop e UDK 
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Imagem 81: Exemplos de texturas usadas, UDK  
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Imagem 82: Editor de materiais, UDK 
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Imagem 83: Imagens finais, UDK 
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Imagem 84: Imagens finais, UDK 
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Imagem 85: Imagens finais, UDK 
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Imagem 86: Imagens finais, UDK 



130 
 

 

  

Imagem 87: Imagens finais, UDK 
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Imagem 88: Imagens finais, UDK 
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ANEXO E - PAINÉIS FINAIS 
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