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I. INTRODUCTION

Os trabalhos em modelagem geométrica de objetos grá-
ficos, em particular de modelos tridimensionais (3D), ga-
nharam destaque nas décadas de 1960 e 1970, em fábricas
de automóveis na Europa. Durante muito tempo, as apli-
cações de modelagem eram predominantemente utilizadas
em contextos de engenharia para gerar modelos precisos
que especificassem a geometria de um objeto que seria
manufaturado. Alguns exemplos de softwares de modelagem
nessa linha são AutoCAD e SolidWorks.

Com o passar do tempo, além dos engenheiros especifi-
cando objetos, os softwares de modelagem 3D passaram a
ser utilizados por profissionais como arquitetos, estilistas,
designers e artistas modelando objetos para animações,
games, croquis de plantas arquitetônicas, peças de vestuário,
entre outras representações de objetos e cenários. Nesses
casos, o intuito da modelagem deixou de ser especificações
precisas e tornou-se comunicação, transmitindo a essência da
forma dos objetos, sem necessitar alta precisão geométrica.
Com esse propósito, para modelagem de objetos gráficos
tridimensionais surgiram alguns softwares como Blender e
Maya.

Todos esses softwares citados até aqui são desenvolvidos
utilizando o paradigma WIMP (Window, Icon, Menu, Poin-
ter). Nesses sistemas, os dispositivos de entrada de dados
mais comum são o mouse e o teclado. Essas aplicações são
poderosas e precisas, porém possuem interfaces complica-
das, aumentando o tempo de aprendizagem e dificultando a
utilizaçao. Por outro lado, o novo propósito para modelagem,
e a mudança de perfil de seus usuários, destacou a necessi-
dade de mudança do paradigma de construçao de aplicaçoes
de modelagem. Nesse cenário surgiu a Modelagem e Inter-
faces Baseadas em Sketch (SBIM: Sketch-Based Interfaces
and Modeling).

Sketches é uma excelente forma de comunicaçao. Rapi-
damente, é possível transmitir uma idéia com alguns riscos
no papel. Isso deve-se ao fato da alta capacidade dos seres

humanos de associação de modelos. Somos capazes de
reconhecer alguns padrões nos sketches e identificar que
representam um modelo 3D. Com essa descoberta, vários
pesquisadores de modelagem geométrica se interessaram
em desenvolver pesquisas sobre métodos de modelagem de
objetos 3D a partir de desenhos gerados pelo usuário.

Além de utilizar sketches na modelagem, percebeu-se
também que estes são uma boa ferramenta para interação
do usuário com a aplicação. Aplicações baseadas em sket-
ches são mais intuitivas e naturais ao usuário. O primeiro
trabalho nessa linha foi o Sketch Pad [1], apresentado em
1964 por Ivan E. Sutherland. Porém, a área tornou-se mais
popular em meados da década de 1990. Um dos primeiros
trabalhos, nesse período, foi o SKETCH [2], apresentado
por Robert Zeleznik, em 1996. Outros importantes trabalhos
que podemos citar são Teddy [3], em 1999, e o Chateau [4],
em 2001, por Takeo Igarashi et al; ShapeShop [5], por Ryan
Schmidt et al, em 2006; e FiberMesh [6], de Andrew Nealen
et al, em 2007.

Existem dois problemas centrais em desenvolver fer-
ramentas baseadas em sketches. O Primeiro refere-se a
construçao de um modelo 3D a partir de um desenho
2D (modelagem baseada em sketches). O segundo refere-
se à construçao de uma interface intuitiva que permita ao
usuario, facilmente, resolver qualquer ambiguidade referente
ao primeiro problema (interface baseada em sketches).

Outra vantagem de utilizar sketches para interaçao em
aplicações de modelagem é aproveitar os avanços em plata-
formas com interfaces naturais. Podemos citar como exem-
plos de interfaces naturais Tablets e dispositivos sensíveis ao
toque. De um modo geral, a utilização desses dispositivos
deixam o processo de modelagem mais intuitivo e natural,
pois levam em consideração aspectos perceptuais e cogni-
tivos do usuário ao fazer um desenho em um papel ou em
uma tela.

Como uma linha de pesquisa, SBIM ainda é muito recente
e nem todos seus conceitos e resultados são considerados
consenso entre os pesquisadores da área, nem genéricos
suficientes para serem usados em quaisquer aplicaçao de
modelagem. Os métodos de modelagem utilizados em sis-
temas SBIM tem seus pontos fortes e pontos fracos, o
que impossibilita determinar qual é o mais adequado. Por



Figura 1. Processo de sketching.

enquanto, quaisquer escolha está intrinsecamente ligada ao
propósito da aplicação. Os conceitos apresentados neste
texto objetivam criar uma formulação sistemática para a
área, enquanto os métodos e sistemas, procuram apresentar
uma visão generalista, destacando as possibilidades de mo-
delar objetos utilizando sketches, através de uma análise do
estado da arte. Além deste, outros trabalhos que apresentam
a área são [7], [8], [9].

[FAZER PARAGRAFO DE OVERVIEW]

II. SKETCHING

Ao longo deste texto faremos uma análise sobre mode-
lagem geométrica de objetos gráficos utilizando sketches.
Segundo Luiz Velho e Jonas Gomes [10], um objeto gráfico
é um par (S, f), onde S ⊂ Rm é chamado de suporte
geométrico e f : S −→ Rn é chamada de função de atribu-
tos. Ainda segundo esses autores, a Modelagem Geométrica
é a área que trata do problema de descrever e estruturar
dados geométricos no Computador. Nesse texto trataremos
da modelagem de objetos gráficos a partir de desenhos feitos
pelo usuário. Ou seja, teremos objetos 2D desenhados pelo
usuário e os objetos 3D construídos pelo sistema.

Chamaremos de sketching ao processo de especificação
do modelo através de desenhos. Em um sistema SBIM,
durante o processo de sketching, o desenho feito pelo usuário
assume diferentes caracterizações (Figura 1). As diferentes
caracterizaçoes dos elementos do processo de sketching
induz uma proposta de arquitetura para sistemas SBIM, que
seguiremos nesse trabalho. Essa é uma arquitetura generica
que apresenta os principais processos necessários sistemas
SBIM.

O processo de sketching inicia-se com o desenho feito
pelo usuário no dispositivo. Esse desenho é amostrado.
Cada amostra será chamada de cursor. O conjunto discreto
de cursores que representa curvas no desenho chamaremos
de traço. O processo de representação do cursor e do
traço chamaremos de Aquisição. Os traços serão agrupados
convenientemente para construir um modelo de curvas ao
qual o sistema deverá inferir algum significado. Esse modelo
chamaremos de sketch. E ao processo de composição do
sketch chamaremos de Curve Modeling. O sketch pode ser
utilizado tanto para criação e edição do objeto gráfico 3D
que está sendo modelado, quanto para controle. Neste último
caso a aplicação decide a tarefa que executará, de acordo
com a interpretação do sketch. Chamaremos essa categoria

de sketches de gesto. Ao processo de criação e edição do
objeto gráfico 3D chamaremos de Object Modeling.

Após a composição do sketch é necessário interpretá-
lo para decidir qual operação o usuário pretendia com o
desenho. Esse processo resulta em um sinal que determina
qual operação será executada. Essa operação gera uma
transformação no estado da aplicação, no modelo ou na
visualização da cena. Após processada essa operação, deve-
se atualizar a visualização da cena no dispositivo de saída.

III. SKETCH BUILDING

O processo de modelagem baseada em sketch inicia-
se contruindo o modelo 2D. Essa construçao consiste em
capturar os traços e uni-los convenientemente, compondo o
sketch. A captura do traço é realizada a partir de sucessivas
aferiçoes dos atributos do cursor em diferentes instantes, na
frequencia especifica do dispositvo de entrada de dados. Os
dados provenientes da amostragem do desenho costumam
ter amostragem irregular e ruidos. Outro fato indesejavel é
a grande quantidade de pontos amostrados. Muitos desses
pontos são redundantes e sua presença qumenta o custo
de processamento e armazenamento. Dessa forma durante
o processo de aquisiçao dos dados sao necessarios duas
operaçoes: filtragem e fitting. A filtragem consiste em uma
reorganizaçao dos pontos amostrados a partir de analises
locais. Durante a filtragem os pontos podem ser espacial-
mente uniformizados, suavizados, pode-se remover pontos
proximos ou interpolar pontos distantes. O processo de
fitting é um processo global que consiste em, a partir de
uma analise do connjunto de dados, obter pontos de controle
que permitam reconstruir a curva (ou, uma curva bem bem
parecida).

A. Acquisition

Os dispositivos de entrada variam entre si pela forma
que o usuário consegue interagir com o sistema. Alguns
dispositivos possibilitam capturar outras informações, além
da posição do cursor em um determinado instante de tempo,
que podem ser úteis ao processo de modelagem. Podemos
citar por exemplo: múltiplos toques, pressão e inclinação da
caneta, tipo do objeto, orientaçao no dispositivo, etc. Dessa
forma os atributos representados no cursor estão diretamente
relacionados com o dispositivo que será usado durante a
aquisição.

Além das informaçoes capturadas em um dispositivo,
ainda existem outros aspectos que devem ser considerados



Figura 2. Pipeline do Processo de Aquisição.

na aquisiçao. O primeiro é a frequencia de amostragem. A
velocidade de desenho do usuário não é constante. Logo,
uma curva desenhada é mais amostrada em determinadas
regiões do que em outras. Outra característica importante é a
precisão da posiçao do cursor. Em alguns dispositivos, como
interfaces tangiveis, por exemplo, a interaçao é de baixa
precisão. Nesses casos, pode ser necessário que o sistema
interprete a desejada posiçao do cursor no contexto espe-
cifico da aplicaçao. Um exemplo de problema de precisão
ocorre quando o usuário tenta selecionar um ponto sobre
uma curva, mas não posiciona o cursor exatamente sobre a
curva, embora suficientemente perto. Nesse caso a aplicaçao
deve interpretar que a posiçao é um ponto sobre a curva.

Utilizaremos neste texto o paradigma dos quatro universos
[10] para esquematizar o processo de sketching.O desenho
realizado pelo usuário no dispositivo (Universo Físico) é
capturado a partir de sucessivas aferiçoes dos atributos dos
cursores. Cada cursor pode ser pensado como um ponto x =
(x1, ..., xn) ∈ Λ, onde cada coordenada refere-se a um dos
atributo desse cursor e Λ é o produto cartesiano de n espaços
de atributos. Dessa forma, o desenho pode ser visto como
uma curva contínua c : I −→ Λ (Universo Matemático).
Para representar essa curva computacionalmente, precisamos
de uma estrutura discreta capaz de reconstruir a curva
desenhada, a menos de um erro tolerado. Essa representaçao
computacional pode ser uma lista T = {p1, ..., pn}, onde
pi = (x1, ..., xn) (Universo de Representação). Para manipu-
lar computacionalmente esse traço é necessário definir uma
estrutura de dados com as informações captadas (Universo
de Implementação). A Figura 3 representa o paradigma dos
quatro univeros para o problema de aquisição do traço.

A representação mais comum dos dados de um cursor
contém a informação de posição (nas coordenadas da janela
ou do dispositivo) em um determinado instante de tempo.
Porém, certos dispositivos possibilitam capturar informações
extras do cursor. Além dos atributos capturados, também
é possível calcular alguns outros, como identificador, tipo,
velocidade, aceleração, etc.

Apresentamos uma abordagem vetorial para reoresentar
um traço. Porém, pode-se desejar armazenar um traço em
uma imagem. Essa abordagem pode ser usada em sistemas
SBIM que possibilite o usuário fazer um decalque ou editar
uma imagem. Esta é uma representação estática que pode
aproveitar recursos existentes em processamento de imagem.
Por outro lado, há várias desvantagens para modelagem. Pri-
meiramente, não armazena nenhuma informação temporal.
Segundo, não permite deformar interativamente a geometria
o modelo desenhado (para mudar a forma de uma curva é
necessário apagar o que se deseja mudar e refazer).

Ainda existem outras representações que são específicas à
procedimentos utilizados na modelagem de curvas. Podemos
citar os modelos representados a partir de pontos de controle
(eventualmente com mais algum parâmetro de ponderação).
Como o conjunto de pontos de um traço capturado, pode
não ser adequado a priore, contendo ruidos ou redundancia,
existem métodos de fitting que encontram um conjunto de
pontos de controle capazes de reconstruir a curva desenhada
(a menos de um erro tolerado) através de uma analise
global dos pontos capturados. Por outro lado, problemas
como ruido e redundancia podem ser contornados atraves
de abordagens locais de filtragem.

A filtragem pode ser realizada para remoçao de outlier,
ruidos, suavizaçao dos dados e redistribuiçao espacialmente
uniforme. O processo de filtragem pode ser realizado en-
quanto o usuário está desenhando (on-line), ou após o
usuário terminar de fazer o desenho (off-line).

Uma forma de remover outlier é utilizar um filtro passa
baixa. Outra forma é suavizar a curva. Essa tecnica é mais
geral, pois também remove ruidos. Podemos dividir o pro-
blema de ruidos em duas categorias: Ruido da Informaçao
e Ruido do Dispositivo. O Ruido da Informaçao refere-se
a amostragem ser realizada em um objeto ja ruidoso. No
caso de sketching esse ruido pode ocorrer quando o usuário
não tem muita habilidade de desenho e/ou manuseio do
dispositivo, gerando um traçado impreciso, causando a perda
da forma pretendida. O Ruido do Dispositivo é proveniente
de uma captura imprecisa do desenho do usuário. Suas reais
causas variam de dispositivo para dispositivo. A remoçao
de ruidos pode ser realizada aplicando um filtro gaussiano,
laplaciano, ou através de algum outro filtro de convoluçao
aplicado ao conjunto. A necessidade do tratamento de ruido
destaca que o objetivo do sistema é modelar o objeto

Figura 3. Paradigma dos quatro Universos para representação do Traço.



pretendido pelo usuário, e não necessariamente, o que foi
desenhado no dispositivo de entrada.

Uma forma simples para atenuar ruidos é realizar um
downsample nos dados. O algoritmo mais básico para isso
é pegar pontos de k em k. Por um lado essa tecnica é muito
simples de implementar, por outro, caso a distribuiçao da
amostragem seja muito irregular Uma forma para redistribuir
os pontos espacialmente é definir um threshold (ε) e descar-
tar os demais pontos captados, que estejam a uma distância
inferior a ε, do anterior armazenado. Um problema desta
tecnica é que o descarte não garante que a distancia entre
dois pontos seja exatamente ε.

A reamostragem pode ser realizada de duas formas: No
primeiro caso, podem-se determinar uma distância (ε) mí-
nima entre pontos amostrados e descartar os demais pontos
captados, que estejam a uma distância inferior a ε, do
anterior armazenado. Outra abordagem é, após pegar um
ponto, descartar os k pontos subsequentes. No segundo
caso, após terminar o desenho podem-se fazer uma rea-
mostragem baseada na "curvatura"da curva em cada ponto
(as aspas devem-se ao fato de estarmos trabalhando com
dados discretos). Pode-se, também, determinar a posição de
cada ponto através da média da posição de seus vizinhos.
Essa última abordagem, além de deixar a amostragem mais
uniforme, reduz o ruído. Porém, a nova posição dos pontos
pode deformar a curva desenhada pelo usuário, gerando um
resultado indesejado. Uma alternative é utilizar um filtro de
B-spline Wavelets [11], conforme mostrado na Figura 4.

Abordagens de downsample podem resultar em amostra-
gem indesejaveis pois a distribuiçao dos pontos sobre a curva
não é uniforme. Normalmente, regiões do desenho com
maior curvatura tendem a concentrar pontos, pois são locais
onde o usuário costuma fazê-lo mais devagar, portanto,
possibilitando capturar uma amostragem mais densa. Por
outro lado, em regiões de menor curvatura o usuário tende a
desenhar mais rápido. Essa é uma propriedade desejavel em
varias aplicaçoes. Caso a amostragem esteja mais densa do
que necessário, pode-se aplicar um método de downsample
mantendo o critério de curvatura.

Além de filtragem, algumas vezes é interessante deter-
minar algumas caracteristicas no sketch, como quinas (alta
curvatura), curvas (baixa curvatura) e regioes retas (curva-
tura zero) [12]. De posse dessas características é possivel
segmentar e juntar traços convenientemente [13], conforme

Figura 4. Filtragem por Filtro B-Spline Wavelet.

Figura 5. (a) Desenho feito pelo usuario; (b) sketch segmentado; (c) junçao
de traços.

mostrado na Figura 5.
Os métodos citados independem da representação da

curva. Por outro lado, existem métodos que aproximam a
curva desenhada por uma curva Bèzier ou B-Spline deter-
minando a posição dos pontos de controle dessas curvas de
modo que a curva gerada seja uma aproximação satisfatória
do desenho. Essa representação, além de necessitar de menos
pontos de controle do que os capturados, reduz o ruído,
pois são curvas suaves. Esse tema será melhor discutido na
próxima seção.

B. Curve Modeling

Após a filtragem do traço, o resultado obtido contém
muitos pontos redundantes. Por isso, é comum ajustar esses
pontos com uma representação equivalente, que possa ser
gerada por um conjunto menor. Essa nova representação
possui algumas vantagens, tais como, simplificar os dados
de entrada e facilitar futuras comparações e interpretações.
Além disso, muitas dessas representações são suaves (ou
suaves por partes). Esse processo é conhecido como fitting.
Esse é um método de reconstrução da curva, visto que, a
curva contínua desenhada pelo usuário é amostrada, durante
o processo de aquisição, obtendo portanto uma representação
finita. Logo, é necessário determinarmos uma descrição con-
tínua, que possa gerada a partir dos dados finitos resultantes
da amostragem.

Existem algumas abordagens para esse ajuste de curva
que aproximam os dados por curvas com erro médio satis-
fatoriamente baixo. Uma abordagem consiste em aproximar
os pontos localmente por um polinômio obtido pelo método
dos mínimos quadrados. Outras utilizam curvas implicitas
variacionais e de subdivisão [5]. Porém, a abordagem mais
comum é utilizar curvas paramétricas como B-Spline e
Bèzier [14].

A maioria dos sistemas de modelagem de curvas utilizam
splines para fazer o fitting das curvas. Chamamos de splines,
curvas polinomiais por parte que são geradas a partir da
interpolação / aproximação de um conjunto de pontos de
controle. Dois problemas destacam-se ao trabalhar com
splines: deformaçao e fitting.

Casteljau e Bèzier desenvolveram um método para cons-
trução de objetos gráficos, como carros, motores, barcos,
aviões, etc. Esse método foi utilizado na construção de
sistemas CAD na Renault, em 1969, e na Citroën, em



Figura 6. Características Geométricas analisadas no processo de Beautification.

1962. Nesses sistemas, uma curva era especificada por seus
pontos de controle, para deforma-la bastava reposicionar
esses pontos.

O advento da modelagem baseada em sketch trouxe uma
mudança sistemática no processo de criação e edição de
curvas e superfícies. Em vez de manipular pontos de con-
trole, um método muito pouco intuitivo, o usuário passou a
esboçar a curva que deseja modelar e manipular diretamente
um ponto sobre esta curva [15], ou sobre a superficie [16].
Essa é uma soluçao para o problema de manipulaçao de
objetos gráficos.

Uma solução simples para fazer o fitting de um desenho
é considerar os pontos amostrados como pontos de controle
de uma spline. Essa é uma alternativa simples, mas caso a
amostragem seja muito refinada, o processo de reconstrução
da curva fica custoso, pois a aplicação necessita calcular
muitos pontos. Por outro lado, se essa amostragem for muito
pouco densa o erro médio é alto. Trabalhos como [17], [18]
mostram uma soluçao para obter um conjunto pouco denso
de pontos de controles de uma curva, sem aumentar o erro
médio.

Utilizar curvas splines para fitting de curvas pode ser uma
boa escolha pelas estruturas e características geométricas
dessa classe de curva. Além da representação, outra van-
tagem consiste no processo de edição. Pode-se manipular
diretamente um ponto sobre uma spline (curva [15] e super-
fície [16]). Porém, em certas aplicações, a classe de curvas
utilizadas pode ter mais estrutura do que uma b-spline. O
processo de beautification trabalha com um exemplo desse
tipo de classe de curvas.

O termo beautification foi utilizado pela primeira vez,
no contexto de SBIM, por Takeo Igarashi et al em 1997
[19]. Nesse trabalho foi apresentado um sistema de modela-
gem de objetos gráficos bidimensionais chamado PEGASUS
(Perceptually Enhanced Geometric Assistance Satisfies US).
Nesse sistema, desenhos feitos a mão livre pelo usuário são
interpretados como segmentos de retas. Essa interpretação
basea-se em restrições sobre a geometria global do objeto
tais como: como conexidade, paralelismo, perpendiculari-
dade, congruência, simetria, alinhamento e equidistância,
apresentadas na Figura 6. Nela o desenho feito pelo usuário
é exibido por um traço de maior espessura.

Quando o usuário desenha uma curva o sistema deve
decidir como inseri-la no modelo já construído. Porém, a
decisão tomada pode não estar coerente com o desejo do

usuário. Isso ocorre porque existem multiplas possibilidades
para se fazer tal inserção. Mediante a essa ambiguidade, caso
a escolha de qual segmento será adicionada ao modelo seja
realizada pelo sistema, podem ocorrer erros. Uma alternativa
é permitir que o usuário apague o segmento, escolhido pela
aplicação, e tente recriá-lo. Porém o erro pode se repetir.
Outra alternativa mais confiável, utilizada no Pegasus, é
exibir todas as possibilidades calculadas e deixar a escolha
para o usuário. Porém, dependendo da complexidade do
modelo podem aparecer muitos candidatos. Nesse caso a
visualização desses segmentos estaria comprometida, pois
haveriam muitas sobreposições, dificultando que o usuário
selecionasse o segmento pretendido. Uma possibilidade é
limitar a quantidade de candidatos a solução. Outro fato que
diminui a quantidade de candidatos é reduzir a quantidade
de características geométricas analisadas.

A aplicação PEGASUS fornece uma interface simples
para o usuário e ainda permite criar certos modelos precisa-
mente. Por outro lado, limita-se a modelos lineares por parte.
Muitas vezes os modelos são compostos por curvas (não
lineares). S. Murugappan apresentou um trabalho semelhante
[20]. Neste trabalho o autor apresenta um método que reco-
nhece curvas com partes lineares e arcos de circunferência.
Essas curvas são análisadas inferindo uma semântica ao
processo de modelagem de curvas. A Figura 7 mostra um
exemplo de um resultado deste trabalho. Embora o conjunto
de primitivas deste trabalho seja maior do que o apresentado
no PEGASUS ele ainda é restrito. Dessa forma, podem ser
necessárias outras representações.

Em algumas aplicações de modelagem, a geometria do
objeto modelado é mais genérica (e portanto com menos
estrutura) do que a obtida com o beautification. Nesse
caso, deseja-se que o usuário tenha mais controle sobre a

Figura 7. Semântica na modelagem 2D.



Figura 8. Oversketching.

forma do objeto. Nesses casos, como primitivas podemos
usar curvas parametricas (splines ou poligonal). Como o
usuário é passível a erros durante a construção, é importante
oferecê-lo meios para corrigir o que não estiver de acordo
com o desejado. Uma forma é manipular diretamente a
geometria do objeto modelado. Outra forma é conhecida por
oversketching. Existem duas abordagens para oversketching.
Na primeira, o usuário é capaz de criar seu sketch, refazendo
partes que estiverem incorretas (Figura 8a); na segunda, ele
cria o sketch através de vários pequenos traços sobrepostos
(Figura 8b). Para que não haja confusão, chamaremos a
primeira abordagem de oversketching corretivo e a segunda
de oversketching em lote (oversketching in batch). Essas
tecnicas também podem ser chamadas de overdrawing, re-
sketching, re-drawing, overtracing, scribbling, e "mão ner-
vosa"("nervous hand").

O primeiro trabalho sobre oversketching [21] apresentou
um método para oversketching corretivo. Essa técnica ne-
cessita interpretar o novo desenho para saber qual ação o
usuário pretende ao realizar certo traço (adicionar um traço
ao modelo, ou corrigir o sketch). Quando identificado que
o traço significa um oversketching corretivo de uma curva
já modelada pelo usuário, deve-se localizar o ponto em que
começa e o que termina a correção dessa. O novo traçado
indicará como deverá ser reparametrizado esse trecho da
curva. Alguns trabalhos que mostram como essa técnica
pode ser utilizada para criação e edição de modelos 3D são
[22], [23].

A abordagem de oversketching em lote está mais rela-
cionada com o problema de aquisição do sketch. Algumas
referências para esta técnica são [24], [25]. Essa abordagem
foi inspirada no fato de muitos desenhistas utilizarem vários
pequenas curvas para desenhar um objeto. Por outro lado,
na grande maioria das aplicações, o desenho deve ser feito
através de curvas completas representando os contornos do
objeto.

Embora desenhar um objeto através de pequenas curvas
possa ser mais intuitivo para o usuário, essa representação
pode ser incoveniente em muitas aplicações SBIM. Para mo-
delar objetos gráficos 3D, curvas completas são primitivas
mais robustas. Por isso, transformar oversketching em lote
em uma curva é um requisito necessário em alguns sistemas
SBIM. A Figura 9 mostra um exemplo de modelo gerado
com oversketching em lote.

Richard Pusch et al apresentou em 2007 um trabalho [24]

Figura 9. Oversketching em lote.

que mostra como os vários traços recebidos do dispositivo
podem ser interpretados (off-line) como uma curva B-
Spline utilizando Análise da Componente Principal (PCA
- Principal Component Analysis). Para utilizar tal análise,
a entrada é subdividida em pedaços menores e analisados
isoladamente. Esse método garante que a junção de cada
pedaço seja contínua, quando os traços de entrada assumem
um "fluxo"contínuo. Isso ocorre, pois a entrada, após ser
subdividida, é ordenada; em cada seção um conjunto de
pontos são estimados, e esses pontos, na ordem definida,
são considerados como pontos de controle de uma curva
B-Spline, portanto contínua.

Ate agora os métodos de modelagem de curvas inde-
pendem da dimensão do espaço ambiente destas. Embora
normalmente o desenho feito pelo usuário seja seja em um
dispositivo plano, pode ser necessário interpretar o sketch
como uma curva 3D. Uma primeira alternativa é definir
planos na cena, chamados de bilboards, e projetar o desenho
sobre eles [26], [27]. A Figura 10 mostra dois exemplos
de objetos desenhados através de billboards. No primeiro,
desenhou-se duas arvores e uma rede. Note que em um outro
ponto de vista observa-se a falta de volume nos objetos (na
verdade os objetos são apenas uma imagem na cena). No
segundo exemplo construiu-se um terreno a partir de uma
silhueta desenhada em um billboard na cena. A especificaçao
deste é dada como um plano ortogonal ao chao que passa
pelo primeiro e ultimo ponto do desenho. Outros exemplos
de construçoes de curvas 3D podem ser vistos em [28], [29],
[23].

Para projetar um sketch em uma superficie pode-se utilizar
técnicas como Ray Casting ou Unprojection. Ray Casting
consiste em projetar um raio da posição da câmera, na
direção do vetor look at, até que este intersecte algum
elemento da cena. Esse ponto de interseção é a posição do
ponto desenhado nas coordenadas do mundo. Unprojection
consiste em, invertendo a matriz resultante das transforma-
ções de visualização, encontrar a reta referente a cada ponto.

Figura 10. Objetos desenhados em Billboards.



Com essa reta, verifica-se no z-buffer qual ponto está mais
perto da câmera, ou seja, qual objeto foi tocado primeiro por
tal reta. Esse é o ponto na cena, correspondente ao ponto
desenhado.

O processo de construçao do sketch consiste em gerar
uma representação para o traço realizado pelo usuário dentro
do contexto da aplicação e compo-lo com o sketch ja
desenhado. Dessa forma, está diretamente relacionado com o
propósito da aplicação e em qual plataforma será exeutado.
Em qualquer cenário, o sketch deve ser interpretado para
identificar qual procedimento será executado no sistema.
Esse processo será apresentado na próxima seçao.

IV. SKETCH BASED MODELING

Após construir o sketch é necessário interpreta-lo para
definir qual tarefa o sistema deverá executar. Em sistemas
WIMP essa decisão é objetiva. Cada botão ou tópico em
menu realizam uma operação específica. Por outro lado, em
aplicaçoes SBIM um traço pode ter múltiplas interpretações.
Por exemplo, uma curva fechada em volta de um objeto ja
construido pode ser interpretada como parte deste objeto;
como também poderia ser interpretada como uma seleção
deste; ou ainda, poderia ser um gesto para chamar uma
outra ação particular do sistema. Essa ambiguidade torna
complexo a construçao de um sistema natural. Por isso que,
em aplicaçoes SBIM, como em qualquer software, também
haverá um conjunto de procedimentos que o usuário deverá
conhecer, para interagir corretamento com o sistema. A
meta de desenvolver aplicações orientada a gestos é que
estes procedimentos especificados sejam naturais ao usuário,
dentro de um contexto claro e sem ambiguidades.

Para inferir um significado ao sketch deve-se inicialmente
determinar quais opearações o sistema é capaz de realizar
e associa-las a um gesto. Nessa associação o gesto pode
ser acompanhado de algum outro elemento do sistema
(botão do mouse ou da caneta apertado, tecla pressionada,
algum objeto tangível colocado no dispositivo) ou um estado
pré-determinado. Essas escolhas são particulares em cada
aplicaçao.

Embora desenvolvedores distintos possam definir con-
juntos diferentes para estados de uma aplicação SBIM, as
principais categorias de estados são controle (Seção IV-A),
criação (Seção IV-B) e edição (Seção IV-C). A primeira,
refere-se a interação com o usuário. Costuma ser responsável
para interpretar o sketch e determinar qual será o próximo
estado da aplicação. As duas últimas podem ser subdivididas
em estados distintos. Por exemplo, em um sistema podem
haver mais de uma forma de construção ou edição do
objeto modelado. Na próxima seção explicaremos como
pode ser realizado o controle do sistema através de gestos,
e nas seções subsequentes, apresentaremos alguns métodos
de criação e edição de objetos a partir de sketches. Em [7],
[8], [9] pode-se encontrar mais informaçoes sobre tecnicas
de modelagem baseada em Sketches.

A. Controle

Toda aplicação necessita de um elemento que controle
os dados de entrada e saída e seu relacionamento com o
modelo (entende-se aqui por modelo o objeto de trabalho
da aplicação). Uma importante abordagem de controle, no
contexto de software, é o padrão MVC - Model-View-
Controller [30]. Nesta, o controlador define como a interface
gráfica reage as estradas do usuário. Em sistemas SBIM,
temos a mesma necessidade. Precisamos definir como o
sketch realizado pelo usuário interfere no objeto gráfico
modelado e em sua visualização. Essa ação sobre o modelo
ocorrerá sob a forma de criação ou edição. Podemos fazer
uma analogia fraca entre o Interpretador de Sketch e o
Controlador. Ambos tem o papel de controlar a aplicação
(decidir como manipular o modelo baseado nos dados de
entrada).

Controlar a aplicação significa, decidir qual operação
deverá ser executada mediante a algum gesto. Para criar
uma aplicação orientada a gestos é necessário criar um
vocabulário de gestos, ou seja, um mapeamento entre gestos
e operações. Como definido, a priore, um gesto é um
conjunto com um ou mais traços utilizados para controle.
Decidir qual ação deverá ser executada, associada a um gesto
feito, é uma tarefa que está fortemente relacionada a cada
aplicação. Essa decisão pode ser um processo complexo
pois um gesto pode ser ambíguo, ou seja, um gesto pode
estar relacionado a mais de uma operação. Além disso, para
tomar essa decisão é necessário interpretar o gesto, ou seja,
reconhecer a forma do gesto.

Quanto ao problema de ambiguidade dos gesto, uma
alternativa é definir estados, ou modos, da aplicação. Dessa
forma cada gesto teria um contexto de acordo com cada
estado. Então a aplicação pode assumir estados como o
de criação, de edição (deformação, adicionar detalhe ao
modelo, pintura, etc), de controle de câmera, de transfor-
mações afins, etc. Outra forma de resolver problemas de
ambiguidade é permitir que o usuário especifique qual ação
deverá ser executada com aquele gesto. Essa decisão deve
ser tomada dentre as opções de operações possíveis. Essas
opções podem ser previamente conhecidas pelo usuário, ou
podem ser exibidas após a realização do gesto.

Figura 11. Exemplos de gestos.



Figura 12. Contornos de um objeto.

Figura 13. Magic Canvas, um exemplo de sistema de Recuperação de
modelos.

A interpretação do gesto consiste em um processo sis-
temático de definir características do sketch e associá-lo a
uma determinada operação. Essa interpretação pode ser feita
através de alguma técnica de Inteligência Computacional, ou
através de uma análise geométrica da curva definida pelo
gesto. Alguns exemplos de trabalhos sobre reconhecimento
de gestos são [31], [32], [33]. A Figura 11 apresenta alguns
exemplos de gestos que podem ser reconhecidos.

Um exemplo de aplicação, cuja principal forma de con-
trole são os gestos, é o Teddy [3]. Nessa aplicação há apenas
alguns botões que realizam operações simples como iniciar
um desenho, desfazer uma operação, determinar operação
de dobrar um objeto e salvar. Fora isso não há menus, nem
outros Widgets utilizados em sistemas WIMP. O controle,
basicamente, é feito utilizando apenas gestos e o clique dos
dois botões do mouse. Algumas operações são executadas
imediatamente após realizado um desenho. Outras dependem
de múltiplos desenhos. O controle dessa aplicação é baseado
em estados.

Desenvolver uma aplicação de modelagem somente ori-
entada a gestos é desejável, mas não é uma tarefa simples,
como supracitado. Quanto mais recursos têm a aplicação
mais dificil pode ser construir uma interface baseada so-
mente em gestos. Dessa forma, durante o processo de
desenvolvimento da aplicação é necessário definir um com-
promisso entre o que é possível fazer só com gestos e o que
deverá utilizar algum outro recurso de interface.

B. Criação

Podemos dividir os métodos de modelagem de objetos
gráficos 3D baseados em sketches em duas categorias:
evocativos e construtivos. Os método evocativos baseam-se
em primitivas que são adicionadas ao modelo quando iden-
tificado um sketch a ela associado. Os métodos construtivos
utilizam mais diretamente o sketch feito pelo usuário. Esse
sketch é processado para gerar o modelo 3D. Resumida-

Figura 14. Reconstrução do sketch em aplicações de engenharia.

mente, a diferença entre estes métodos é que os evocativos
primeiro necessitam de um passo de reconhecimento do
sketch para depois construir o objeto gráfico, enquanto os
construtivos vão direto a etapa de construção.

Podemos citar dois tipos de sistemas evocativos: os Siste-
mas Icônicos (Iconic Systems) e os Sistemas de Recupera-
ção de Modelos (Template Retrieval Systems). Os sistemas
Icônicos associam gestos a um conjunto de primitivas,
agrupadas através de operações booleanas, para modelar o
objeto. Os sistemas de Recuperação de Modelo associam um
sketch a algum objeto (ou classe de objetos) já modelado.

Um exemplo de Sistema Evocativo Icônico é o SKETCH
[2]. Este utiliza como primitivas cubos, superfícies de re-
volução, cones, esferas, prismas, dutos e quádricas. Todas
essas primitivas são geradas a partir da interpretação de um
sketch. Um exemplo de Sistema Evocativo por Recuperação
de Modelo é o Magic Canvas [34]. Essa aplicação possiblita
construir facilmente uma cena 3D a partir de sketches. O
usuário faz o sketch, esse é segmentado, e cada segmento do
sketch (que representa um objeto da cena) será interpretado e
associado a algum objeto primitivo na base de dados. Siste-
mas de Recuperação de Modelos são facilmente extensíveis,
bastando ampliar sua base de dados. Um exemplo de cena
criada com o Magic Canvas é mostrado na Figura 13.

Os sistemas construtivos interpretam o sketch para gerar
o modelo 3D. Uma possibilidade é interpretar os sketches
como contornos do objeto gráfico (representação wireframe).
Porém, isso cai em um problema clássico de reconstrução
3D: a ambiguidade da representação. Isso ocorre porque o
problema de associar um sketch a um objeto grafico 3D
não está bem posto, pois um sketch pode estar associado a
mais de um modelo. Uma proposta para resolver esse tipo de
ambiguidade foi apresentada em 2007 por Lipson [35]. Esse
tipo de abordagem pode ser utilizada para gerar modelos
compostos por poligonais. Um exemplo de objeto criado
pelo sistema do Lipson, gerado a partir do sketch da Figura



Figura 16. Utilizaçao de Sketch para definiçao de mapa de altura.

14a, é mostrado na Figura 14b. Outra alternativa é reduzir o
escopo da aplicaçao, adicionando restriçoes que permitam o
sistema escolher uma opçao (ou poucas, deixando a escolha
final a cargo do usuario).

Outra abordagem construtiva refere-se a especificar os
contornos do objeto. Contorno é um conceito importante
em SBIM, pois determina uma representação do objeto
gráfico com muita estrutura. Entende-se por contorno ao
conjunto dos pontos da fronteira de um objeto gráfico 3D
cujas normais estão perpendicular a direção de visão (vetor
look at da câmera). Note que o contorno contém mais
informação do que a silhueta do objeto. A Figura 12a mostra
um exemplo de contorno de um objeto. Aplicações como
Teddy [3] e ShapeShop [5] são exemplos de sistemas cons-
trutivos baseados em contornos. Nessa abordagem o sistema
calcula o esqueleto (eixo medial) do contorno. Com base
nesse elemento, existem diferentes abordagens de geração
da superfície do objeto. Um exemplo consiste em rotacionar
os pontos do traço em torno do eixo medial. Essa técnica
é representada na Figura 12b. Outra abordagem, é a técnica
de inflagem apresentada no Teddy e exibida na Figura 12c.

Ainda podemos citar outras técnicas de modelagem de ob-
jetos 3D, como por exemplo, técnicas referentes a construção
de mapas de altura [36], como exemplificado na Figura 16.
Esse tipo de técnica consiste em criar uma superfície que
seja o gráfico de uma função. Uma técnica conhecida para
construção desse tipo de superfícies é shape from shading.
Essa técnica consiste em definir um mapa de altura a partir
da análise de sombras de uma imagem. Embora os exemplos
de aplicações dessa técnica mais conhecidos referem-se a
análise de imagem bitmap, a entrada de dados poderia ser um
desenho, feito com sketches, que marcasse o que é sombra
e o que está mais iluminado. Outra técnica de construção de
mapas de altura é definição de curvas de níveis.

Figura 18. Classes específicas de objetos modelados.

Mapa de altura é uma forma interessante para especificar,
por exemplo, modelos 3D como terrenos. Um trabalho
interessante nessa área é o Terrain Sketching [37]. Neste
trabalho, além dos sketches utilizados para definir a macro-
estrutura do terreno, a aplicação utiliza alguns métodos pro-
cedurais para sintetizar uma geometria realística. A Figura
15 exibe um resultado obtido nesse trabalho.

Como já dito, sketch é muito bom para transmitir uma
idéia utilizando poucos traços. Dessa forma, não se espera
riquezas de detalhes no desenho utilizado no processo de
sketching. Portanto, uma característica de modelagem ba-
seada em sketch é gerar um objeto com geometria rústica.
Mesmo com esse conjunto de diferentes técnicas de cons-
trução de objetos gráficos 3D a partir de sketches, ainda
é muito difícil criar um objeto genérico preciso, com alta
qualidade e com realismo.

Por outro lado, já existem aplicações que modelam objetos
de uma classe específica com bastante realismo e precisão.
Quando a categoria de objetos a ser modelados é conhecida
pode-se compensar a pouca informação contida no sketch,
com dados conhecidos pela aplicação a priore. Dessa forma é
possível gerar modelos bem precisos. Nesses casos o sketch
é utilizado para determinar elementos estruturais do modelo,

Figura 15. Terrenos gerados a partir de sketches.



Figura 17. Adição de detalhe em malha.

Figura 19. Exemplo de sketch difícil de se criar um modelo 3D.

enquanto os detalhes são inferidos pela aplicação. Podemos
citar como classes específicas de objetos modelados com
sketch cabelos [38] (Figura 18a), árvores [39] (Figura 18b)
e flores [40] (Figura 18c).

Criar um modelo geométrico a partir de sketches não
é uma tarefa simples. Por exemplo, a Figura 19 mostra
um exemplo de sketch com o qual ainda não se consegue
gerar um ambiente 3D associado a ele, através apenas da
interpretação do modelo 2D. Essa operação só é possível a
partir de técnicas de construção simplisticas. Desta forma,
para refinar a geometria do modelo é necessário editá-lo após
criado. As técnicas de edição serão apresentadas na próxima
seção.

C. Edição

O processo de modelagem costuma ser interativo. Nesse
contexto, interativo refere-se a editar um modelo pré-
definido. Esta edição pode ocorrer em dois níveis. Primeira-
mente podemos considerar a edição do sketch. Essa edição
varia de acordo com a representação do sketch. Por exemplo,
caso o sketch seja representado por uma curva paramétrica
pode-se utilizar manipulação direta, ou caso essa curva seja
uma spline, pode-se manipular pontos de controle. Outra
abordagem de edição é realizar um oversketching corretivo
para modificar seções do sketch. O outro nível de edição
é modificar o objeto gráfico 3D modelado. Novamente,

Figura 20. Adição de detalhes sobre a superfície de objetos.

método e representação estão intrinsecamente ligados. Nesta
seção nos concentraremos na edição do objeto tridimensional
modelado.

O processo de edição pode conter operações como adi-
cionar detalhes a superfície do objeto; adicionar membros
ao objeto (construção generativa); deformar a superfície
pontualmente (e em uma região de interesse) ou realizar
deformações globais tais como dobrá-lo, torce-lo, etc; mudar
sua topologia, como criar buracos; realizar transformações
afins, etc. Botsch e Sorkine [41] apresentaram uma coleçao
de metodos de deformaçao de superficie. Embora a especi-
ficaçao da deformaçao neste trabalho não enfatize o uso de
sketches, estes podem ser adaptados para serem utilizados
em aplicaçoes SBIM.

A operação de adição de detalhe está intrinsecamente
ligada a representação da superfície. Por exemplo, pode-se
editar detalhes quando modela-se um objeto com estruturas
geométricas e informações sobre normais. Algumas opera-
ções com normais são apresentadas na Dissertação de Thiago
Pereira [42]. Um exemplo de edição de detalhes usando



Figura 21. Blending de superfícies.

Figura 22. Adição de membro no Teddy.

normais é exibido na Figura 20a.
Outra forma de representação, é através de superfícies de

subdivisão. O trabalho de Luke Olsen et al [43] mostra
um exemplo de edição de detalhes em uma superfície
de subdivisão. A Figura 17 mostra o pipeline de edição.
Inicialmente tem-se a malha do objeto. Em seguida projeta-
se um sketch sobre essa malha. Aplica-se um método de
subdivisão adaptativa a curva projetada. Por fim cria-se a
sharp feature na malha.

A operação de adicionar detalhe a superfície de um objeto
permite ao usuário adicionar características na superfície do
objeto como elevações, buracos, ranhuras, etc. A Figura 20b
mostra exemplos de operações de adição de detalhes a um
objeto modelado.

Outra operação de edição é adicionar membros ao objeto.
Essa operação consiste em adicionar um novo pedaço ao
modelo previamente criado. O trabalho de Wang [44] mostra
como fazer uma operação de blending entre duas superfícies
para juntar pedaços suavemente. A Figura 21 mostra um
exemplo dessa operação.

Um exemplo de como essa operação pode ser realizada
será mostrado na Figura 22. Os modelos gerados foram
construídos no Teddy.

As operações de edição supracitadas não modificam a
estrutura do objeto previamente modelado. Porém ha algu-
mas opearações que modificam essa estrutura localmente ou
globalmente. Um exemplo bem simples é uma operação de
redimensionamento de um objeto modelado no Chateau [4].
A Figura 23 mostra essa operação. Note que no quadro a
esquerda marca-se uma aresta e redimensiona-a. Em seguida
a aplicação redimensiona todas as arestas paralelas e ajusta
o modelo. Neste caso, a aplicação precisou interpretar o

Figura 23. Edição de um objeto (redimensionamento) no Chateau.

Figura 24. Edição estrutural global de um objeto no iWIRES.

significado da operação sobre todo o objeto (deformação
global) e não apenas modificando as faces que contém a
aresta manipulada (deformação local).

Outra aplicação que interpreta o significado do sketch
para realizar uma operação de deformação estrutural global
é o iWIRES [45]. Nesse trabalho o processo de deformação
inicia-se marcando, com um sketch, uma curva sobre a
superfície do objeto. Em seguida, desenha-se outra curva
determinando como a primeira deverá ser deformada. Essa
deformação será interpretada e devidamente propagada a
todo o objeto, e não apenas aos elementos tocados pelo
primeiro sketch. A Figura 24 mostra um exemplo de um
objeto sendo deformado nessa aplicação.

Outro exemplo de deformação estrutural global, ou seja,
deformações globais na superfície do objeto é aplicar opera-
ções como dobrá-lo, torcê-lo, etc. Normalmente essas opera-
ções são baseadas em curvas estruturais como o eixo medial
do objeto, por exemplo. Joseph Jacob Cherlin et al em 2005
[46] mostrou uma forma de deformar objetos através de
deformações estruturais (modificando o eixo medial desses
objetos). A Figura 25 mostra um exemplo de objeto gerado
a partir de operações estruturais nesse trabalho.

Assim como deformar curvas estruturais globais, também
é possível deformar uma malha através de curvas estruturais
locais. Essa operação consiste em marcar uma curva sobre a
superfície do objeto que está sendo modelado e aplicar um
oversketching corretivo modificando-a. Esse método deverá
deformar a superfície do objeto de modo que a curva
marcada inicialmente seja levada na curva editada.

Um exemplo de trabalho que aplica edição estrutural
local é apresentado por Andrew Nealen et al [22]. Neste
trabalho apresenta-se uma aplicação para edição de malhas



Figura 25. Edição estrutural global.

preservando detalhes. A Figura 26a mostra um exemplo
dessa operação.

Outro exemplo de edição estrutural de um objeto uti-
lizando sketch foi apresentado por Kho no SIGGRAPH
de 2005 [47]. Nesse trabalho, após modelado um objeto,
a aplicação constroi o eixo medial deste. Em seguida é
possível deformar localmente o objeto através de uma de-
formações de parte do eixo medial. Essa deformação é feita
através de um sketch que determina a nova forma de parte
do eixo manipulada. A Figura 26b mostra um exemplo de
deformação estrutural local, gerada nesse trabalho.

Ao longo dessa seção foram apresentados algumas ope-
rações de edição do modelo. Assim como as técnicas de
criação, uma técnica de edição está fortemente ligada a
representação do objeto. A próxima seção apresentará uma
breve discussão sobre diferentes técnicas de representação
de um objeto gráfico.

D. Representação do Modelo

Como supracitado, a escolha da representação do objeto
está fortemente ligada a escolha dos possíveis métodos de
criação e edição. Podemos dividir as representações das
superfícies em duas categorias: paramétricas e implícitas.

Superfícies paramétricas é uma possibilidade muito uti-
lizada para representar objetos. Essa técnica consiste em
definir um atlas da superfície modelada. Podemos definir um
atlas como um conjunto de parametrizações ϕ : V −→ W
cujas imagens cobrem a superfície. Esse atlas pode ter carac-
terísticas interessantes, como todas as parametrizações serem
funções Ck, o que pode permitir realizar operações com
derivadas da superfície. Exemplos de representações paramé-
tricas muito utilizadas em aplicações de modelagem são as
NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) e as superfícies
de revolução. Essas técnicas já foram largamente estudadas,
o que significa que já se conhece diversas possibilidades
de operações de criação e edição de objetos representados

Figura 26. Edição estrutural local.

parametricamente. Dependendo da topologia do objeto, a
construção da parametrização pode ficar mais complexa.
Pode ser necessário realizar operações como união e blen-
ding para colar diferentes superfícies convenientemente.

As superfícies implicitas são obtidas a partir da solução
de uma equação. Por exemplo, seja f : U ⊂ R3 −→ R,
poderiamos considerar uma superfície M = f−1(0) =
{(x, y, z); f(x, y, z) = 0}. Essa descrição facilita várias
operações como teste de continência e operações booleanas
(união, interseção e diferença). Por outro lado, realizar certas
operações, como suavização, adição de características e
deformações estruturais ou pontuais são mais complicadas.
Um tipo de superfície implicita utilizada em modelagem são
as Isosuperfícies.

Tanto objetos implícitos, como paramétricos são comu-
mente transformados em malhas para facilitar o processo
de renderização. Esse requisito deve-se, principalmente ao
fato, de placas gráficas trabalharem muito bem com ma-
lhas. Além disso, os estudos referentes às malhas estão
bem avançados. As malhas são representações geradas a
partir de uma amostragem de alguma superfície. É uma
representação muito utilizada em aplicações de modelagem,
pois possibilitam modelar objetos com qualquer topologia.
Por outro lado, realizar operações de edição sobre malhas é
mais complicado.

Nesta seçao vimos várias operações de modelagem tal
como diferentes representações para um objeto. Tanto as
operações, quanto as técnicas de representação tem seus
pontos positivos e negativos. Dessa forma, não é possível
determinar um conjunto de operações sobre uma determi-
nada representação que funcione para todos os propósitos
de modelagem. Essas escolhas dependem de cada projeto.
Na próxima seção apresentaremos alguns projetos de mode-
lagem (alguns já citados neste trabalho) destacando algumas
dessas escolhas feitas em cada um.



V. APLICAÇÕES SBIM
Até este capítulo, apresentamos uma conceituação de uma

arquitetura de sistemas SBIM e citamos algumas opera-
ções possíveis de serem realizadas em tais aplicações. Para
tal citamos algumas aplicações importantes na área. Neste
capítulo analisaremos melhor essas e outras aplicações,
destacando os conceitos e operações préviamente citados
neste relatório.

Ao desenvolver uma aplicação, há um conjunto de de-
cisões que devem ser tomadas referentes à aquisição dos
dados, representação dos objetos, quais operações serão su-
portadas e como será construída a interface. Ao longo desse
capítulo faremos algumas discussões sobre esses aspectos,
identificando pontos positivos e negativos. Além disso apre-
sentaremos algumas aplicações SBIM e destacaremos essas
decisões tomadas em cada uma delas.

A. Interação com o usuário

Podemos classificar as citadas decisões de projeto, de
uma aplicação SBIM, em duas categorias: decisões de
modelagem e de interação com o usuário. As decisões de
modelagem referem-se a escolha dos métodos de modelagem
(criação e edição) e a representação dos objetos, explicados
no capítulo anterior. Nessa seção discutiremos sobre as
decisões referentes a interação do usuário com a aplicação.
Inicialmente falaremos sobre as diferentes possibilidades
surgidas ao utilizarmos diferentes dispositivos para a aqui-
sição dos dados. Em seguida faremos uma análise sobre os
aspectos de interface.

Com o avanço dos dispositivos de aquisição de dados
surgem cada vez mais possibilidades de interação entre o
usuário e a aplicação. Esses dispositivos diferenciam entre si
por: que tipo e quantos cursores consegue capturar simulta-
neamente; quais atributos dos cursores são capturados a cada
aferição; e feedback. Ao longo deste texto analisaremos,
em particular, alguns dispositivos de aquisição de dados:
teclado/mouse, Tablet e iTable. Nessa seção falaremos sobre
esses dispositivos em que eles podem ajudar no processo de
modelagem.

O mouse e o teclado são os dispositivos de aquição
de dados mais conhecidos e utilizados. Movimentando o
mouse, podemos obter um conjunto de posições na tela
da nossa aplicação. As informações possíveis de se obter
com o mouse referem-se a sua posição, se algum de seus
botões foi pressionado, ou se o scrool foi girado. Com o
teclado pode-se disparar eventos relacionados a pressionar
uma ou mais teclas. Esse conjunto de dados tem se mostrado
suficiente para a construção de aplicações em modelagem.
Porém, dispositivos como a Tablet e interfaces tangiveis
permitem capturar informações extras que podem ser con-
venientemente utilizadas.

A Figura 27 mostra um exemplo de uma Tablet. Esse
dispositivo permite capturar a posição e a inclinação da
caneta e a pressão exercida pelo usuário ao fazer o desenho.

Figura 27. Tablet.

Além disso, uma característica que torna mais natural o
processo de desenho é o fato da interface de entrada ser
a mesma da de saída. Isso permite que a posição aonde o
usuário toca com a caneta seja mapeada na tela no mesma
posição do cursor na tela. Isso é diferente do que ocorre
com o mouse, pois o usuário mexe-o em um lugar diferente
de onde visualiza a posição do cursor.

Tablets são dispositivos muito utilizados atualmente para
desenhos. Pessoas preferem desenhar com uma caneta do
que com um mouse. Embora os usuários de aplicações de
modelagem que utilizam o mouse se adaptem ao sistema
conseguindo fazer seus desenhos com traçados precisos,
desenhar com a caneta do Tablet é mais natural. Usuários
novatos conseguem ter mais desenvoltura com a Tablet,
fazendo traçados mais precisos e mais rápido.

A iTable (Figura 28b) é uma mesa multitoque construída
no IMPA, baseada na ReacTable, utilizando o protocolo
TUIO. A Figura 28a mostra a arquitetura de um sistema
que inclui a mesa, um software que controla os eventos da
mesa (TUIO Tracker) e uma aplicação que manipula esses
eventos criados (TUIO Client).

Utilizar uma interface mutitoques permite que o usuário
interaja com o sistema utilizando os dedos ou alguns objetos
tangíveis (chamados de fiduciais). No caso da iTable, o
dispositivo de entrada e saída estão na mesma interface,
assim como na Tablet. Nesse tipo de plataforma o usuario
pode interagir com o sistema utilizando seus proprios dedos,
o que possibilita criar um sistema imersivo e natural.

A possibilidade de interação com múltiplos dedos permite
a realização de operações que em sistemas mono-cursores
seriam mais difíceis ou até impossíveis de se realizar. A
Figura 29 exibe alguns exemplos de construções de modelos
a utilizando vários dedos. Esse tipo de operação facilita dese-
nhar curvas com simetrias e paralelismo. Outra vantagem de
utilizar o dedo é aproveitar a máxima eficiência do controle
motor do usuário.

Além dos múltiplos toques o usuário pode interagir com
o sistema usando os fiduciais (quadrados com imagens
específicas impressas, que são reconhecidas pelo Tracker).



Figura 28. TUIO Protocol.

A aquisição desse tipo de cursor captura informações como
posição e ângulo (rotação do objeto em relação ao sistema de
coordenadas da mesa). Um fiducial pode ser utilizado para
disparar algum a eventos ou evocar widgets, como menus,
por exemplo.

Por outro lado, dispositivos multitoques costumam ter
uma precisão menor, pois a interface de entrada de dados
pode ter baixa resolução, ou pelo simples fato do dedo
ocupar uma área consideravelmente grande (comparável com
a ponta do mouse, por exemplo) na tela. No segundo caso,
durante a aquisição é necessário determinar arbitrariamente
um ponto que represente o dedo. Essa escolha pode não
ficar clara ao usuário enquanto utiliza a aplicação para
modelar um objeto. Essa diminuiçao na precisão pode
dificultar o processo de adiçao de detalhes, por exemplo.
Outra desvantagem nesse tipo de sistema é a suscetibilidade
a ruídos. Embora ruídos possam ser prevenidos com uma
devida calibragem e tratados através de processamentos após
a aquisição, sua presença pode gerar alguns efeitos não
desejado, ou pelo menos, exigem uma atenção especial ao
desenvolvedor da aplicação.

Algumas aplicações construídas para serem utilizadas com
um determinado dispositivo de aquisição de dados podem
ser utilizadas com outro, mediante a um mapeamento das
informações capturadas de um tipo de cursor para o outro.
Porém, algumas informações são especificas de cada dispo-
sitivo. Dessa forma, uma decisão importante a ser tomada
durante o projeto da aplicação é qual (ou quais) dispositivos
serão suportados. Caso escolha um tipo específico, é possível
aproveitar ao máximo seus recursos e realizar operações de
um modo particular.

Além da decisão sobre interfaces de IO, outro aspecto
relevante a interação são os elementos de interfaces utilizado

Figura 29. Modelagem com vários dedos.

na aplicação. A forma como se elabora a interface afeta dire-
tamente na inferência de qual operação deverá ser excutada
mediante a uma ação realizada pelo usuário. Um sistema
de modelagem deve ser capaz de suportar, simultaneamente,
operações de criação, edição e controle.

Por um lado, as interfaces de aplicações de modelagem
como Maya, Blender e autoCAD são extremamente compli-
cadas (tendo muitos requisitos disponíveis ao usuário, sem
que este saiba, pois estão escondidos em menus aninhados,
ou janelas que se abrem após apertar algum determinado
botão desconhecido). Por outro lado, esse tipo de interface
permite adicionar facilmente um requisito ao sistema (basta
adicionar uma widget a interface). Além disso, uma vez
acionada a widget o usuário inicia uma ação específica,
sem ambiguidades. Conseguir isso em sistemas baseados em
gestos ainda é um desafio.

Outro desafio relacionado a interface é conhecido como
Self-Disclosure. Este problema consiste no fato de uma inter-
face puramente orientada a gestos não ser auto-explicativa,
ou seja, um usuário novato não sabe a priore quais gestos são
significativos para o sistema. Ao contrário, em um sistema
WIMP, o usuário consegue explorá-lo, experimentando as
widgets, lendo seus títulos e observando as imagens, conse-
guindo, dessa forma, realizar algumas tarefas sem nenhuma
instrução prévia.

Por isso, um dos grandes desafios em desenvolver apli-
cações com interfaces baseada em sketches é obter um
compromisso na escolha dos objetos de interface para que
as funcionalidades estejam facilmente acessíveis, sem muitas
widgets que poluam a interface e dificultem o processo de
aprendizagem. Outro desafio é propor objetos de interfaces
que resolvam problemas inerentes a aplicações SBIM.

Podemos classificar um objeto de interface, em uma apli-
cação SBIM, em tres categorias: widgets de janela, de cena
e de objeto. As widgets de janela são objetos da aplicaçao
que estão fora do canvas de modelagem, que servem para
especificar um estado ou operação da aplicação. Widgets
de cena são objetos no canvas de modelagem que realizam
alguma operações sobre camera, luz, ambiente. Widgets de
objetos são objetos que operam sobre elementos modelados.

Cada uma dessas widgets podem ser modeladas levando
quatro aspectos em consideração: representação, estado,
operação e feedback. A Figura 30 mostra um estudo de



Figura 30. Estudo de caso sobre objetos de interfaces.

caso de objetos de interface. Esta é uma widget de objeto.
Seu objetivo é adicionar elementos como arestas e faces
ao modelo. Inicialmente o usuário desenha um segmento
a partir de um vertice deste objeto (Figura 30a), tornando o
estado desta widget ativo. A representação deste objeto de
interface consiste em adicionar uma aresta ao modelo com
uma cor destacada e apresentar uma sugestão (thumbnail no
canto inferior esquerdo) destacando um plano de desenho
(Figura 30b). Esse destaque da um feedback ao usuário de
que o sistema realmente está executando a operação de
adicionar a aresta. Quando o usuário seleciona outra aresta,
a representaçao desta também é destacada, dando feedback
da seleção, e outros thumbnails são exibidos como sugestão
de operações (Figura 30c). Quando o usuário escolhe uma
operação a aplicação adiciona a face no modelo, dando
feedback da adiçao da face. Caso o usuário clique fora do
modelo a widget mudará para o estado inativo todos os
thumbnails serão retirados, assim como qualquer elemento
em destaque voltará para sua representação padrão, dando
feedback ao usuário da mudança de estado.

Em interfaces puramente orientada a gestos, o maior
desafio é o reconhecimento de um gesto associado a al-
guma operação. As soluções existentes para este problema
referem-se a gestos muito específicos que o usuário deve
conhecer a priore. A utilização de gestos pode substituir
a utilização de um conjunto de widgtes. Por outro lado,
quanto mais operações deseja-se realizar, maior a chance de
haver gestos ambíguos, ou muito parecidos (o que dificulta
o processo de reconhecimento).

Como citado na seção de controle, eventualmente um
gesto é ambíguo. Uma alternativa para solucionar o pro-
blema de ambiguidade é apresentar as possíveis operações
associadas ao gesto e permitir que o usuário escolha qual
dessas ele quer que seja executada. Esse tipo de interface
é conhecida como interface sugestiva (suggestive interface).

Figura 31. Interface Sugestiva do Magic Canvas.

A Figura 31 mostra a interface do Magic Canvas [34], um
exemplo de aplicação que apresenta uma interface sugestiva.

Mediante a dificuldade de interpretar certos gestos, outra
possibilidade para facilitar inferir uma semântica ao gesto
é possibilitar ao usuário fazer anotações sugestivas. Essas
anotações podem ser utilizadas no processo de interpretação
do sketch. Um exemplo de aplicação que utiliza anotações
para inferir um significado ao sketch é o Sketch2Photo [48].
Essa aplicação serve para montar uma imagem utilizando
sketches, para posicior e dimensior os elementos, e anota-
ções que inferem qual objeto entrará na imagem. A Figura 32
mostra um exemplo de imagem gerada a partir de sketches
e anotações nessa aplicação.

Outro recurso de interface, utilizado no Chateau [4],
consiste na aplicação tentar inferir futuros traços que o
usuário poderá traçar, baseando-se nos já traçados. Esse
recurso foi chamado de predição, e pode acelerar o processo
de modelagem, além de garantir que o objeto mantenha
algumas propriedades geométricas como paralelismo, per-
pendicularidade, congruência, etc.

A utilização de elementos de interface, como sugestão,
predição e anotações, facilitam tanto a aplicação saber qual
operação deverá executar em um determinado momento,
como facilita ao usuário tomar decisões referentes a uma
operação específica que realizará. Note que, as sugestões
podem ser consideradas Widgets (um menu de operações)

Figura 32. Anotações no Sketch2Photo.



Figura 33. Camadas.

da aplicação. Porém, é um exemplo de aplicação hibrida
(gestos e WIMP) com uma interface não poluída, visto que
o menu apresenta apenas as opções que o usuário pode
escolher referente ao último gesto executado.

Outro recurso interessante, e simples, que facilita o usuá-
rio interagir com o sistema, é destacar (highlight) elementos
selecionados (por exemplo, vértices, arestas, faces, objetos,
ou algum outro elemento da cena). Esse recurso pode ser
usado tanto na criação quanto na edição. Por exemplo, o
usuário já desenhou algumas curvas e pretende aplicar uma
operação de revolução em uma delas. Para tal ele pode
selecionar uma delas e fazer um gesto específico, aplicando
operação apenas na curva selecionada.

Por fim, um recurso que pode ser utilizado durante o
processo de modelagem é a utilização de camadas. Quando
um desenhista está fazendo um desenho, normalmente ele
utiliza alguma técnica construtiva, baseando-se em curvas
específicas, como silhueta, contornos sugestivos, e curvas
de marcação. Algumas dessas curvas servem para auxiliar o
processo de modelagem, porém não entram no desenho. A
Figura 33 mostra um exemplo desse tipo de desenho. Nesse
caso, pode ser conveniente, inserir na interface da aplicação,
o conceito de camadas. Ou seja, o usuário pode desenhar em
diferentes camadas que se sobrepõem durante a visualização.
Logo, o desenhista pode fazer diversas curvas de marcação
que não entrarão no modelo final.

As curvas do sketching podem ser pensadas em diversos
ambientes. Um deles é no plano da tela. Neste caso, quando
iniciar uma operação de modelagem o sketch deve ser
posicionado na cena. Outra forma é projetar o sketch na cena
enquanto este é capturado. Essa projeção pode ser feita sobre
os objetos ja modelado ou sobre superfícies de desenho
colocadas na cena. Um exemplo de trabalho que utiliza
esses planos para modelagem foi apresentado por Tsang em
2004 [26]. A Figura 34 mostra um exemplo de dois planos
de desenhos postos ortogonalmente para modelagem, nesse
trabalho. Essa superfície suporte pode ter uma geometria
mais complicada possibilitando criar um espaço ambiente
do sketch conveniente para que o usuário construa a curva
base da modelagem.

Ainda podemos pensar em outros elementos de interface
como planos de desenho; elementos de controle de ilumina-

Figura 34. Superfícies de desenho.

ção, câmera e dimensões da cena; diferentes pontos de vista;
etc. Além desses elementos, em um projeto de interface
pode-se construir uma maneira para a interface aprender com
o usuário, consultar informações em uma base de dados, ser
utilizada por vários usuários remotamente, etc.

Dessa forma, podemos colocar como metas de um projeto
de interface construir uma interface limpa, fácil de usar e
aprender, que as funcionalidades estejam acessíveis, e que
a interface seja o mais natural possível. Essas metas devem
ser analisadas para definir um compromisso entre gestos e
elementos de interface. Adicionando alguns elementos de
interface, é possível deixar as funcionalidades acessíveis,
fáceis de controlar e estender a aplicação.

Todos esses recursos citados são possibilidades para serem
usados na interface da aplicação. A escolha de usar ou não
cada um desses (ou algum outro) deve ser feito mediante a
análise de facilitar o processo de sketching para o usuário
e/ou para o sistema. Porém, uma meta na construção de
aplicações SBIM é criar interfaces simples para o usuário.
Ou seja, é necessário levar em consideração se seu uso de
alguns desses elementos não "poluirá"a interface.

B. Exemplos de Aplicações SBIM

Nesta seção falaremos de algumas aplicações SBIM im-
portantes. Identificaremos as características particulares de
cada uma, relacionando com os conceitos e operações pre-
viamente citados nesse relatório.

Em 1996, na Universidade de Brown, Robert Zeleznik,
Andy Forsberg e Loring Holden desevolveram o SKETCH
[2]. Esse foi um dos primeiros trabalhos usando sketches
para gerar objetos gráficos 3D. A proposta principal era
desenvolver uma ferramenta usando técnicas de NPR que
permitisse ao usuário criar rapidamente um modelo geo-
métrico que o permitisse visualizar um objeto gráfico 3D
(ou uma cena). No SKETCH, o usuário interagia com a
aplicação através do mouse, e seus botões, e com o teclado,
embora os autores acreditassem que o uso de uma Tablet
deixaria a aplicação melhor utilizável.

SKETCH é um sistema evocativo, do tipo Icônico com



Figura 35. Criação (a) e Edição (b) no SKETCH.

operações CSG. Nele o usuário faz um sketch que é inter-
pretado e associado a alguma primitiva de modelagem como:
cubo, cone, cilindro, esferam objetos de revolução, prisma,
dutos, extrusão e quádricas. Por exemplo, a Figura ??a
mostra como criar um cubóide. Note que o usuário desenhou
três traços não colineares com um ponto em comum e
a aplicação associou esse sketch a um cubóide. Além da
geometria, o sketch também serviu para posicionar o objeto
na cena.

Esta aplicação suporta várias técnicas de edição: redimen-
sionamento dos objetos, criação de sobras e transformações
rigidas. A Figura ??b mostra um exemplo de redimensio-
namento de um paralelepípedo. Essa operação consiste em
dois traços paralelos indo em direções opostas. O primeiro
seleciona uma aresta e o segundo define o redimensiona-
mento.

O processo de renderização consiste em realizar uma
projeção ortográfica de uma cena 3D modelada. A imagem
é renderizada com técnicas de NPR. A Figura ?? mostra um
exemplo de cena modelada no SKETCH.

Figura 36. Cena modelada no SKETCH.

Em 1999, Takeo Igarashi da Universidade de Tóquio,
Satoshi Matsuoka e Hidehiko Tanaka, ambos do Instituto
de Tecnologia de Tóquio, desenvolveram o Teddy [3]. Este
trabalho recebeu o prêmio paper de impacto pelos orga-
nizadores do SIGGRAPH’99. Nesta aplicação, o processo
de modelagem consiste na especificação da silhueta do
objeto, em um determinado ponto de vista por um sketch,
utilizada pela aplicação para gerar automaticamente uma
superfície 3D. Neste caso, durante a modelagem o usuário

Figura 37. Teddy.

não necessitava manipular pontos de controle, como em
sistemas CAD, o que deixaria o processo mais rápido e
intuitivo.

Na seção ?? foi apresentado um exemplo de objeto
modelado com o Teddy, para explicar o processo de controle,
nessa aplicação. A Figura ??a mostra um objeto sendo
modelado no Teddy e a Figura ??b exibe alguns resultados
obtidos com essa ferramenta. A interface dessa aplicação
apresenta alguns botões para operações específicas como
iniciar a modelagem de um objeto, desfazer uma operação,
ler um objeto já modelado e salvar o objeto. Além desses,
tem mais um botão que serve para especificar uma operação
de dobrar um objeto (edição). A utilização desse botão
ocorreu para que não caísse no problema de ambiguidade
de um tipo de sketch. As demais operações (criação, edição
e controle) baseam-se apenas em sketches.

O processo de criação de um objeto inicia-se quando
o usuário desenha uma curva fechada simples (sem auto-
interseção), enquanto a aplicação está no estado de criação.
Essa curva fechada representa a silhueta do objeto sobre
um determinado ponto de vista. Essa curva é representada
por uma poligonal que deve ser previamente processada
e amostrada convenientemente, de modo que os pontos
adquiridos estejam distribuídos aproximadamente uniforme,
e sem presença de ruídos. Quando o usuário termina de
desenhar a curva o sistema automaticamente infla essa
curva gerando uma superfície homeomorfa a esfera. Essa
superfície é representada por uma malha poligonal fechada
gerada a partir do eixo medial da poligonal obtida pelo
sketch.

Para inflar a curva, após seu pré-processamento para
suavização e extração de ruídos, realiza-se uma amostragem
para determinar os vértices do polígono que representa essa
curva (Figura ??a). Após isso, determina-se uma Triangu-
lação de Delaunay sobre os vértices (Figura ??b). Ligando
corretamente os centros desses triângulos, obtém-se o eixo
medial desse polígono (Figura ??c). A partir desse eixo,
é possível refazer a triangulação de modo que nas extre-
midades do eixo medial obtenha-se uma triangulação em
forma de leque (Figura ??d). Logo após, obtém-se outro
eixo ligando os pontos médios das arestas não modificadas
e os centros dos leques (Figura ??e). O processo de criação
de leques pode desfazer a triangulação. Dessa forma, a



triangulação deve ser concertada (Figura ??f), ao final do
processo.

Figura 38. Triangulação e construção do eixo medial de uma curva
fechada, no Teddy.

O processo de inflagem consiste em determinar uma
malha homeomorfa a esfera, baseando-se na informação
da curva desenhada pelo usuário junto com o eixo medial
e triangulação calculado pela aplicação (Figura ??a). Esse
processo inicia-se elevando o eixo medial. Cada vértice do
eixo é elevado na direção normal à curva, a uma altura obtida
através da média da distância do vértice com os demais vér-
tices a ele ligado pela triangulação. As arestas dos triângulos
do leque, ligadas ao eixo medial, são transformadas em arcos
de elipse, com o objetivo de dar um contorno arredondado ao
objeto (Figura ??c). logo após, o sistema amostra esses arcos
e calcula uma triangulação desses pontos (Figura ??d). Por
fim, a aplicação repete o processo para os demais triângulos
gerando uma malha fechada (Figura ??e).

Após modelado, é possível realizar algumas operações de
edição de geometria e pintura. As operações geométricas de
edição são extrusão, recorte, suavização e transformações
afins. Essas operações iniciam-se com um sketch realizado
após um objeto ser modelado. Este sketch deve ser inter-
pretado definindo qual operação deverá ser realizada. Após
definir a operação projeta-se o traço sobre a superfície
do objeto já modelado e aplica-se a transformação. Um
esquema da projeção do traço sobre o objeto é exibido na
Figura ??.

A sequência do Teddy foi desenvolvido em 2003, por
Takeo Igarashi e John Hughes [49]. Neste trabalho, o modelo
era gerado semelhantemente ao já descrito no Teddy e
depois a malha é refinada para obter uma visualização
suave da superfície. A Figura ?? mostra um objeto sendo
modelado na nova aplicação (quadro a esquerda), e mostra
alguns resultados relacionados a geometria de outros objetos
(quadro a direita).

Em 2001, Takeo Igarashi e John Hughes, o segundo da
Universidade de Brown, desenvolveram o Chateau [4]. Essa
aplicação constrói objetos poliedrais a partir de sketches. O
principal objetivo deste trabalho era apresentar uma interface
sugestiva que facilitasse o processo de modelagem. Embora

Figura 39. Inflando curva no Teddy.

Figura 40. Projeção de uma curva sobre um objeto.

Figura 41. Smooth Teddy.

os objetos modelados sejam poliedrais, a Figura ?? mostra
que é possível gerar alguns modelos interessantes com tal
ferramenta.

Como os objetos são poliedrais, assim como no PE-
GASUS, os traços eram processados com o método de
beautification. Como nesse método um traço feito pelo
usuário pode ser interpretado de diferentes formas, para esta
aplicação desenvolveu-se um método prático para exibição
e escolha sobre o que fazer com um determinado traço.
No Chateau, após o usuário realizar um traço, o sistema
calcula todas as possibilidades de operações que podem ser
associadas a esses traços e exibe uma lista de thumbnails
com imagens referentes aos eventos de modelagem que
poderão ser executados, para que o usuário determine o
que deverá ser feito. A Figura ?? exibe um caso de um
traço desenhado que pode ser interpretado de três diferentes
modos. Note que além das sugestões exibidas em thumbnails
para serem escolhidas pelo usuário, também há botões que
facilitam a decidir qual operação deverá ser executada.

O processo de criação, nesta aplicação, ocorre de duas
diferentes formas. Na primeira o usuário desenha segmen-
tos de reta (o usuário desenha um traço quase reto que
é transformado em um segmento através do método de
beautification) em algum plano exibido na cena ou sobre
alguma face de objeto previamente modelado. Em alguns

Figura 42. Possibilidades de modelagem apresentada no Chateau.



Figura 43. Exemplos de predições, no Chateau.

casos o sistema pode associar um traço a diferentes eventos
de modelagem. Nesses casos, ele exibe a lista sugestões com
as possibilidades de operações, para que o usuário decida
qual será executada. No segundo caso, o usuário seleciona
um elemento do objeto (vértice, aresta ou face) e a aplicação
infere possíveis operações que poderia ser feita a partir
do elemento selecionado. Essa operação é realizada com o
supracitado elemento de interface Predição.

A Figura ?? mostra dois exemplos de predições imple-
mentados no Chateau. Note que, em ambos exemplos, o
primeiro quadro exibe alguns segmentos desenhados pelo
usuário; no segundo quadro o usuário seleciona uma aresta
(através de um click); e o terceiro quadro são possibilidades
que o sistema tentou prever, como operações que o usuário
poderia tentar realizar. Para que a operação se confirme o
usuário deve selecionar qual(is) aresta(s) o sistema previu
corretamente.

Uma possibilidade para implementar, tanto a predição
quanto a sugestão, é desenvolver uma lista de objetos que
examinem o traço, cada um para um caso específico, e
quando verificado verdadeiro gerar o resultado. No caso
de predição, no chateau, somente é gerado um resultado.
Diferentemente, um traço pode induzir diferentes sugestões.
Para cada sugestão, a aplicação deve fazer uma cópia do
objeto que está sendo modelado e realizar nele sua respectiva
operação. O resultado desta ação deve gerar um thumbnail
que será mostrado ao usuário. Essa ação so será efetivada
no modelo original mediante a confirmação do usuário. A
Figura ?? mostra um esquema de como realiza-se a geração
das sugestões. Note que, o sketch é passado para uma lista de
objetos que examina uma característica, e quando detectado
gera o thumbnail (representada pela seta indo para o último
quadro). Nos casos em que o examinador verifica que o
sketch não cumpre uma determinada característica o gerador
simplesmente não faz nada (representado pelo X).

Exibir predições e sugestões facilitam o processo de
modelagem, podendo mostrar ao usuário possibilidades de
modelagem que ele nem tinha observado. Por outro lado,
ele acaba gerando um menu de opções, entre as quais o
usuário deve escolher uma, assim como os sistemas WIMP.
Além disso, pode ocorrer que a possiblidade que o usuário

Figura 44. Esquema de geração de sugestões, no Chateau.

pretendia com o traço não seja tratada pela aplicação. Neste
caso, ele não conseguirá realizar a operação de modelagem
que deseja. Além disso, neste tipo de aplicação é necessário
oferecer a priore ao usuário uma lista de operações realiza-
das pela aplicação, com fins de aprendizagem e referência.

Outro problema é que quanto mais complexa é a cena,
maior o número de possibilidades que podem ser geradas.
Neste caso, o processo de escolha pode não ser simples.
Outra limitação é que, caso a aplicação trate de várias
características para predição e/ou sugestão, pode-se demorar
a obter-se o resultado obtido a partir da inserção de um traço.
Por outro lado, esse tipo de aplicação é facilmente extensí-
vel. Para adicionar-se uma característica a ser considerada
na predição ou sugestão, basta adicioná-la a lista que trata
de cada processo.

A idéia de a aplicação exibir predições e sugestões ao
usuário também pode ser utilizada em aplicações que não se
refere a modelagem e que usem ou não gestos para controle.
Por exemplo, esse conceito também pode ser utilizado em
aplicações de processamento de imagem, geração de grafos,
etc.

VI. SBIM-TK

A. O Toolkit

Neste texto apresentamos uma arquitetura genérica para
construção de sistemas SBIM. Essa arquitetura consiste
em um pipeline com as seguintes ações: aquisição e re-
presentação do traço; interpretação do traço e construção
do sketch; interpretação do sketch e modelagem 3D. Esse
pipeline engloba as operações de criação, edição e controle,
citadas como necessárias a todos sistemas de modelagem.
Como supracitado, esse pipeline foi utilizado como base para
construção de um toolkit de desenvolvimento de aplicações
SBIM, denominado sbim-tk. Esse toolkit foi desenvolvido
com a Linguagem de programação C++ e tem aproximada-
mente 2700 linhas de código.

Com esse toolkit, pretendemos disponibilizar um conjunto
de funcionalidades genéricas que possam ser usadas em
diferentes aplicações SBIM. Um ponto considerado durante
o desenvolvimento dessa ferramenta é que esta deve inde-
pender das decisões tomadas no projeto de uma aplicação



SBIM, previamente citadas no capítulo anterior. Mais obje-
tivamente, isso implica que esse toolkit pode ser utilizado
para desenvolver qualquer aplicação SBIM, independente
das escolhas de projeto como representação do objeto, tipo
de dispositivo de aquisição, tipo de interface gráfica e quais
operações de modelagem serão contempladas. Com essa
ferramenta, desenvolvemos algumas aplicações como prova
de alguns conceitos estudados durante este trabalho, que
serão apresentadas na próxima seção.

No sbim-tk, o processo de construção de uma aplicação
inicia-se instanciando um objeto da classe Application. Esse
objeto tem um método responsável pelo loop de controle
(main loop) e contém a janela aonde serão feitos os sketches
e exibido o objeto modelado. Essa janela contém apenas
um Canvas que deve ser extendido pelo desenvolvedor da
aplicação. É possível facilmente modificar a aplicação para
controlar várias janelas que se comunicam, assim como
as janelas possuirem os widgets necessários a aplicação.
Preferencialmente, segundo a filosofia de aplicações base-
adas em sketches / gestos, a interface só deve conter o
canvas de desenho (mais nenhum outro widget). Seguindo
essa filosofia, a escolha padrão de interface no sbim-tk é a
aplicação possuir apenas uma janela com um canvas.

A janela da aplicação foi desenvolvida utilizando alguns
recursos do Qt. Logo, o Canvas também é uma Widget
do Qt. Porém, isso é transparente ao usuário, ou seja,
o desenvolvedor da aplicação deverá estender uma das
classes referente a Canvas (WimpCanvas, TabletCanvas ou
TuioCanvas), do sbim-tk, com métodos e atributos próprios
(métodos e atributos do Qt não precisam ser acessados). A
utilização do Qt deve-se a facilidade de gerar a janela, além
de possibilitar capturar dados do teclado, mouse e da caneta
do Tablet. Como o Qt não dava suporte a iTable, criamos
um novo tipo de Canvas com métodos callback referentes
a eventos relacionados a toques na mesa (possibilitando
múltiplos toques) e fiduciais. Para capturar as informações
dos dedos e fiduciais da iTable utilizamos um framework
baseado no protocolo TUIO.

O propósito desse toolkit é desenvolver uma ferramenta
extensível que auxilie o desenvolvimento de aplicações
SBIM em diferentes dispositivos de interação com o usuá-
rio. O processo de aquisição do cursor está encapsulado
nessa ferramenta. A representação do cursor independe do
dispositivo de captura, ou seja, qualquer cursor tem todos
os atributos considerado no toolkit. Essa escolha facilita a
utilização de uma aplicação com diferentes dispositivos de
captura de entrada. A Tabela 4.1 mostra a lista de atributos
de um cursor contemplados no sbim-tk e uma relação entre
atributos e tipos de cursores. Quando o cursor não tem
uma determinada característica, o atributo associado a essa
é fixado com um valor padrão.

No sbim-tk, como manipulamos diversos tipos de cur-
sores, optamos por gerar apenas eventos quando inicia-se
a aquisição de um cursor, quando modifica-o e quando

Mouse Caneta Dedo Fiducial
Identificador Sim Sim Sim Sim

Tipo do Cursor Sim Sim Sim Sim
Posição na aplicação Sim Sim Sim Sim

Posição no dispositivo Sim Sim Sim Sim
Posição na cena Sim Sim Sim Sim

Instante da captura Sim Sim Sim Sim
Inclinação Não Sim Não Não

Pressão Não Sim Não Não
Ângulo Não Não Não Sim

Tabela I
ATRIBUTOS CAPTURÁVEIS EM DIFERENTES TIPOS DE CURSOR.

encerra-se a aquisição. Essa escolha foi feita para facilitar
a transição de uma aplicação entre diferentes dispositivos
de aquisição. Cada cursor possui um identificador de tipo,
logo, identificar o tipo do cursor é uma tarefa simples. Essa
identificação pode ser necessária, por exemplo, em uma
aplicação para a iTable, quando necessário diferenciar o
cursor do dedo e do fiducial.

Após capturar um cursor é necessário associá-lo a um
traço. No sbim-tk, um traço é uma classe com um vetor
de cursores e outro de filtros (na verdade um vetor para
filtros on-line e outro para filtros off-line). Em uma aplicação
os traços estão associados a sketches, que são gerenciados
por um objeto da classe Interpreter. Este armazena um
sketch e, sempre que finalizado um traço, ele interpreta-o
para adicioná-lo sketch ou gerar alguma ação. Esse objeto
pode ser extendido para especificar como deverá ser feito a
modelagem 2D e 3D. Porém, é possível, utilizar sua versão
padrão em aplicações que não necessitem interpretação do
traço nem do sketch.

No parágrafo anterior foi citado o conceito ação. Uma
ação consiste em um conjunto de operações que deve ser
realizado sobre o sketch, sobre o modelo ou sobre a cena.
Uma ação é uma abstração que deve ser extendida de acordo
com as tarefas que cada aplicação queira executar mediante
algum estado ou gesto. Esse elemento não é obrigatório a
uma aplicação, ou seja, uma tarefa que é executada na forma
de uma ação poderia ser executada como método de algum
objeto da aplicação. Porém acreditamos que esse destaque
facilita adicionar novas ações ao sistema, deixando-o mais
extensível, além de facilitar a reutilização dessas ações em
diferentes estados ou gestos (ou seja, deixa a arquitetura
mais flexível).

Outro conceito introduzido no sbim-tk é o de Verifica-
dores. Esses objetos analisam traços e sketch determinando
se algum evento ocorreu. Por exemplo, alguns verificado-
res nativos no toolkit são TapVerifier (verifica se o traço
corresponde a um clique), SegmentVerifier (verifica se o
traço corresponde a um segmento de reta), PolygonVerifier
(verifica se o sketch possui algum polígono).

Essa arquitetura utilizando verificadores e ações permite



criar facilmente uma aplicação que utilize predições e/ou
sugestões. Por exemplo, a predição pode consistir em uma
ação aplicada sobre algum elemento de modelagem (traço,
sketch ou objetos) resultando nas possíveis tarefas de mo-
delagem que o usuário possa executar. Cada uma dessas
ações pode exibir elementos na cena (que foram previstos
pela aplicação) que podem ser escolhidos pelo usuário, e
nesse momento, adicionados ao modelo. Além disso, quando
verificado que um traço refere-se a mais de uma tarefa de
modelagem, podem ser criadas respectivas ações, com cópias
do modelo, mostrando o resultado de cada uma. A partir da
exibição das sugestões o usuário pode escolher uma que será
realmente aplicada ao modelo.

Tanto o processo de modelagem 2D quanto o de mode-
lagem 3D são considerados nessa ferramenta. Por exemplo,
algumas características do beautification estão presentes no
sbim-tk podendo ser facilmente utilizadas sobre um sketch.

Assim como cursor, traço e sketch, também é necessário
definir uma representação para um objeto gráfico 3D. Exis-
tem diferentes modos de representar um objeto, e essa repre-
sentação está intrinsecamente ligada a certas aplicações. Até
esse momento o sbim-tk apresenta apenas uma representação
simples para um objeto. Um objeto contém um conjunto de
faces, cada face possui um conjunto de arestas, e cada aresta
possui dois vértices. Com isso é possível construir uma
malha que represente o objeto. É possível trocar facilmente
a representação de um objeto, bastando apenas estender uma
classe responsável pelas operações de modelagem.

Para auxiliar o processo de modelagem, essa ferramenta
provê algumas primitivas geométricas, tais como segmen-
tos, polígonos, cubos, cilindros, esferas, planos, etc. Essas
primitivas, assim como qualquer outro objeto modelado, são
renderizados utilizando o openGL (todas as classes de canvas
dão suporte ao openGL). Além das primitivas, esse toolkit
oferece algumas funcionalidades úteis à aplicações de mo-
delagem, previamente implementadas, tais como: picking,
unprojection, seleção de objetos (para objetos que utilizam
a representação padrão), controle de câmera e de cena.

Outro recurso auxiliar a criação de uma aplicação de
modelagem é a classe Scene (cena). Essa é uma classe
que controlará uma cena renderizada com o openGL. Ela
encapsula alguns métodos que facilitam a visualização e
o controle da câmera. Além disso pode ser facilmente
extendida para determinar como será renderizado a cena.
Essa classe auxilia a classe de Canvas utilizada na aplicação.
É possível criar uma aplicação apenas instanciando um
objeto padrão para cena, passá-lo para o canvas e realizar as
operações referentes a cena no canvas.

B. As Aplicações

Desenvolvemos açguns aplicativos como o sbim-tk para
verificar alguns conceitos apresentados. Os três primeiros
servem para testar o conceito de aquisição nos três dife-
rentes dispositivos de aquisição abordados. Para simplificar

notações chamaremos de Aplicação MK (M: mouse, K:
keyboard) a aplicação que utiliza informações provenientes
do mouse e do teclado; Aplicação P (P: pen) que utiliza
informações vindas da caneta do Tablet; e Aplicação FF
(F: finger, F: fiducial) a que utiliza informações vindas dos
dedos e dos fiduciais.

A Figura ?? mostra uma imagem gerada na Aplicação P.
O objetivo dessa aplicação é relacionar a espessura da curva
com a pressão que o usuário faz com a caneta. Na Tablet
essa tarefa é natural, basta o usuário aumentar ou diminuir a
intensidade com que pressiona a caneta contra a superfície
do dispositivo.

Figura 45. Desenho utilizando a pressão do cursor.

Na aplicação MT adotamos a estratégia do usuário modifi-
car a espessura da curva com o teclado. Criamos uma variá-
vel relacionada com a especificação da espessura feita pelo
usuário, e associamos-a com a pressão do cursor. O usuário
poderia usar as teclas para cima e para baixo para aumentar
e diminuir, respectivamente, esse parametro. Na Aplicação
FF, o controle da espessura foi feito através do ângulo de um
fiducial. Enquanto o usuário movia um dedo, com a outra
mão ele girava um fiducial aumentando ou diminuindo a
espessura da curva. na Aplicação P aumentar a espessura
da curva foi natural ao usuário. Por outro lado, a estratégia
utilizada nas Aplicações P e FF proporcionou maior controle
sobre a espessura do que obteve-se na Aplicação P.

Vale ressaltar que a diferença entre essas três aplicações
é, apenas, a escolha da classe Canvas e a implementação dos
métodos de aquisição de dados. Além disso, as aplicações
MK e FF possui um atributo extra para determinar a variação
da espessura da curva, que era adicionado ao respectivo atri-
buto no cursor. Esse atributo serve para simular a variação
da pressão, o que ocorre naturalmente com a caneta.

Outra aplicação relacionada ao processo de aquisição
refere-se a filtragem. Essa aplicação exibe a diferença entre
filtragem on-line e off-line. A Figura ?? mostra dois exem-
plos de traços sendo filtrado, por um filtro on-line que pega
um filtro e descarta os k seguintes (KFilter), e um filtro
off-line que varre a lista de cursores descartando aqueles
que estão a uma distância do anterior menor do que um
threshold determinado (DistanceFilter). Em ambos quadros
o threshold do DistanceFilter foi de 25 pixels. No quadro
a esquerda o traço superior está sendo filtrado on-line com
um KFilter que descarta 5 cursores, enquanto o quadro da
direita o filtro descarta 15 cursores.

Outra aplicação construída, usando o sbim-tk, serve para
testar o método de beautification. Alguns algoritmos refe-
rentes a certas características geométricas foram adicionados



Figura 46. Aplicação de Filtragem.

a esse toolkit. Caso deseja-se utilizar alguma característica
não contemplada, facilmente consegue-se estender a classe
Beautification. A Figura ?? mostra o processo de modelagem
de um objeto gráfico bidimensional utilizando beautification
sobre o traço. Note que as curvas em azul representam
o traço realizado pelo usuário, enquanto as vermelhas re-
presentam segmentos gerados pela aplicação, considerando
características de conectividade.

Figura 47. Objeto 2D gerado utilizando Beautification sobre o Traço.

Outra aplicação desenvolvida usando o sbim-tk, refere-
se a controle de câmera. Nessa aplicação existe uma cena
3D com alguns objetos e há duas formas de movimentar
a câmera. A primeira é usando o teclado. A segunda é
usando a inclinação da caneta. A primeira forma possibilita
uma movimentação mais controlada, e pode ser utilizada
em qualquer plataforma. A segunda, é uma forma específica
do Tablet, pois usa um atributo específico da caneta: a
inclinação da caneta. A maior vantagem desse tipo de
controle é a naturalidade com que o usuário pode controlar
a câmera.

A aplicação mais completa desenvolvida utilizando o
sbim-tk, foi um aplicativo de modelagem semelhante o
Chateau. Este é um aplicativo simples, mas que serviu
como prova de conceito para vários tópicos de modelagem
geométrica, e SBIM. Os objetos gerados, assim como no
chateau são poliedros.

Nessa aplicação, foram implementadas duas técnicas de
construção: geração de prismas e de pirâmides. O processo
de construção é semelhante para ambos métodos. Primeiro
o usuário constrói o polígono da base, depois determina
o vetor de altura. Como até esse momento os gestos são
semelhantes a ambos processos, quando o usuário específica
a altura, geram-se duas sugestões de operações, entre as
quais ele deve escolher uma. Esse é um esquema simples
de implementação de sugestões que serve para verificar esse
conceito de aplicações SBIM.

A Figura ?? mostra o processo de modelagem nesse
aplicativo. Inicialmente o usuário começa desenhando o po-
lígono sobre algum plano da cena. O melhor ponto de vista
para desenhar esses polígonos é com a câmera ortogonal ao
plano base da cena. Quando o polígono está pronto muda-se
o ponto de vista para ver o polígono de perfil. Com esse novo
ponto de vista seleciona-se esse polígono, e a aplicação exibe
um plano perpendicular ao plano base para que o usuário
possa determinar o vetor altura. Quando o usuário termina
de especificar a altura, aparece um menu no terminal com
as sugestões de operação que ele pode executar. Escolhida,
o sistema gera as demais faces do objeto. Após gerado um
objeto é possível realizar um processo de extrusão deste.
Esse processo é semelhante ao processo de construção:
desenha-se o polígono, seleciona-o, cria o vetor de altura,
escolhe uma sugestão e aplicação modela o objeto.

Durante a construção dessa ferramenta foram
feitas muitas simplificações, em comparação com o
Chateau. Por exemplo, interpreta-se poucos gestos, a
aplicação tem poucos estados (CREATE_POLYGON,
GROW, SUGGESTION_MODELS, CREATE_PRISMA,
CREATE_PYRAMID, SELECTION, FACE_SELECTED),
poucas primitivas e o controle de câmera é feito com
o teclado (ao invés de gestos). Porém consideramos o
resultado satisfatório pois foi possível cumprir com o
propósito dessa aplicação, que era verificar alguns conceitos
de modelagem baseada em sketch e validar a utilização
do sbim-tk desenvolvendo aplicações SBIM. A Figura ??
mostra alguns resultados gerados com esse aplicativo.

Figura 49. Resultados.

Somando as aplicações construídas tem-se aproximada-
mente 1500 linhas de código. Essas aplicações cumprem
um requisito deste trabalho de testar alguns requisitos de
sistemas SBIM. Além disso validam a utilização do sbim-tk,
sendo utilizado em várias etapas do processo de modelagem.

VII. CONCLUSÃO

A proposta desse texto é, a partir de um levantamento
bibliográfico dos principais trabalhos na área de SBIM,
construir uma conceituação da área e identificar as princi-
pais tendências e funcionalidades presentes na modelagem
e interfaces baseadas em sketches. Apresentamos diversas
tarefas de modelagem possíveis de serem feitas utilizando
sketches. Essas tarefas exploram a capacidade do sketch
de transmitir rapidamente uma idéia. Especificamente em



Figura 48. Processo de modelagem.

modelagem, sketch é bastante útil para desenhar caracterís-
ticas marcantes de um objeto, como silhueta, ou destaque de
traços marcantes na superfície do objeto. Além disso, utilizar
sketch em uma aplicação de modelagem é um recurso
bastante intuitivo para o usuário, visto que fazer um sketch
é semelhante ao ato de fazer um desenho em um papel.

Algumas aplicações, citadas nesse relatório, apontam uma
tendência de modelagem, em particular em SBIM, que é
interpretar o sketch para atribuir uma semântica a operação
sobre o modelo. Um exemplo simples, são as aplicações que
utilizam beautification em modelagem 2D [20], como em
modelagem 3D [4]; ou aplicações que realizam deformações
globais baseando-se em poucos traços, como o Chateau [4]
e como o iWERES [45]. Outra tendência é em modelagem
é fazer edições estruturais preservando detalhes, como nos
trabalhos apresentados por Nealen et. al. [22] e Cherlin et
al [46].

Mediante às dificuldades presentes na construção de apli-
cações cuja interação é feita baseada em gestos, alguns tra-
balhos têm utilizado recursos de exibir predições e sugestões
ao usuário, para facilitar a modelagem e resolver problemas
de ambiguidades. A utilização de predições também segue
a tendência de inferir semântica ao sketch com o objetivo
de gerar modelos com determinadas características geomé-
tricas, assim como acelerar o processo de modelagem. Esse
tipo de funcionalidade, como visto, foi utilizado no Chateau
[4].

Embora interpretar um sketch possa não ser uma tarefa
simples, podendo deparar-se com problemas de ambigui-
dade, uma vez dominado um procedimento para tal, isso
possibilita a criação de interfaces mais limpas (com menos
Widgets), e portanto, mais rápida de se aprender e fácil
de usar. Embora em todo esse trabalho tenhamos nos con-
centrado apenas em especificar conceitos e funcionalidades
referentes a aplicações de modelagem, o paradigma de
gestos, assim como o WIMP, é mais genérico, podendo ser
utilizado em outras aplicações, tais como: games, organiza-
dores e visualizadores de mídias, construção de story board,

educação (quadros inteligentes), manipulação de imagens,
etc.

Atualmente já é possível desenvolver aplicações interes-
santes utilizando sketches e gestos, embora ainda existem
alguns desafios e problemas em abertos. O primeiro desafio
refere-se a dificuldade de interpretar um sketch. Se por um
lado sketch é interessante ao ser humano, pois esse consegue
associá-lo facilmente a alguma forma mais complexa, para o
computador essa operação não é nada trivial. Normalmente
o que se faz é interpretar os sketches iterativamente, ou
segmentadamente. Outro fato importante é que, ao cons-
truir uma interface baseada apenas em gestos, fica difícil
desenvolver uma aplicação com muitas operações, pois o
vocabulário de gestos tende a ficar cada vez mais ambíguo.

Embora a grande motivação de aplicações de modelagem
baseadas em sketches seja a de criar uma aplicação que
se assemelhe ao modo que um artista faz um desenho
com papel e caneta, ainda estamos longe de conseguir
isso. Normalmente as aplicações tem suas particularidades
que devem ser respeitadas pelo usuário, para simplificar o
processo de interpretação do sketch, assim como as ope-
rações de modelagem. Isso reduz a sensação de imersão e
a naturalidade com a qual o usuário gostaria de interagir
com o sistema. Dessa forma, um dos maiores desafios ao
desenvolver uma aplicação SBIM refere-se a construção da
interface com o usuário.

Outro grande desafio de mapear um sketch 2D em objetos
3D é a interpretação das formas do sketch. Embora tenhamos
mostrado algumas técnicas de modelagem e deformação,
baseadas em sketch, a grande maioria dessas técnicas focam
em linhas de contorno, curvas construtivas ou curvas signi-
ficativas. Por outro lado, muitos artistas enquanto desenham
utilizam outras tecnicas como sombreamento, oversketching,
pontilhados, etc. Interpretar todos esses elementos não é uma
tarefa trivial.

Uma das grandes vantagens de se usar sketch é a faci-
lidade de transmitir uma idéia rapidamente. Isso deve-se
ao fato das pessoas conseguirem interpretar facilmente um



sketch e atribuir a ele um significado associado a algum
objeto (possívelmente um objeto tridimensional). Porém,
como já citado, essa operação não é nada trivial de ser
executada pelo computador. Utilizar sketch em processos
construtivos passa por interpreta-lo e associar a alguma
forma. Porém, quanto mais formas a aplicação consiga
utilizar, maior a chance de haver problemas de ambigui-
dades com o sketch. Outra grande dificuldade é interpretar
profundidades e oclusões.

Outro desafio de modelagem é criar modelos com alta
qualidade, assim como os construídos nas aplicações de mo-
delagem já citadas. Um recurso é cosntruir formas simples
e ir refinando-a interativamente através de sketches. Esse
desafio ainda está muito ligado a técnica de representação
do objeto. Por exemplo, manipular malhas permite criar
modelos complexos, mas quanto mais alta a resolução da
malha maior o custo computacional de se realizar uma
deformação. Outra possibilidade é atacar o problema de
modelagem tendo em vista uma classe específica de objetos.
Nesse trabalho foram apresentados trabalhos que conseguem
sintetizar muito bem objetos como cabelo, árvores, flores e
terrenos. Isso aponta uma tendência de modelagem baseada
em sketch, que é dedicar o processo de modelagem a
categorias específicas de objetos para conseguir precisão e
qualidade.

Entender as particularidades, desafios e limitações de
se modelar utilizando sketches possibilita a realização de
interessantes pesquisas em SBIM. Apesar dos desafios lista-
dos, aplicações baseadas em sketches têm se mostrado uma
tendência em modelagem. Nesse texto foram apresentados
diversos exemplos de aplicações, com alguns resultados inte-
ressantes, e diversas possibilidades que podem ser mescladas
para construir um sistema robusto de modelagem.
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