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Resumo 

Este trabalho teve dois enfoques principais: o estudo dos estilos Neocolonial Brasileiro e Colonial 

Mexicano das décadas de 1930 e 1940, e o estudo de técnicas de digitalização 3D e de prototipagem rápida 

para a produção de maquetes de edifícios históricos nesses estilos. Os estilos arquitetônicos acima foram 

escolhidos porque diversas residências construídas nesses estilos na cidade de Campinas vêm sendo 

demolidas, o que torna necessária a sua documentação e catalogação. Como esses estilos possuem diversos 

ornamentos com formas não ortogonais, sua representação geométrica e modelagem física são bastante 

complicadas com o uso de técnicas tradicionais de desenho e de maquetaria. A pesquisa foi realizada em duas 

etapas: (1) levantamento, incluindo revisão bibliográfica, classificação, levantamento fotográfico e de 

documentação de alguns exemplares; e (2) experimento, que incluiu a digitalização 3D de ornamentos 

arquitetônicos por meio de dois métodos diferentes e a produção de uma maquete utilizando um equipamento de 

prototipagem rápida. Espera-se, com este trabalho, contribuir para o desenvolvimento de métodos de produção 

de maquetes de ornamentos de edifícios históricos com o uso de tecnologias digitais. 

Abstract 

 The objectives of the present work were twofold: on the one hand to study the Brazilian Neocolonial and 

the Spanish Mission styles from the 1930s and 1940s, and on the other hand to test some digitation and rapid 

prototyping techniques for the production of scale models of historic buildings. The two architectural styles were 

chosen because several residential buildings in these styles have been demolished in Campinas in the past 

years, due to real state pressures. It is important to document and catalogue them before it is too late. As these 

styles contain several non-orthogonal ornaments, three-dimensional geometric modeling and representation are 

quite difficult with the use of traditional drawing and modeling techniques. The survey was conducted in two steps: 

(1) survey, including literature review, classification, photographic survey and documentation of some examples, 

and (2) experiment, which included the digitization of architectural ornaments with two different methods, and the 
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production of models with rapid prototyping equipment. We expect that the present work will contribute to the 

development of digital methods for the production of scale models of historic buildings’ details. 

1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve dois objetivos principais: por um lado o estudo dos estilos neocolonial 

brasileiro e colonial mexicano, presentes em residências das décadas de 1930 e 1940 em 

Campinas, em especial no bairro Cambuí, e por outro a aplicação de técnicas de 

digitalização 3D e de prototipagem rápida no levantamento e produção de ornamentos 

arquitetônicos para aplicação em maquetes de edifícios históricos.  

Os estilos colonial mexicano e neocolonial brasileiro, que são freqüentemente confundidos, 

foram escolhidos porque grande parte das residências construídas nesses estilos na cidade 

de Campinas vêm sendo demolidas ou sofrendo alterações significativas, o que torna 

necessária a sua urgente documentação e catalogação. Esses estilos se caracterizam pela 

presença de ornamentos de formas orgânicas, como molduras, capitéis e volutas, aplicados 

às fachadas. Embora a maior parte das superfícies desses edifícios sejam planas, a 

modelagem geométrica e reprodução em escala de seus ornamentos são bastante difíceis 

de fazer com o uso de técnicas tradicionais de modelagem geométrica digital e de 

maquetaria. Por esse motivo, a pesquisa incluiu um experimento com o uso de duas 

técnicas de digitalização 3D e de uma técnica de prototipagem rápida, com o objetivo de 

analisar a viabilidade de seu uso em futuros projetos de documentação desse patrimônio 

arquitetônico.   

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi dividida em duas fases, uma de levantamento e outra de realização de 

experimentos, descritas a seguir: 

Fase 1: Levantamento - Esta fase incluiu uma revisão bibliográfica sobre os estilos 

selecionados e sua inserção no processo de urbanização de Campinas; um levantamento 

fotográfico das casas dos estilos arquitetônicos mencionados anteriormente no bairro 

Cambuí, e o agrupamento dos edifícios levantados conforme os elementos arquitetônicos 

identificados. Ao final dessa fase foi selecionado um exemplar significativo do estilo 

neocolonial brasileiro, com o objetivo de produção de uma maquete. Para isso, foi realizado 

um levantamento das plantas desse edifício na Prefeitura Municipal e no Arquivo Municipal 

de Campinas. 

Fase 2: Experimento - Esta etapa teve início com o processo de digitalização 3D de um 

ornamento do edifício escolhido. Pretendia-se realizar a digitalização do mesmo elemento 
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arquitetônico por meio de dois métodos de digitalização 3D diferentes, um sistema baseado 

em análise de fotografias e um equipamento a laser de curto alcance. Contudo, após a 

realização da digitalização com a primeira técnica a casa foi vendida e tornou-se impossível 

dar continuidade ao experimento no mesmo local. Por esse motivo o experimento com a 

segunda tecnologia teve de ser realizado em outro imóvel. Apesar desse pequeno 

imprevisto foi possível observar as vantagens e desvantagens dos dois sistemas utilizados. 

Após a digitalização dos ornamentos passou-se à produção de uma maquete utilizando uma 

impressora 3D.  

3 PRIMEIRA ETAPA: LEVANTAMENTO 

A primeira parte desta etapa consistiu em um levantamento bibliográfico sobre os estilos 

arquitetônicos que foram objeto de análise. Segundo Amaral (1994), o surgimento do estilo 

neocolonial no Sudoeste da América do Norte e nas Américas Central e do Sul nas 

primeiras décadas do século XX foi caracterizado pela introdução de elementos 

arquitetônicos que pudessem distinguir a arquitetura local daquela importada da Europa. Em 

cada país da America Latina o estilo neocolonial se desenvolveu com características 

específicas, relacionadas à cultura e formação histórica de cada região. Em países como o 

Brasil, em que não havia uma arquitetura autóctone perene, realizou-se uma exaltação das 

origens coloniais. Já nos países que possuíam um passado marcado por culturas indígenas 

mais desenvolvidas, como as culturas asteca, maia e inca, houve tentativas de 

desenvolvimento de uma arquitetura nacional com o emprego das linguagens nativas. 

Nas décadas que antecederam o movimento moderno em São Paulo foi comum a 

construção de edifícios residenciais para as classes mais abastadas em estilos temáticos. 

Os estilos arquitetônicos dessas residências podem ser entendidos como uma forma de 

buscar uma nova arquitetura, já que no fim do século XIX houve o predomínio do ecletismo. 

Luís Saia (1978) apresenta alguns dos estilos arquitetônicos empregados nos projetos 

residenciais nas primeiras décadas do século XX no estado de São Paulo, que ele chama 

de “pitorescos”, e que incluem o normando, o italiano, o colonial mexicano e o neocolonial 

brasileiro, entre outros. Esses dois últimos devem ser destacados dos demais, pois estão 

ligados a um desejo de valorização das tradições americanas, em contraste com a 

valorização da cultura européia.  

Na cidade de Campinas todos esses estilos pitorescos estiveram presentes, em especial no 

bairro de classe média alta do Cambuí. Contudo, o enfoque nos estilos colonial mexicano e 

neocolonial brasileiro nesta pesquisa se justifica porque eles estão ligados à busca de uma 

identidade nacional ou latino-americana no início do século XX, que viria a ser concretizada 
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posteriormente pelos grandes mestres do modernismo brasileiro, como Lúcio Costa, 

Eduardo Kneese de Melo, Oscar Niemeyer e João Vilanova Artigas, entre outros. Esses 

arquitetos, que muitas vezes chegaram a projetar residências em estilos neocolonial e 

colonial mexicano no início de suas carreiras, incorporariam em suas obras modernas 

referências à arquitetura colonial brasileira, porém de modo menos literal, por exemplo, por 

meio do uso de azulejos decorados e de treliças de madeira. Embora a arquitetura de estilos 

tenha sido apenas um momento de transição que antecedeu o surgimento da arquitetura 

moderna no Brasil, a preservação dos edifícios desse período se faz importante para a 

conservação da memória de nossa história arquitetônica.  

Os dois estilos escolhidos são freqüentemente confundidos, pois possuem alguns 

ornamentos semelhantes, cujas origens se encontram na arquitetura ibérica, origem da 

arquitetura das colônias espanholas e portuguesas. Por esse motivo, a pesquisa teve início 

com uma identificação clara dos dois estilos, por meio da classificação das características 

peculiares de cada um deles. Para isso, na primeira etapa da pesquisa, foi feita uma revisão 

da literatura sobre o neocolonial no Brasil. Em seguida, foi realizado um levantamento 

fotográfico de diversos edifícios residenciais do bairro do Cambuí que ainda mantém suas 

características originais preservadas. Finalmente, os edifícios levantados tiveram seus 

ornamentos classificados e foram agrupados de acordo com o estilo predominante.  

3.1. O estilo neocolonial brasileiro 

O estilo Neocolonial Brasileiro constitui-se em um caso diferente da arquitetura neocolonial 

dos demais países americanos, pois aqui não havia uma arquitetura indígena evoluída, 

como nos demais países da América. Contudo, mesmo sem terem uma arquitetura 

autóctone na qual pudessem se inspirar, alguns arquitetos buscaram inspiração ornamental 

nos símbolos regionais e na cultura popular brasileira. Valle (2008) comenta essa tendência 

do meio artístico nas primeiras décadas do século XX: 

Durante as primeiras décadas da República, as artes aplicadas conheceram uma 
crescente valorização no meio artístico brasileiro. Em consonância com esse 
fenômeno, surgiram, do Norte ao Sul do país, esforços sistemáticos dos artistas no 
sentido da criar repertórios ornamentais que pudessem evocar identidades coletivas, 
fossem estas de caráter regional ou nacional (Valle, 2008, p.1). 

O autor cita exemplos do uso de elementos naturais como inspiração para a criação de 

ornamentos desde o final do séc. XIX, como os frutos do café em São Paulo, de galhos de 

araucária no Paraná, e de plantas nativas da Amazônia em Belém. Em 1905, Theodoro 

Braga publicou um repertório ornamental intitulado “A planta brasileira (copiada do natural) 

applicada à ornamentação”. O livro, que serviu de modelo para diversos artistas e 

arquitetos, apresentava versões naturais e estilizadas de diversas plantas brasileiras, além 
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de motivos de cerâmica marajoara (Godoy, 2005). Valle (2008) descreve o estilo neo-

marajoara como uma febre na década de 1930 nos “mais diversos campos da 

ornamentação... até em sofisticados projetos arquitetônicos” (p.9). O autor cita como 

exemplos a piscina da residência de Guilherme Guinle, no Rio de Janeiro, desenhada por 

Correia Dias, e a casa Marajoara de Theodoro Braga no Pacaembú, São Paulo, projetada 

por Eduardo Kneese de Mello em estilo neocolonial (Figura 1). 

 

Figura 1: Casa em estilo neocolonial com ornamentação Marajoara projetada por Eduardo Kneese de 

Mello. (Fonte: Valle, 2008, p.9.) 

 

Segundo Bruand (1999), o movimento neocolonial brasileiro teve início no Rio de Janeiro, 

onde havia uma elite intelectual interessada no passado, ao contrário de São Paulo, onde 

predominavam os imigrantes estrangeiros. O principal defensor do movimento foi José 

Mariano Filho, segundo o qual o estilo neocolonial não devia limitar-se apenas a retomar as 

formas do século XVII ou XVIII: “devia ser uma expressão de novas formas, fieis ao mesmo 

tempo ao espírito do passado e ao presente” (Bruand, 1999, p.55).  

José Mariano publicou diversos artigos criticando o ecletismo, estilo predominante na Escola 

Nacional de Belas Artes, e defendendo a criação de uma arquitetura tradicional inspirada no 

período colonial. Contudo, ele alertava para o fato de que a maioria dos arquitetos limitava-

se a copiar detalhes ornamentais dos edifícios coloniais, sem compreender sua verdadeira 

essência: “foram diretamente ao detalhe, antes de perceber o que havia de característico e 

individual na problemática da arquitetura brasileira” (Mariano apud Bruand, 1999, p. 240). 

Mesmo assim, a arquitetura neocolonial brasileira tornou-se o símbolo de uma tomada de 

consciência nacional, que daria um caráter particular às realizações brasileiras: 

Por conseguinte, por mais estranho que possa parecer, a priori, o estilo neocolonial 
constitui-se numa transição necessária entre o ecletismo de caráter histórico, do 
qual era parte intrínseca, e o advento de um racionalismo moderno (Bruand, 1999, 
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p.58). 

Em São Paulo o movimento neocolonial teve como principais arquitetos Ricardo Severo e 

Victor Dubugras, o primeiro português e o segundo francês. Ricardo Severo procurou se 

inspirar nas tradições de seu país de origem, caracterizando um nacionalismo português: 

O caráter dessas residências provinha do emprego sistemático de elementos 

tomados de empréstimos à arquitetura civil portuguesa dos séculos XVII e XVIII: 

varandas sustentadas por simples colunas toscanas, telhados planos com largos 

beirais, feitos de telhas-canal e tendo, nos vértices, uma telha em forma de pluma 

virada para cima (lembrando a moda do exotismo chinês no Século das Luzes), 

rótulas e muxarabis de longínqua origem muçulmana, azulejos fabricados 

diretamente no Porto recobrindo as paredes das varandas. (Bruand, 1999, p.53) 

Porém, existia uma diferença entre as casas antigas, de plantas simples, e as de Severo, 

que tratava os volumes de maneira variada e com uma liberdade contemporânea: “suas 

obras eram modernas, mas concebidas de modo a evocar intensamente uma arquitetura do 

passado” (Bruand, 1999, p.53). Ricardo Severo era contra as correntes antinacionalistas que 

ameaçavam a idéia de pátria, e tentava convencer  

a população paulista de que o paulista autêntico deveria construir suas casas dentro 

da tradição brasileira para contrastar aos imigrantes ricos que construíam palácios 

na Avenida Paulista, de acordo com as exigências de sua nacionalidade, escolhendo 

estilos próprios de suas origens” (Lemos 1994, p.154). 

Diferentemente de Ricardo Severo, Victor Dubugras não se preocupava em “reproduzir 

sistematicamente um repertorio decorativo fiel, limitando-se a um certo parentesco formal” 

(Lemos, 1994, p.151). Segundo Lemos (1994, p.151), “Victor Dubugras foi um personagem 

chave para a divulgação do novo estilo nacionalista” (Lemos 1994, p.155), apesar de nunca 

ter viajado para estudar a arquitetura colonial brasileira, tendo visitado apenas cidades nas 

proximidades de São Paulo. Como nessa época não existia uma documentação organizada 

sobre a arquitetura colonial, supõe-se que seus projetos tenham sido baseados em 

fotografias ou gravuras. Mesmo assim, isso foi suficiente para resultar em uma série de 

novas combinações de elementos ornamentais (Lemos 1994, p.155).  

3.2. O  estilo colonial mexicano    

“Colonial mexicano” foi a denominação dada no Brasil ao estilo norte-americano conhecido 

como Spanish Mission, ou estilo “missões”, em referência às missões espanholas da 

Califórnia. A partir do século XIX a Califórnia começou a receber uma grande quantidade de 

migrantes da costa leste americana, em conseqüência da descoberta de jazidas de ouro. A 

partir de então teve inicio um processo de criação de uma identidade regional, inspirada no 
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passado da região. Nesse processo foram de grande importância a Panama-California 

Exposition de  1915, ocorrida em San Diego. Diversos edifícios em estilo barroco espanhol 

foram construídos para essa exposição,  permanecendo como modelos da nova arquitetura 

de influência regional (Amaral, 1994). O arquiteto Bertram Goodhue teve um papel 

fundamental, determinando que todos os edifícios da feira adotassem o estilo neocolonial 

hispânico, com enfática utilização de ornamentos. 

A criação do estilo neocolonial na Califórnia resultou da busca de uma imagem que 

expressasse as pretensões de uma nova sociedade. A adoção do novo estilo dava-se sem 

distinção em residências, escolas, estações de trem e hotéis, transformando-se em um 

emblema da região no início do século XX. O estilo era promovido por meio de publicações 

em revistas e de aparições no cinema. Amaral descreve as principais características dos 

edifícios residenciais nesse estilo: 

usavam uma linguagem comum de estuque branco, telhas cerâmicas vermelhas, 

gradis de ferro forjado, torres de canto e arcadas que adaptaram tanto a casas 

geminadas como isoladas, com plantas predominantemente em forma de ‘L’, que 

ignoravam totalmente o pátio circundado do precedente mediterrâneo. (Amaral, 

1994. p.52) 

A Grande Depressão e, posteriormente, a Segunda Guerra Mundial, paralisaram a 

construção das grandes urbanizações que haviam contribuído para a criação da identidade 

regional do sul da Califórnia. Depois da guerra, os estilos arquitetônicos de origem hispânica 

abririam espaço para a arquitetura moderna. O estilo missões chegou ao Brasil mais como 

um modismo, por meio de revistas norte-americanas que mostravam as casas das atrizes 

de Hollywood, perdendo seu significado original de manifestação de interesse nas origens 

nacionais e de repúdio à arquitetura dos colonizadores ingleses. 

3.4. O neocolonial no bairro do Cambuí 

Na década de 1870, com a chegada das estradas ferroviárias Paulista e Mogiana em 

Campinas, e a construção de uma estação próxima ao centro da cidade, a elite local passou 

a se instalar em chácaras no bairro então afastado do Cambuí, que ainda era pouco 

urbanizado. A partir de então, essa antiga região de chácaras se transformou, com a 

construção de diversas mansões nos estilos pitorescos descritos por Saia (1978), e dentre 

estas diversas muitas em estilo neocolonial e colonial mexicano.  

Nas décadas de 1950 e de 1960 Campinas sofreu um processo de crescimento e de 

verticalização. Nos bairros que possuíam terrenos maiores, como o Cambuí, esse processo 

foi mais intenso, resultando na demolição de muitos edifícios antigos. Assim, as residências 
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maiores, com maior quantidade de ornamentos, têm sido em geral as mais ameaçadas pela 

especulação imobiliária. 

Com o objetivo de identificar os edifícios residenciais em estilos neocolonial e colonial 

mexicano presentes no Cambuí, foi realizado um levantamento de campo. A partir desse 

levantamento foi possível distinguir os dois estilos que são objeto deste estudo. A Tabela 1 

mostra a classificação de alguns dos exemplares identificados, em função de seus 

ornamentos. 

 

Tabela 1: Algumas das residências analisadas, classificadas segundo os tipos de ornamentos 
presentes. 

4 SEGUNDA ETAPA: EXPERIMENTOS 

A segunda etapa do trabalho consistiu em um experimento de digitalização 3D de um 

ornamento arquitetônico, com o objetivo de produção de uma maquete. Inicialmente, 

pretendia-se utilizar duas técnicas diferentes para a digitalização 3D de um mesmo 

elemento, mas, como já explicado acima, por motivos alheios à nossa vontade o segundo 

experimento teve de ser realizado em outro edifício. A Figura 2 mostra as duas residências 

escolhidas para a digitalização 3D de ornamentos, ambas em estilo neocolonial brasileiro.  
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Figura 2: Residência situada à Rua Guilherme da Silva, da qual se digitalizou um capitel. 

 

Figura 3: Residência situada à Av. Julio de Mesquita, da qual se digitalizou um banco. 

Os digitalizadores 3D podem ser agrupadas de acordo com sua distância de ação: os de 

curto, médio alcance e longo alcance. Cancherini e Celani (2009) descreveram as 

tecnologias disponíveis em termos de seu funcionamento. A técnica de digitalização de 

longa distância tem a finalidade de digitalizar áreas urbanas; a de média distância permite 

digitalizar edifícios inteiros, e a de curta distância permite a digitalização de objetos 

pequenos, como maquetes e ornamentos arquitetônicos. Os sistemas de digitalização 3D 

geram um modelo de nuvem de pontos de alta resolução que precisa ser transformado em 

um modelo de superfícies para poder ser enviado a um equipamento de prototipagem 

rápida. 

No Experimento 1 desta pesquisa, o processo de digitalização foi baseado em fotografias do 

elemento arquitetônico escolhido, tiradas a partir de diferentes ângulos, e na análise dessas 

imagens por um software específico. A Figura 4 mostra o workflow desse processo. 
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Figura 4: Processo de digitalização com o software Photomodeler Scanner. 

 

No Experimento 2 foi utilizado um equipamento de digitalização a laser de curto alcance.  A 

Figura 5 descreve o workflow desse processo. Os dois experimentos são descritos em 

detalhe a seguir. 

 

Figura 5: Processo de digitalização com o digitalizador a laser Handyscan. 

 

4.1.  Experimento 1:  Digitalização por meio do software Photomodeler Scanner 

Neste experimento foi realizada a digitalização de um capitel de coluna do edifício situado à 

Rua Guilherme da Silva com o software Photomodeler Scanner. Inicialmente, calibrou-se 

uma máquina fotográfica por meio de miras, que foram impressas diretamente do software, 

posicionando a câmera a 0º, 90º e 180º. Em seguida, foram coladas miras sobre as 

superfícies ao redor do capitel, e procedeu-se à sua fotografação (Figura 6). As fotografias 

foram processadas no software Photomodeler Scanner. Observando-se que o capitel 

possuía simetria, o processo foi realizado apenas um dos lados do capitel.  
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Figura 6: Miras aplicadas ao redor do capitel. 

  

O modelo de nuvens de pontos produzido no Photomodeler Scanner foi triangulado e 

exportado para o programa 3DReshaper (Figura 7). No programa 3DReshaper foi feita a 

construção do capitel inteiro, usando os comandos de espelhamento e rotação. Contudo, o 

modelo resultante não possuía qualidade satisfatória, pois apresentava ainda diversas 

falhas em sua superfície. Para que se possa imprimir um modelo geométrico digital em uma 

impressora 3D é preciso definir um volume completamente fechado, sem qualquer abertura 

a sua volta. Este tipo de modelo chama-se “watertight model”. 

 

Figura 7: Modelo 3D feito por triangulação. 

 

4.3. Experimento 2: Digitalização por meio do equipamento Handyscan 

Neste experimento foi realizada a digitalização de um banco ornamental construído sobre a 

fachada de um edifício situado à Av. Julio de Mesquita. Como não se dispunha, no 

laboratório em que o trabalho foi realizado, de equipamento próprio para isso, contratou-se 

uma empresa de serviços de digitalização 3D. Assim como no primeiro experimento, este 

processo de digitalização também começou com a colocação de pontos de mira sobre o 

objeto. Por se tratar de um objeto relativamente grande (cerca de 1m de largura por 80cm 

de altura e 60cm de profundidade), o elemento teve de ser dividido em quatro áreas de 
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trabalho para permitir uma melhor qualidade de reprodução dos detalhes. Porém, antes 

disso, fez-se com o scanner uma identificação de todos os pontos no banco, para situá-lo 

tridimensionalmente no programa como um todo. Após todos esses procedimentos, iniciou-

se a digitalização do banco (Figura 8). À medida em que a digitalização era feita, foi possível 

observar o modelo geométrico sendo gerado no monitor de um computador (Figura 9). 

 

Figura 8: Digitalização do banco. 

 

Figura 9: Imagem do banco que estava sendo escaneado. 

 

O arquivo gerado pela digitalização, que já de boa qualidade, foi exportado para o programa 

3DReshaper apenas para a realização de pequenos ajustes (Figura 10). O modelo final, 

totalmente fechado, pode ser usado importado sem qualquer problema no software ZPrint, 

que controla a para a impressora 3D utilizada para a produção da maquete, descrita a 

seguir.  

4.3. Produção da maquete  

A execução da maquete foi feita com uma a técnica de prototipagem rápida conhecida como 

impressão 3D. A definição de sua escala levou em conta apenas as limitações dimensionais 
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do equipamento de impressão 3D disponível, uma vez que a qualidade da digitalização teria 

permitido sua reprodução em escala bem maior. 

Prototipagem rápida (PR) é o nome dado às tecnologias usadas para fabricar protótipos 

físicos a partir de um arquivo tridimensional produzido em CAD (SAURA, 2003). Segundo 

Pupo (2009) as máquinas de Prototipagem Rápida podem ser classificadas em três 

categorias: aditivas, subtrativas e formativas. O grupo das máquinas aditivas trabalha 

através da deposição de camadas de material. Embora alguns autores utilizem o termo 

prototipagem rápida para se referirem exclusivamente ao processo aditivo, outros 

reconhecem que a prototipagem rápida consiste em qualquer uso de equipamentos de 

controle numérico para a produção rápida de modelos e protótipos.  

Existem diversos tipos de processos de PR aditiva, como o sistema de estereolitografia 

(SLA), o sistema fusion deposition modeler (FDM), a sinterização seletiva a laser (SLS) e as 

impressoras a pó (3DP). A tecnologia utilizada nesta pesquisa enquadra-se nesta última 

categoria. O equipamento utilizado, uma impressora ZCorp modelo 310 Plus, possui um rolo 

que deposita camadas de pó sucessivas. Sobre cada camada um cabeçote imprime seções 

do objeto a ser produzido, utilizando jatos de um líquido aglutinante (binder), de maneira que 

cada nova seção é colada à seção inferior. O sistema possui uma velocidade de produção 

de 2 polegadas na vertical a cada hora. Após a impressão da peça, ela é retirada da 

máquina e o excesso de pó é eliminado com um jato de ar comprimido. A peça impressa 

precisa ser coberta por uma resina ou adesivo para adquirir maior resistência.  

Tendo em vista os resultados obtidos nos dois experimentos de digitalização 3D, foi 

produzida apenas a maquete do ornamento digitalizado no segundo experimento, que deu 

origem a um arquivo adequado para a impressão 3D. As Figuras 11, 12 e 13 apresentam as 

etapas de produção da maquete do banco digitalizado em escala 1:25 e o resultado final. 

Para que o modelo obtido com o software Photomodeler também pudesse ter sido impresso 

com a mesma técnica ele teria de ser retrabalhado de modo que todas as falhas da malha 

fossem fechadas. A maquete do ornamento produzida apresenta um bom nível de detalhes 

e pode ser confeccionada de modo relativamente simples, apesar da complexidade de suas 

formas. 



 14 

 

Figura 10: Modelo 3d.  

 

Figura 11: Modelo em arquivo stl pronto para impressão 

 

Figura 12: Processo de impressão 3d, Z-Corp (escala 1:25) 
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Figura 13: Modelo pronto (escala 1:25) 
 

5 DISCUSSÃO 

Nesta pesquisa foram produzidos dois tipos de modelos digitais por métodos de 

digitalização diferentes. Apesar de não ter sido possível realizar os dois experimentos sobre 

o mesmo elemento ornamental, em conseqüência de motivos alheios ao nosso controle, o 

uso dos dois métodos permitiu observar suas vantagens e desvantagens com relação à 

facilidade de uso e à qualidade dos modelos digitais obtidos.  

Com o uso do software Photomodeler foi preciso realizar diversos testes, como aumentar o 

número de miras e a quantidade de fotos, até chegar ao resultado obtido, pois não havia 

visualização instantânea do modelo digital. Com esse método percebeu-se que não foi 

gerado um modelo digital tão preciso quanto aquele obtido com o sistema a laser. Após o 

uso do Photomodeler, que gera um modelo de nuvem de pontos, foi preciso exportar o 

arquivo digital para um software de tratamento de modelos. No caso desta pesquisa foi 

utilizado o programa 3DReshaper. Esse software permite corrigir falhas sobre a superfície 

do modelo digital para criar um watertight model, que pode ser impresso na impressora 3D. 

Porém, para se obter o modelo fechado do capitel houve uma grande dificuldade devido à 

má qualidade do modelo obtido no Photomodeler. 

Já com o equipamento a laser Handyscan foi possível visualizar no próprio local o resultado 

obtido e refazer partes que por ventura estivessem mal digitalizadas. Apesar dessa evidente 

vantagem, o equipamento ótico possui um custo muito mais elevado que o do software 

Photomodeler. Além disso, no caso do Handyscan, há uma restrição na escala do objeto a 

ser digitalizado. Para que se pudesse digitalizar o banco inteiro foi preciso realizar quatro 

digitalizações e depois uni-las em um único modelo.  

O método ideal para digitalizar uma fachada inteira, por exemplo, teria sido um sistema a 
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laser de longa distância, porém esses sistemas são demasiadamente caros e seu 

investimento só se justificaria para grandes projetos de documentação de patrimônio 

histórico. 

A pesquisa permitiu concluir que os sistemas de digitalização a laser de curta distância 

podem ser empregados na digitalização de elementos arquitetônicos de dimensões até 

cerca de 1,5 metros de grandeza, permitindo a obtenção de modelos digitais de boa 

qualidade e praticamente prontos para serem produzidos em máquinas de prototipagem 

rápida. Esta pode ser uma alternativa viável para a produção de maquetes de edifícios como 

os neo-coloniais e os coloniais mexicanos, em que há um predomínio de superfícies planas 

com a sobreposição localizada de elementos decorativos. Os elementos ornamentais 

impressos em impressora 3D podem ser aplicados sobre maquetes feitas em materiais mais 

econômicos, como MDF ou acrílico. Esses materiais, por sua vez, podem ser cortados em 

equipamentos de corte controlados por computador, como fresadoras e cortadoras a laser.  

Apesar do custo relativamente alto do aluguel digitalizador a laser de curta distância, o uso 

deste tipo de equipamento apenas para a digitalização de ornamentos de um edifico pode 

ser uma boa alternativa por um lado à digitalização completa do edifício com equipamentos 

de longa distância (mais fácil, porém muito mais cara) e por outro à digitalização apenas por 

meio de software de fotogrametria (mais trabalhosa, embora mais econômica).  
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