
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas e Tecnologias usadas na 
produção de Conteúdos 3D  

 
Relatório de Estágio de Mestrado em Multimédia 

 

 
Por 

Luís Filipe Carvalho Evangelista  

 

 

Orientação: Joaquim João Moreira de Sousa 

 
 
 
 
 

Vila Real, julho de 2018



ii 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Técnicas e Tecnologias usadas na 
produção de Conteúdos 3D 

 
 

Relatório de Estágio de Mestrado em Multimédia 

 

Por 

Luís Filipe Carvalho Evangelista  

 

Relatório submetido à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para cumprimento 

dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Multimédia, elaborado sob 

a orientação do Professor Doutor Joaquim João Moreira de Sousa, Professor Auxiliar 

com Agregação do Departamento de Engenharias da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro. 

 

Vila Real, julho de 2018



iii 

 

 

 



iv 

 

 

 

 
 

Agradecimentos 

 

É com enorme satisfação que expresso o meu agradecimento a todos aqueles que 

ajudaram e possibilitaram a chegar aos objetivos pretendidos com este trabalho. 

 

Antes de tudo, gostava de agradecer à minha família, em especial aos meus pais que 

sempre me apoiaram ao longo do percurso da minha vida, seja monetariamente seja 

sentimentalmente. 

A eles devo tudo, em especial o meu crescimento tanto a nível pessoal como a nível 

profissional. 

 

Gostava de expressar o meu agradecimento a todos os amigos que me ajudaram nesta 

caminhada, sobretudo aqueles com os quais partilhei grandes momentos, que irei guar-

dar para sempre. A todos aqueles que passaram comigo na Universidade e aqueles 

que me acompanharam no mestrado que culminou na realização deste trabalho. 

 

Ao Professor Doutor Joaquim João Moreira de Sousa, orientador deste relatório, por 

me ter orientado, aconselhado e também pela paciência que demonstrou em todas as 

fases que permitiram a realização e finalização deste trabalho. 

 

À empresa Sketchpixel por me ter dado a oportunidade de crescer a nível pessoal e 

profissional e me ter proporcionado a obtenção de novas competências que me vão 

permitir entrar e dar o meu contributo no mercado de trabalho. Agradeço também por 

me ter aceite para a realização do estágio, e aos meu colegas de trabalho, que me 

ajudaram a desenvolver novas competências, por todas as dicas que me deram e por 

incentivarem e fomentarem o bom ambiente e cooperação entre a equipa e dentro do 

escritório.  

   

 

 



v 

 

 

 



vi 

Resumo 
 

 

 

 
 

RESUMO 

 

Neste relatório final de estágio está relatado todo o trabalho desenvolvido, assim como 

toda a experiência e competências adquiridas durante nove meses na empresa 

“Sketchpixel”, sediada na cidade de Braga e especializada na produção de conteúdos 

3D e novas tecnologias. 

Ao longo desta experiência existiu a oportunidade de aplicar e desenvolver técnicas de 

trabalho através da participação em diversos projetos de diversas áreas distintas, que 

são usualmente aplicadas pelo Generalista 3D, começando na modelação de objetos, 

passando pela texturização e iluminação dos mesmos e acabando no processamento 

da imagem final, conhecido por render. Além disso, o estágio permitiu também aplicar, 

desenvolver e aperfeiçoar o conhecimento teórico e prático de tecnologias que são 

usualmente utilizadas em todo o processo, desde o 3D Studio Max e o Blender, no que 

diz respeito à criação dos conteúdos, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator tanto na 

texturização como pós-produção, o motor de render Vray, para o processamento da 

imagem final, e o Unity no que diz respeito ao desenvolvimento de ambientes virtuais 

e elementos para realidade aumentada.  

Desta forma, pretende-se com este relatório, mostrar a importância que este estágio e 

todo o seu meio envolvente tiveram para o desenvolvimento como futuro trabalhador 

na área e também para a obtenção do grau de mestre. 
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ABSTRACT 

 

In this final report is related all the work developed, as well as all the experience and 

skills acquired during nine months in the company "Sketchpixel", headquartered in the 

city of Braga and specialized in production of 3D and new technologies. 

Throughout this experience there has been the opportunity to apply and develop work 

techniques through participation in several different areas, which are usually applied by 

3D Generalist, starting with object modeling, texturing and lighting, and finishing in the 

rendering of the final image, known as render. In addition, the internship has also ena-

bled us to apply, develop and improve the theoretical and practical knowledge of tech-

nologies that are commonly used throughout the process, from 3D Studio Max and 

Blender, in terms of content creation, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator for both 

texturing and post-production, the Vray rendering engine for final image processing, and 

Unity for development of virtual environments and augmented reality elements.  

In this way, it is intended with this report, to show the importance that this stage and all 

its surroundings had for my development as a future worker in the area and also for 

obtaining the master's degree. 
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turing, Virtual Reality 
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Introdução 
 

  

1 Introdução 

 

Perante a possibilidade e oportunidade que existiu de poder realizar um estágio, 

houve a opção de que este fosse numa empresa que tivesse como principal 

área e foco de trabalho o 3D, isto é, a produção de conteúdos 3D. 

Há uns anos atrás, tudo aquilo que hoje é possível criar recorrendo ao 3D era 

praticamente impossível ou se fosse possível era criado de maneiras mais de-

moradas e também com menor qualidade. Para fazer face a isso foram sendo 

investigadas e desenvolvidas novas maneiras de inverter essa situação o que 

se tornou muito importante para se chegar aos resultados que estão à vista de 

todos atualmente. Hoje, o 3D está bastante evoluído, mas ainda estão a ser 

feitas investigações que possam estender o seu uso à maioria das indústrias.  

A escolha do tema e da empresa onde se realizou o estágio foi fácil depois de 

perceber quais as possibilidades de aplicação que o 3D trouxe, entre as quais a 

publicidade, o cinema, os jogos e outras áreas como a educação e a medicina. 

A evolução do 3D é também um motivo, pois atualmente é uma área com bas-

tante potencial de mercado e que está inserida na produção de novas tecnolo-

gias como por exemplo a realidade aumentada, a realidade virtual e também as 

impressoras 3D. 

Todos estes fatores aliados à possibilidade de aprender, obter novas competên-

cias e ganhar uma maior rede de contactos numa área que está em constante 

desenvolvimento foram importantíssimos para que o interesse e motivação fos-

sem ainda maiores. 

Ao longo deste relatório estarão apresentados os projetos nos quais houve a 

oportunidade de participar, assim como as metodologias de desenvolvimento 

usadas e alguns resultados finais de forma a perceber como os projetos foram 

desenvolvidos e qual a sua importância, tanto para a empresa como para o de-

senvolvimento do aluno. 
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1.1 Enquadramento 

 
No início do segundo ano do Mestrado em Multimédia, pela Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, houve a possibilidade de realizar estágio 

curricular numa empresa que tivesse como sua principal área de ação a 

construção de conteúdos 3D. Esta opção tornou-se mais fácil, pois existia 

uma vontade enorme de desenvolver competências e aumentar a experi-

ência como generalista 3D. 

Depois de contactar algumas empresas, foi aceite a candidatura para a 

realização do estágio na Sketchpixel, empresa sediada em Braga e que 

atua na área da conceção de conteúdos 3D e novas tecnologias. Durante 

a estadia nesta empresa, existiu a oportunidade de vivenciar várias expe-

riências que, certamente, contribuíram para o crescimento como profissio-

nal e para o desenvolvimento de novas competências na área. 

O dia-a-dia na empresa, correu bem de uma maneira geral. Durante as oito 

horas de trabalho diárias, houve a oportunidade de conhecer pessoas que 

trabalhavam na área e podia ter como referência, aprender novas tecnolo-

gias e novas técnicas e por fim perceber como é ter de responder às pre-

tensões do cliente de maneira criativa, cumprindo prazos. O bom ambiente 

que prevalecia entre a equipa teve aspetos bastante importantes no de-

senvolvimento das competências, e ajudou a contribuir com o melhor pos-

sível para a empresa.  

Este estágio possibilitou o desenvolvimento de competências profissionais 

e pessoais e o enriquecimento de contactos com pessoas que trabalham 

na área que só seriam possíveis estando diretamente inserido num ambi-

ente empresarial desta natureza.  

Assim, pode-se concluir que o estágio foi muito enriquecedor e permitiu 

que fosse possível concluir a formação com novas competências e expe-

riências que ajudaram a perceber melhor qual a maneira que se deve atuar 

perante as dificuldades do dia-a-dia e exigências dos clientes. 
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1.2    Motivações 

 
A realização deste estágio foi motivada pelo grande desafio de poder adquirir 

experiência profissional e também de desenvolver e aperfeiçoar as capacida-

des técnicas e competências que foram obtidas durante a Licenciatura em 

Comunicação e Multimédia e na Pós-graduação em Multimédia. 

A possibilidade de poder trabalhar com pessoas profissionais, criativas e em-

preendedoras numa empresa da área e aprofundar conhecimentos na produ-

ção de conteúdos 3D e poder aliar isso à finalização e conclusão do grau de 

mestre foi outro dos grandes motivos pelos quais houve a opção de realizar o 

estágio. 

 

 
1.3  Objetivos do Estágio 

 
 
No início do estágio foram definidos objetivos, entre o orientador e o can-

didato a ser cumpridos durante a realização do mesmo, que podem ser 

resumidos nos seguintes pontos:  

 

- Aplicar, desenvolver e aperfeiçoar os conhecimentos, tanto teóricos, 

como práticos, adquiridos ao longo da Licenciatura em Comunicação e 

Multimédia e da pós-graduação em Multimédia; 

 

-  Adquirir experiência de trabalho, com todo o seu ambiente envolvente, 

no qual se inserem, horários, prazos de entrega, trabalho em equipa e es-

pírito autodidata; 

 

- Trabalhar, envolvido com os restantes membros da equipa, discutindo 

técnicas e métodos que possibilitem o desenvolvimento de um trabalho de 

forma mais eficiente; 

 

- Aumentar a proximidade com o mercado de trabalho e tudo aquilo que 

ele envolve; 
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- Desenvolver projetos e produzir conteúdos que permitam o enriqueci-

mento do portefólio pessoal na área da produção de conteúdos 3D; 

 

- Aumentar o conhecimento em tecnologias usadas no processo de cri-

ação antes desconhecidas ou nunca exploradas; 

 

-  Perceber qual o percurso e dificuldades apresentadas durante a car-

reira e projetos desenvolvidos pelos restantes elementos da equipa; 

 

- Perceber quais as principais áreas de aplicação dos conteúdos 3D de-

senvolvidos e produzidos no contexto do mercado atual (arquitetura, publi-

cidade, realidade virtual, etc.). 

 

A finalização do estágio veio a confirmar a realização desses objetivos, 

que foram possibilitados com a participação nos projetos desenvolvidos 

pela empresa, que serão apresentados ao longo deste documento. A rea-

lização destes objetivos acarreta ainda mais importância pelo facto de ter 

permitido aquilo que era pretendido e que possibilitará a participação em 

novas experiências com uma maior maturidade e competência. 

 
 

1.4 Estrutura do Documento 

 

Este documento está organizado em cinco capítulos principais. O primeiro 

capítulo está organizado em cinco pontos, entre os quais está a introdução, 

como tópico principal, no qual se faz uma introdução àquilo que foi experien-

ciado no estágio. A seguir, como subtópicos estão, o enquadramento, no qual 

se fala em que condições foi realizado este estágio, as motivações, no qual 

se introduzem quais os fatores que motivaram a realização do estágio, os 

objetivos, no qual se descrevem os objetivos pretendidos com a realização do 

mesmo, e por fim o subtópico estrutura do documento, no qual se dá a conhe-

cer a estrutura do relatório. 

O segundo capítulo está organizado em cinco pontos, começando com a re-

visão do estado da arte, que é o tópico principal. A seguir, existem vários 

subtópicos entre os quais está a contextualização da Indústria 3D, na qual é 
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feito um enquadramento desde o início da indústria 3D até à atualidade. O 

subtópico seguinte é a caracterização da indústria 3D, no qual se mostram as 

diferentes áreas às quais o 3D pode ser aplicado. Segue-se o processo de 

desenvolvimento dos conteúdos 3D, no qual se fala do processo de criação 

desde a modelação do objeto até à sua sintetização numa imagem final, ren-

der. Segue-se o subtópico, Tecnologias usadas na criação de conteúdos 3D, 

no qual se faz um enquadramento, em cinco subtópicos, das fases nas quais 

são usadas as tecnologias que nos ajudam no processo desde o começo até 

ao seu término. A seguir é o tópico, contextualização da produção de conteú-

dos na Sketchpixel, em que se refere qual o fim para o qual os conteúdos por 

ela desenvolvidos, estão voltados.  

O terceiro capítulo está organizado em oito pontos, começando pelo tópico, 

projetos, o tópico principal, no qual se faz a contextualização de todos os pro-

jetos nos quais houve participação. Seguem-se oito subtópicos, cada um de-

les referente a um projeto diferente e que apresentam dois subtópicos, no 

qual estão retratados o enquadramento e o processo de desenvolvimento uti-

lizado para cada um dos projetos.  

Segue-se o quarto capítulo, que se refere às conclusões e trabalho futuro re-

lativas a esta experiência que com certeza ofereceu muito e abriu novos ho-

rizontes e maneiras de pensar. 

O quinto e último capítulo apresenta a bibliografia, assim como as páginas 

web, que serviram de base e de apoio para o desenvolvimento e conclusão 

do trabalho. 
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2 Revisão do Estado da Arte 

 

O Estado da Arte é o nível mais elevado no desenvolvimento, seja ele de um apare-

lho ou de uma técnica que podem ser alcançados durante um determinado período 

de tempo, pois faz referência a toda a investigação que é realizada em torno do 

assunto em questão. (Wikipedia, 2018a) 

Apresenta-se como uma atividade árdua devido ao facto de ser algo crítico e refle-

xivo. Não é permitido que se usem informações geradas por outros autores sem a 

devida referência nem se deve inserir dados sem primeiro fazer uma reflexão devida. 

(Marques Cyntia Tavares, 2004) 

No âmbito do estágio na empresa Sketchpixel – Visualização 3D, Realidade imer-

siva, este projeto de dissertação visa compreender quais os processos de criação 

de um produto 3D e, também, quais as estratégias de comunicação utilizadas com 

os clientes. Ao mesmo tempo, há a necessidade de compreender o panorama da 

produção de conteúdos 3D e de perceber qual a função de um generalista 3D no 

desenvolvimento de um produto com o recurso às tecnologias que permitem a sua 

execução. 

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos e algumas tecnologias relaciona-

dos com o tema principal do projeto que se foca essencialmente na área da produção 

de conteúdos 3D. 

 

2.1   Contextualização da Indústria 3D 

 

Quando se fala em 3D tem de se associar o seu aparecimento ao da compu-

tação gráfica, pois foi a partir dela que nasceram os primeiros contactos com 

o 3D. Como esse aparecimento teve marcos importantes na sua longa cami-

nhada até à atualidade vale a pena referi-los. (Whitney John, 2018) 

Desde cedo se começaram a fazer as primeiras experiências em computação 

gráfica, mais detalhadamente entre as décadas de 1940 e 1950, com John 

Withney, animador e inventor americano, que criou, juntamente com o seu 

irmão James uma série de filmes experimentais com recurso a um dispositivo 

que permitia fazer o controlo do movimento das luzes e de alguns objetos, 
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tornando-se assim o primeiro exemplo de fotografia com controlo de movi-

mento. Este foi um dos primeiros sistemas que iria ajudar na produção de 

filmes da época, saltando à vista a produção de Stanley Kubrick, 2001: A 

Space Odissey. 

Na década de 50, entrou em serviço um dos primeiros computadores progra-

máveis, com o nome SEAC (the Standards Eastern Automatic Computer), no 

Instituto Nacional da Tecnologia, um dos institutos científicos mais antigos 

existentes nos Estados Unidos da América, ambos representados na Figura 

1. (Kirsch Russell A, 2000) (National Institute of Standards and Technology, 

2010) 

Em 1957, o seu criador Russel Kirsch, juntamente com a sua equipa, desen-

volveu um scanner para o SEAC, que permitiria traçar as variações de inten-

sidade existentes nas fotografias, dando assim origem, à primeira imagem 

digital a partir do scanning de uma fotografia. Este computador apresentava 

mais usabilidade, necessariamente para extrair desenhos de linhas, contar 

objetos e reconhecer caracteres. A partir desta altura e prolongando-se ao 

longo dos anos, os computadores começaram a ser mais usuais em grandes 

organizações e universidades o que viria a permitir a continuidade de novas 

experiências. (Puterbaugh Candy, 2018) 

Figura 1 – À esquerda o computador SEAC e a primeira imagem digital criada, 

à direita, o laboratório onde se deu todo o processo da criação dessa mesma 

imagem (David, 2014) 
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Na década de 60, William Fetter, designer na Boeing em Wichita, no estado 

do Kansas foi creditado com a frase “Computer Graphics”, depois de usá-la 

para descrever aquilo que fazia na altura. Fetter ficou também conhecido pela 

criação das primeiras imagens wireframe da posição ergonómica do corpo 

humano quando sentado dentro de um avião. (ver Figura 2) (Oppenheimer, 

Robin, 2018) (Wu Jie, 2018) 

Figura 2 – À esquerda William Fetter criador da imagem à direita, que repre-

senta a posição ergonómica do piloto de um avião da Boeing em wireframe 

(Norman´s, Jeremy,2018) 

 

Na mesma década acima referida surgiu um laboratório de pesquisa nas 

áreas da computação gráfica, animação por computador e música eletrónica, 

chamado Bell Labs, situado no estado de New Jersey. Inicialmente, os inves-

tigadores focaram a sua pesquisa naquilo que o computador podia fazer, mas 

os resultados visuais do trabalho por ele produzido inquietaram Edward Zajac, 

Michael Noll e Ken Knowlton, que eram artistas de computadores pioneiros. 

Cada um deles criou alternativas com o objetivo de revolucionar e inovar os 

sistemas da época. Edward Zajac produziu um dos primeiros filmes gerados 

por computador, no laboratório, em 1963, chamado de “A Two Gyro Gravity 

Gradient Attitude Control System”, que retratava que um satélite pode ser es-

tabilizado de maneira a ter um dos lados sempre de frente para a terra, en-

quanto anda em torno da mesma. No mesmo ano de 1963, Ken Knowlton 

desenvolveu um sistema de animação chamado Beflix, que trabalhava 
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usando primitivas gráficas simples, como linhas e preenchimento de áreas, e 

foi usado para a produção e dezenas de filmes artísticos desenvolvidos pelo 

próprio, Stan Vanderbeek e Lillian Schwartz. (ver Figura 3) (Jenseth Alexan-

der, 2011) 

Em 1965, Michael Noll criou filmes através de computador, incluindo figuras 

de balé, de pau, que se moviam num palco. Alguns dos filmes mostravam 

híper-objetos de quatro dimensões, projetados em três dimensões. Por volta 

do ano de 1967, Noll usou uma técnica de animação 4D para produzir se-

quências de títulos por computador para uma curta comercial chamada “In-

credible Machine”, produzida pela Bell Labs e também “The Unexplained”, um 

anúncio de TV produzido por Walt DeFaria. 

Figura 3 – À esquerda Ken Knowlton criador do sistema Beflix, que tem a 

representação de funcionamento na imagem abaixo, à direita o Bells Labs, 

onde se desenvolveram as investigações para esta e outras tecnologias (Jen-

seth Alexander, 2011) (Computer History Museum, 2018) 

 

Nessa mesma década de 60, aparece um senhor chamado Ivan Sutherland, 

considerado por muitos, o criador da computação gráfica interativa e pioneiro 

da internet. Trabalhou no Lincoln Laboratory no MIT (Massachusetts Institute 

of Thechnology), onde desenvolveu um programa chamado Sketchpad I, que 

veio permitir ao utilizador interagir diretamente com a imagem no ecrã. Está 

representado na Figura 4 e foi a primeira interface gráfica, considerada por 

muitos como um dos programas mais influenciadores de todos os tempos. 
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(Burton Robert, 2018) 

Figura 4 – Ivan Sutherland a usar o Sketchpad I, tecnologia inventada por ele 

no Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT) (Sutherland Ivan E, 1964) 

 

Pouco depois a Universidade do Utah apresentou-se como um local muito 

importante, pois era um centro para a animação por computador já naquela 

altura. A Faculdade de Ciência da Computação foi fundada por David Evans 

na data de 1965, e foi nela que se desenvolveram a maior parte das técnicas 

básicas da computação gráfica 3D no início dos anos 70 com a ARPA (Ad-

vanced Research Projects Agency). Entre as técnicas básicas criadas e re-

sultantes desses projetos estão Goraud, Phong, Blinn shading, mapeamento 

de texturas e subdivisões. Grande parte da comunidade da computação grá-

fica teve a sua passagem por esta Universidade até obter o sucesso. (Serrano 

Harold, 2016) 

Em 1968, Ivan Sutherland e David Evans, ambos professores no departa-

mento de ciência da computação na Universidade do Utah, fundaram a em-

presa Evans & Sutherland de maneira a produzir um novo hardware, dese-

nhado para correr os sistemas desenvolvidos na Universidade. Muitos outros 

algoritmos resultaram mais tarde na criação de hardware significante, inclu-

indo o framebuffer e simuladores de voo. (ver Figura 5) 

Grande parte dos empregados da empresa foram formados, ou eram ainda 

estudantes nesta universidade, incluído grandes nomes como Jim Clark, que 
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viria a criar a Silicon Graphics, Ed Catmull, cofundador da Pixar e John War-

nock, criador da Adobe Systems. 

Figura 5 – À esquerda Evans e Sutherland, que fundaram uma empresa com 

o mesmo nome (Evans&Sutherland), à direita, um simulador de voo criado na 

mesma (Chapman George, kls.com, 2018) 

 

No mesmo ano de 1968, Sam Matsa, criou a SICGRAPH (Special Interest 

Committee on Computer Graphics), a conhecida conferência sobre computa-

ção gráfica que mais tarde se tornaria SIGGRAPH. Em 1974, deu-se a pri-

meira conferência da SIGGRAPH na qual se apresentam ou dão a conhecer 

as inovações relativas à computação gráfica. (Collins Joan, 1997) 

Nesse mesmo ano, Alex Schure, um rico empreendedor de Nova Iorque es-

tabeleceu o Laboratório da Computação Gráfica no NYIT (New York Institute 

of Technology). Juntou nesse laboratório o estúdio mais sofisticado da altura, 

com computadores de bom desempenho, tal como é possível ver na Figura 

6, equipamento gráfico de filme sofisticado e contratou artistas do melhor que 

havia, alguns provenientes da Universidade de Utah, como Ed Catmull e Fred 

Parke, e outros provenientes de diferentes locais, incluindo Ralph Guggeheim 

e Ed Emshwiller. Durante os anos 70 a equipa fez inúmeras contribuições 

inovadoras no que ao rendering de imagens diz respeito e produziu alguns 

softwares como os programas de animação Tween e SoftCel e o programa 

de pintura, Paint. Nesta altura o NYIT era considerado por muitos o melhor 

centro de investigação e desenvolvimento no que à animação por computador 
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diz respeito. Este facto viria a atrair a atenção de George Lucas, que estava 

interessado em criar um departamento de efeitos visuais na sua empresa Lu-

casfilm e que mais tarde recrutaria alguns dos talentosos artistas do NYIT, 

incluindo Ed Catmull. 

Figura 6 – Sala de aulas do NYIT repleta de alunos e tecnologia sofisticada 

para a sua aprendizagem (Spaziani Rose, 2015) 

 

Durante a década de 70 apareceu também uma outra inovação revoluciona-

dora que está representada na Figura 7 que se chama framebuffer ou frames-

tore e consiste numa memória especial que tem a capacidade de armazenar 

e transferir para o ecrã os dados de cada frame completo. Tipicamente, é um 

array retangular de pixéis, e o número de pixéis na largura e altura define a 

sua resolução. Os valores de cores guardados nos pixéis podem ir de 1 bit 

(monocromático), a 24 bits (cada 8 bits para RGB), e também 32 bits, com 8 

bits extra usados para a máscara de transparência (alpha). Antes do apareci-

mento do framebuffer todos os gráficos eram baseados em traçados de linhas 

de uma coordenada a outra. O primeiro exemplo de framebuffer nasceu no 

Bell Labs em 1969, mas apresentava apenas 3 bits, correspondentes a 8 co-

res. (Heckbert Paul, 1982) 

No ano de 1974 nasceu o primeiro framebuffer comercial, desenvolvido pela 

empresa Evans & Sutherland que tinha a resolução de 512X512, 8 bits de cor 

na escala de cinzentos e custava cerca de 1500 dólares. Mais tarde, o NYIT 

criou o primeiro com mais cores e com 24 bits, usando três framebuffers da 
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Evans e Sutherland linkados como se fossem um só, por um minicomputador. 

Mais tarde houve empresas a implementar novos framebuffers e no final dos 

anos 70 já era possível a existência de framebuffers para computadores pes-

soais (Apple II). 

Figura 7 – Representação gráfica do funcionamento de um framebuffer de 

15bits (NEXT INNOVATION, 2014) 

 

No início da década de 80 havia já uma grande expansão do hardware co-

mercial, especialmente a incorporação dos framebuffers em computadores. 

Em 1981, foi fundada por Jim Clark, uma fábrica de criação de software e 

hardware de alta performance chamada de Silicon Graphics, Inc (SGI). A sua 

ideia, chamada de Geometry Engine, era a de criar uma série de componen-

tes num processador VLSI, que realizariam a maioria das operações neces-

sárias na síntese de uma imagem, entre as quais a transformação de matri-

zes, o recorte e as operações de escala. O primeiro grande produto desen-

volvido pela fábrica, foi o IRIS (Integrated Raster Imaging System), em 1984. 

O IRIS usava um processador 8 MHz M68000 com 2 MB de memória, com 

um framebuffer de 1024X1024 e também o geometry engine para lhe dar um 

poder impressivo de geração de imagens. O mercado inicial deste produto 

era o dos gráficos 3D, mas a estratégia da empresa e o posicionamento do 

mercado, fizeram com que se voltasse para as companhias de filmes, televi-

são e outros mercados. 
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Numa fase em que a expansão das empresas estava em altas, foi criada a 

Sun Microsystems em 1982, por Andy Bechtolsheim e outro colega graduado 

na Universidade de Stanford. Originalmente, Bechtolsheim projetou Sun 

como um computador de CAD para a rede da Universidade de Stanford. Foi 

desenhado com o processador Motorola 6800, com o sistema operativo Unix, 

uma memoria virtual e, como a SGI, um framebuffer incorporado. Em desen-

volvimentos mais tardios o computador passou a ter o sistema operativo So-

laris e a plataforma Java. (ver Figura 8) 

Figura 8 – Exemplo de um dos primeiros computadores desenvolvidos pela 

empresa Sun Microsystems (Wikipedia, 2018b) 

 

Mais tarde, estes computadores passaram a ser populares para fazer o render 

dos elementos 3D na indústria cinematográfica, na qual foi usada uma render 

farm de 117 destes computadores no render do filme Toy Story da Pixar. 

Nesta década usou-se 3D sólido pela primeira vez nos filmes, tratou-se do 

filme da empresa Walt Disney, Tron, que foi realizado por Steven Lisberger, 

em 1982. Neste filme, maioria das cenas incluíam um “terreno” digital, veícu-

los e círculos de Luz. 

Mais para o final da década de 80, deu-se uma outra inovação, mas desta vez 

a nível do 2D, o desenvolvimento por parte da Disney juntamente com a Pixar, 

do CAPS (Computer Animation Production System) que como se pode ver na 

Figura 9, consiste numa coleção de software que tinha como propósito tornar 
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a criação de desenhos e pinturas e sua pós-produção mais eficientes. Com 

este software, faziam-se scans de todos os desenhos feitos à mão para o 

computador e a seguir podiam ser pintados por artistas digitais. Após isso os 

desenhos e os ambientes eram combinados em aplicações que permitiam 

movimentos de câmera e outros efeitos. Um dos primeiros filmes a usar este 

software foi “A pequena sereia”, em 1989. (TheyMadeThat, 2018) 

 

Figura 9 – Exemplo do programa CAPS utilizado na produção de um filme 

(TheyMadeThat, 2018)  

 

Numa década em que houve a comercialização de vários softwares, não se 

pode deixar de parte alguns produtos que foram comercializados, como por 

exemplo o AutoCAD em 1986 e o 3D Studio, o primeiro software de animação 

3D completo, no início dos anos 90, ambos pertencentes à Autodesk Inc, fun-

dada em 1982, por John Walker na Califórnia. Foi criado também, em 1986, 

o Softimage, por Daniel Langlois, que permitia desenvolver todos os proces-

sos da criação 3D (modelação, animação e rendering) e se tornou assim 

umas das soluções na indústria.  

Numa altura em que a animação por computador se tornava cada vez mais 

uma realidade, foi no início da década de 90, que se expandiu nas indústrias 

do cinema e televisão. No cinema existiram dois filmes que tiveram uma im-

portância avultada. O primeiro foi o Terminator 2: Judgement Day, que obteve 

a atenção do público, e apresentou novas inovações na animação de dois 
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robôs, tornando-se num projeto mais ambicioso que o filme, Tron, de 1982. 

Outra produção que marcou esta época foi o filme de Steven Spielberg de 

1993, Jurassic Park, no qual os dinossauros 3D foram integrados juntamente 

com partes do corpo criadas em tamanho físico normal. 

Apareceram também, algumas técnicas inovadoras como a captura de movi-

mentos ou “Mocap”, que grava o movimento de objetos ou pessoas e que 

pode ser aplicado a diversas áreas, entre as quais o seu uso mais habitual 

para o cinema, mas também medicina e desporto. (Conditt, Jessica, 2018) 

Outra técnica bastante conhecida que apareceu foi o match moving, conhe-

cido também por motion tracking, que funciona com uma cena pré-existente, 

e usa o software para fazer o track de pontos específicos na cena, permitindo 

assim a inserção de elementos 3D com a posição, escala e orientação corre-

tas. (Pluralsight, 2014) 

No que à televisão diz respeito, apareceu o virtual studio, que permite a com-

binação, em tempo real, de pessoas e outros elementos. Ambos os objetos 

são depois combinados com um vídeo mixer, usando normalmente, o Chroma 

key, o painel verde que é habitual nos estúdios de cinema e televisão.           

(ver Figura 10) (Multimedia Courses, 2018) 

Figura 10 – Técnicas de “Mocap” e Chroma Key (SVA Computer Art, 2018) 

No que diz respeito aos softwares criados no final da década de 80, acabaram 

por ser ainda mais desenvolvidos, passando a ter uma maior portabilidade 

com o objetivo de ser utilizados noutros sistemas operativos. 
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O início do século XXI foi marcado pela continuidade dada ao investimento 

em algumas técnicas, onde a captura de movimentos teve o seu maior uso, 

no filme de 2002, The Lord of the Rings: The Two Towers, no qual os movi-

mentos foram adaptados em tempo real à personagem, Gollum, anterior-

mente criada. Foram criados novos programas, como o Blender, aumentando 

assim o leque de softwares de produção de conteúdos 3D. 

Na atualidade, todas as técnicas anteriormente referenciadas são ainda utili-

zadas, e cada vez se está a optar mais pelo aumento da performance e qua-

lidade dos gráficos criados por computador. Está a haver um reforço da 

aposta em novas tecnologias, na qual se insere a mais atual de todas, a rea-

lidade virtual, e que pretende ver a sua aplicação não só na indústria dos 

jogos, mas sim alargada a muitas outras indústrias. A tendência é para a evo-

lução que houve até hoje, continuar a existir, e levar a tecnologia para pata-

mares nunca antes vistos.  

 

2.2    Caracterização da Indústria 3D 

 

Com o passar dos anos e a evolução das tecnologias, a Indústria 3D tem 

vindo a afirmar-se cada vez mais no mercado internacional. Hoje, são várias 

as empresas que utilizam o 3D e as suas tecnologias como meio para produzir 

os seus conteúdos e produtos. (Brito Allan, 2007) 

Essa utilização estendeu-se a várias indústrias e a várias aplicações que são 

importantes de dar a conhecer: 

 

Filmes e Efeitos Visuais (VFX) 

Os primeiros passos da indústria 3D, começaram, precisamente, com os fil-

mes e efeitos especiais, evoluindo depois para outros tipos de aplicação. Esta 

tecnologia apareceu, principalmente, nos filmes de animação e filmes nos 

quais era necessário criar algo que só é possível com recurso a efeitos visuais 

e personagens 3D. As primeiras utilizações caracterizaram-se pelo uso de 

stop motion, um marco obtido pelo ilusionista George Meliés, quando filmava 

as ruas de Paris e o obturador da sua câmara travou. Quando voltou a filmar 
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as pessoas encontravam-se numa posição diferente. Desde então, vários fil-

mes foram feitos através dela na totalidade como “O estranho mundo de jack” 

e “Noiva Cadáver”, e mais atualmente, “Kubo e as duas cordas”. O lança-

mento de “Star Wars” na década de 70 por George Lucas, foi pioneiro na 

utilização de computadores para mexer em certas sequências, inovando os 

sistemas de fotografia, animação e gráficos.  A trilogia “Senhor dos Anéis” no 

início dos anos 2000 trouxe significativas evoluções, como o desenvolvimento 

de um software que facilita a criação de batalhas com milhares de soldados 

virtuais, que têm comportamentos individuais.  

Após essas duas grandes produções e a partir do início da década de 2000, 

é cada vez mais um hábito ver filmes que recorrem a efeitos visuais na sua 

totalidade, através do uso de Chroma key, stop motion e personagens criadas 

por computador. 

 

Jogos 

A indústria dos jogos é outra que teve o seu começo há umas décadas. Co-

meçou pelos conhecidos jogos arcade que faziam uso da computação gráfica, 

mas em gráficos 2D, que apresentavam uma qualidade bastante fraca e 

abaixo daquilo que se produz hoje. Esse fator contribuiu para a evolução 

desta área de aplicação e hoje ela vive necessariamente de gráficos 3D, re-

correndo a personagens e ambientes 3D que apresentam cada vez mais qua-

lidade visual e realismo. 

Normalmente, estes modelos e ambientes 3D, são produzidos com recurso a 

motores de jogo entre os quais se destacam o Unity 3D e o Unreal Engine. 

 

Publicidade e Gráficos para TV 

A publicidade requer sempre o interesse do público, e para captar esse inte-

resse usa o 3D, utilizando recursos sofisticados, com o principal objetivo de 

captar atenção e vender os seus produtos. Normalmente utiliza a televisão 

como meio para chegar aos olhos do telespectador.  

Por sua vez a televisão recorre ao uso da computação gráfica para apresentar 

animações, normalmente de logótipos de canais e de textos. É uma área na 
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qual o investimento e o uso de softwares e técnicas revolucionadoras têm 

vindo a crescer e que faz com que a publicidade que passa na televisão se 

torne mais sofisticada e interessante.  

 

Arquitetura 

A Arquitetura utiliza também o 3D, para visualização de projetos arquitetóni-

cos, design de interiores e fotorrealismo dos espaços. Normalmente usa o 3D, 

como meio para projetar o resultado mais aproximado ou final de uma cons-

trução de habitações ou espaços públicos. São bastantes os softwares 3D 

que possibilitam a criação de projetos 3D e hoje permitem que a área da ar-

quitetura seja uma área com bastante evolução e mercado. 

 

Treino, Aprendizagem e Diagnóstico 

A indústria 3D pode auxiliar em áreas tão importantes como a Medicina, Mili-

tares e Educação.  

Os militares tiveram um papel importante na criação da internet, mas também 

na computação gráfica, visto que foram dos primeiros a usá-la em seu auxílio. 

Atualmente usam-na para treinar em ambientes de simulação de um universo 

de Guerra. 

A medicina é uma área, que apesar de ter tido um grande desenvolvimento, 

continua a necessitar de apoio e pesquisa de modo a completar descobertas 

importantes para a humanidade. Nesta indústria, a utilização do 3D é usada 

para instrução de novos profissionais, para diagnostico de várias doenças e 

auxílio em operações e exames de elevada dificuldade.  

A Educação usa esta indústria para auxiliar no ensino e torná-lo mais intera-

tivo e interessante. 

A indústria 3D e a computação gráfica tiveram um início difícil, mas a partir do 

momento em que começaram a ser difundidos nas grandes produções de ci-

nema e empresas, foram-se espalhando e afirmando nas diversas áreas e 

atualmente, quase todo o tipo de conteúdos apresentam elementos 3D. 

 



 

39 

 

  

2.3    Processo de Desenvolvimento de Conteúdos 3D 

 

O processo de criação de conteúdos 3D, independentemente do seu objetivo 

final, é realizado em várias fases de produção. Para essa produção é clara-

mente necessário o auxílio de um programa 3D que permita iniciar esse pro-

cesso. 

Existem vários programas que permitem isso, entre os quais se destacam, o 

3D Studio Max, o Blender, o Maya, e o Cinema 4D. Através do uso de qual-

quer uma destas tecnologias pode ser desencadeado o processo com a mo-

delação 3D do objeto, que é a primeira fase. Esta é a fase na qual se começa 

a criar a forma do objeto 3D, objeto esse que é formado por pontos chamados 

de vértices, que por usa vez formam polígonos que permitem visualizar uma 

forma 3D. Aqui deve-se ter em conta o número de polígonos que formam o 

objeto, pois quantos mais, mais peso vai ter o modelo e pode vir a influenciar 

na sintetização final da imagem. 

Quando a criação do modelo 3D se dá por finalizada, procede-se à texturiza-

ção do objeto e iluminação da cena. Nesta fase atribuem-se os materiais e 

texturas que vão dar mais propriedades e características ao objeto, entre as 

quais cor, reflexões e relevo. Para permitir essas características no objeto 

existem vários tipos de mapas: o reflection map, que lhe atribui reflexão, o 

bump map, normal map e displacement map que lhe atribuem relevo. 

Após a finalização da iluminação e texturização procede-se ao rigging, que 

consiste na atribuição de um esqueleto á forma 3D. É a partir da atribuição 

desse esqueleto, que mais tarde será possível a atribuição de movimento e 

animação ao modelo 3D. Essa animação pode ser feita de várias maneiras, 

através de Keyframming, inverse kinematics e motion capture.  

Após animar o modelo 3D, atribuindo-lhe um comportamento específico pro-

cede-se à finalização do processo, com a criação da imagem final. A criação 

dessa imagem final é possível através do render, que é o processo de sinte-

tização do ambiente 3D, afetado por luzes e texturas, numa imagem bidimen-

sional final. Existem vários motores de render, que permitem esta sintetização 

final da imagem. Alguns deles estão integrados nos vários programas 3D, 

mas existem outros que são externos, que podem ser instalados posterior-
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mente e apresentam um resultado melhor, como o Vray, o Corona e o Hou-

dini. 

A criação de ambientes 3D é um processo demorado, que necessita de pla-

neamento prévio bastante detalhado. Esse processo só é possível se estiver 

aliado a um bom software a boas técnicas de trabalho. Desde o início que se 

deve ter em conta qual o fim a que o trabalho se destina, para que todo o 

desenvolvimento e tempo gasto durante o processo seja justificado no final. 

Os motores de jogo maioritariamente utilizados são o Unity e o Unreal. 

Todo o trabalho desenvolvido, pela empresa, envolve variadas técnicas e tec-

nologias que permitem chegar a um resultado bastante realista e bem conse-

guido. 

 

2.4   Tecnologias usadas na Produção de Conteúdos 3D 

 

Confirmando aquilo que foi referido anteriormente, o desenvolvimento de con-

teúdos 3D trata-se de um processo demorado e complexo que necessita de 

passar por várias fases, técnicas e tecnologias. 

Cabe agora, referir algumas das tecnologias que são e foram utilizadas no 

processo de desenvolvimento dos projetos e qual a função desempenhada 

por cada uma delas. 

 

2.4.1 Conceção e Referenciação  

 

A fase da conceção e referenciação é a fase na qual todo o processo se 

inicia, seja pela criação de referências 2D, que mais tarde serão transfor-

madas em modelos 3D, seja pelo uso de referências que já existam e são 

usadas como base para a produção dos conteúdos. 

Esta fase apresenta um conjunto de tecnologias ou softwares que permi-

tem a criação de ficheiros bidimensionais CAD (Desenho Auxiliado por 

Computador) que, normalmente, se caracterizam pelas extensões .dwg e 

.dxf.  
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Existem vários programas para a produção deste tipo de conteúdos, que 

são utilizados por engenheiros, arquitetos e designers, para a produção de 

produtos ou equipamentos, plantas, alçados de casas e automóveis. Entre 

os vários programas que permitem esse fim, vale a pena referir dois dos 

mais utilizados: o Draftsight e o Autocad. 

O Draftsight é um programa que foi desenvolvido pela Dassault Systèmes, 

e lançado pela primeira vez em fevereiro de 2011, que permite aos seus 

utilizadores, entre engenheiros, arquitetos, designers e até à comunidade 

escolar, criar, editar e ver os ficheiros bidimensionais pretendidos, tal como 

está representado na Figura 11. (Greyson, 2015) 

Figura 11 – Viewport do Draftsight com linhas 2D desenhadas  

 

Este programa apresenta vantagens como a de ser bastante fácil de utilizar 

e também o facto de ser livre de pagamento de uma licença por parte dos 

seus utilizadores e por isso é que é bastante utilizado em relação a outros. 

O Autocad é um programa que foi lançado em 1982, criado e comerciali-

zado pela Autodesk. Ao contrário do Draftsight é um programa com licen-

ças que devem ser pagas por quem o usa, mas que, para além de permitir 

criar desenhos bidimensionais, como se pode ver na Figura 12, permite 

criar também, modelos tridimensionais. Este programa é utilizado, princi-

palmente, nas áreas da arquitetura ou design de interiores, design de pro-

duto e engenharias civil e mecânica. Apresenta uma outra característica 

que é o uso de uma linguagem de programação, conhecida como Autolisp, 



 

42 

 

  

que se trata de uma variação do Visual Basic, que permite a personaliza-

ção de rotinas e de comandos. (Souza, Matheus Almeida Cardoso de, Ál-

varo Manoel de Souza Soares, 2015) 

Figura 12 – Viewport do Autocad com linhas 2D desenhadas 

 

No contexto do trabalho desenvolvido pela sketchpixel, existe a utilização 

de ambos os programas, sendo que o Draftsight é o mais utilizado, pois o 

principal objetivo é permitir a consulta de ficheiros CAD de plantas e alça-

dos de casas, depois importá-los para o programa 3D e, assim, criar os 

objetos tridimensionais a partir das informações bidimensionais usadas 

como referência. 

 

2.4.2 Modelação, Texturização e Iluminação 

 

É nesta fase que se começa a criação do 3D em bruto, através do uso 

das referências antes criadas e recorrendo a vários programas de mode-

lação. Esta fase é a mais importante do processo, pois é aqui que se inicia 

a criação de tudo aquilo que vai ser utilizado no produto final, por isso, 

convém que a criação dos modelos seja feita a pensar qual será a sua 

finalidade. 

Para a modelação de modelos 3D existem vários programas, que apre-

sentam uma característica comum: o facto de não serem softwares de 
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utilização livre, ou seja, requerem uma licença comercial na maioria. Entre 

estes programas, existem alguns que são mais adequados a determina-

das tarefas, mas praticamente todos permitem completar a fase com a 

texturização dos modelos e posterior iluminação.  

De entre os programas que permitem a realização desta fase, vale a pena 

referir o 3D Studio Max e o Blender 3D. 

O 3D Studio Max é um dos programas mais utilizados em todo o mundo 

para a produção de filmes, criação de personagens para jogos e anúncios 

para a televisão e foi desenvolvido pela Discreet Kinetix e, posteriormente, 

adquirido pela Autodesk. Este programa permite a modelação de modelos 

3D, texturização com mapas UV´s, animação e também a renderização 

com motores integrados ou externos ao programa, tal como se pode visu-

alizar na Figura 13. Os ficheiros criados neste programa apresentam a 

extensão .max, sendo também possível importar ficheiros com extensões 

.3ds e .dwg. Apresenta uma linguagem de programação chamada MaxS-

cript, especialmente útil para a integração de plugins e automatização de 

tarefas consideradas repetitivas. Recorrendo ao MaxScrip é também pos-

sível desenvolver novas ferramentas e interfaces. Tal como outros pro-

gramas semelhantes, apresenta a vantagem de permitir desenvolver to-

das as partes necessárias para finalizar um projeto, mas o facto de ser 

tão completo faz com que haja a necessidade de pagar para obter uma 

licença. Apresenta uma outra desvantagem, pois só pode ser utilizado em 

computadores com o sistema operativo Windows. Apesar disso, existem 

licenças livres para a comunidade escolar, dando assim a possibilidade 

de introduzir a sua utilização por parte dos alunos. (Financesonline.com, 

2018c) 
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Figura 13 – Viewport do 3D Studio Max com as janelas de render, mate-

riais e perspetiva do modelo 3D abertas 

 

O Blender 3D é um programa de código aberto, desenvolvido pela Blender 

Foundation e lançado no ano de 1998. Tal como o 3D Studio Max, permite 

a modelação, texturização, iluminação e animação de modelos 3D, como 

se pode visualizar na Figura 14.  

Dispõe do Blender Game Engine, um motor de jogos integrado, o que 

permite criar aplicações interativas 3D com jogos. Os ficheiros criados 

com este programa apresentam a extensão .blend, embora suporte a im-

portação de outros formatos, como o .3ds e .fbx. Ao contrário da grande 

maioria dos programas, pode ser obtido de maneira livre sem necessi-

dade de pagamento de licenças e é complementado com o facto de conter 

ferramentas que permitem concluir um trabalho no seu todo e é suportado 

em vários sistemas operativos. (Dovramadjiev Tihomir, 2015) 
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Figura 14 – Viewport do Blender com as janelas de render, materiais e 

perspetiva do modelo 3D abertas 

 

No contexto do trabalho desenvolvido na Sketchpixel, recorreu-se ao uso 

de ambos os programas, mas com preferência para o 3D Studio Max, que 

era do conhecimento da maioria dos elementos que constituíam a equipa. 

 

2.4.3 Texturização e Pós-Produção  

 

Com a criação e modelação dos modelos 3D é necessário dar-lhes uma 

caracterização visual, neste caso a texturização. Os programas 3D apre-

sentam ferramentas que permitem a atribuição das texturas e materiais, 

mas no que toca a criá-los necessitam do apoio de programas fundados 

para esse efeito, como o Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. Esses pro-

gramas permitem também a pós-produção de renders feitos nos progra-

mas 3D e no caso de serem projetos que envolvam vídeo, recorre-se ao 

programa Adobe After Effects. 

O programa Adobe Photoshop foi desenvolvido pela Adobe Systems e 

lançado em fevereiro de 1990. É um programa caracterizado por ser editor 

de imagens bidimensionais e conhecido como o líder mundial para a pro-

dução de imagens profissionais. Apresenta a vantagem de ser compatível 

com sistemas operativos como Linux, Mac OS X e Windows. (ver Figura 
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15) (Financesonline.com, 2018b)  

Figura 15 – Viewport do Adobe Photoshop com uma imagem para pós-

produção (Cardoso Jamie, 2013) 

 

O programa Adobe Illustrator foi também desenvolvido pela Adobe Sys-

tems em 1985, mas só em 1995 foi comercializado por todo o mundo para 

diferentes sistemas operativos, nomeadamente Mac OS X e Windows. 

Este programa é um editor de imagens vetoriais e que tal como o Pho-

toshop permite a criação de imagens e vetores. Tal como é possível visu-

alizar na figura 16, a sua principal participação no processo de criação de 

conteúdos 3D, recai sobre o desenvolvimento de texturas (Tupper Shelby 

Putnam, 2018) 

Figura 16 – Viewport do Adobe Illustrator com a texturização de um UV 
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O programa Adobe After Effects foi desenvolvido também pela Adobe 

Systems e lançado a 2 de janeiro de 1993 e permite criação de gráficos 

com movimento e efeitos. É maioritariamente utilizado para pós-produção 

de vídeo, como é percetível na Figura 17 e apresenta como uma das suas 

mais valias o suporte de vários plugins. (Financesonline.com, 2018a) 

 

Figura 17 – Viewport do Adobe After Effects com uma imagem para ani-

mação e pós-produção  

 

Estes programas têm a vantagem de ambos fazerem parte da Adobe, mas 

só podem ser obtidos comprando licenças. Os três possibilitam a pós-

produção, mas apenas o Photoshop e o Illustrator são utilizados para criar 

ou editar texturas e UV´s. O After Effects é maioritariamente utilizado para 

a edição de vídeos e até produção de efeitos visuais que são facilitados 

neste programa. No contexto de trabalho da empresa Sketchpixel, ambos 

são utilizados para os fins anteriormente referidos. 
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2.4.4 Criação e Desenvolvimento de Ambientes Virtuais e Reali-

dade Aumentada 

 

A criação e o desenvolvimento de ambientes virtuais necessitam de todos 

os programas falados anteriormente para serem possíveis, pois a maioria 

dos elementos existentes neste tipo de experiências, são previamente de-

senvolvidos em programas 3D. Passando por todos os programas e fases 

procede-se à utilização dos motores de jogo que permitirão desenvolver 

toda a funcionalidade e atribuí-la a componentes que também foram cria-

dos antes. Existem vários motores de jogos entre os quais se destacam o 

Unity 3D e o Unreal Engine. 

O Unity 3D é um motor de jogo que foi criado e desenvolvido pela Unity 

Technologies e que foi lançado a 8 de junho de 2005. É um programa 

muito similar ao Blender pela sua interface gráfica, que está representada 

na Figura 18 e cresceu após se tornar multiplataforma. Apresenta como 

vantagem possuir uma versão que apesar de ter um limite de uso e mos-

trar o logótipo quando exportado é gratuita, a Unity Personal. (Passos, 

Erick Baptista, et al. ,2009) 

Figura 18 – Viewport do Unity com Standard Third person asset  
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O Unreal Engine é um motor de jogo que foi desenvolvido pela Epic Ga-

mes e usado pela primeira vez em maio de 1998 num jogo de tiro em 

primeira pessoa. É suportado em vários sistemas operativos e imple-

menta para vários tipos de consolas. (ver Figura 19) (Dias Raphael, 2018) 

Figura 19 – Viewport do Unreal com Standard Third person asset  

 

No contexto de trabalho da empresa Sketchpixel o Unity 3D é mais usual 

sendo que está e ser estudada a possibilidade de utilizar ambos, pois o 

Unreal Engine apresenta algumas mais valias em relação ao Unity. A apli-

cação em projetos deste tipo de programas, na Sketchpixel é feita para 

trabalhos que envolvam Realidade Aumentada e também experiências de 

Realidade Virtual. 

 

2.4.5 Sintetização da Imagem Final 

 

Com a finalização da criação dos modelos 3D e texturização têm de se 

criar as luzes e câmaras de modo a demostrar e produzir a imagem e o 

resultado final que acontece depois de conjugados todos os fatores. 

 A produção dessas imagens pode ser feita com motores de render já pre-

definidos e incluídos nos programas 3D que se usam ou então podem-se 

instalar motores de render externos, como por exemplo o Vray e o Corona. 

O Vray é um software de renderização que foi desenvolvido pela Chaos 
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Group e pode ser embutido em programas de 3D como o Sketchup, 3D 

Studio Max, como está demonstrado na Figura 20, e Maya. É maioritaria-

mente utilizado para produção de perspetivas foto realistas, para o desen-

volvimento de produções cinematográficas e desenvolvimento de jogos. 

Tem como grande desvantagem o facto de ser um programa não gratuito. 

(Bilgic Akin, 2018) 

Figura 20 – Configuração e utilização do Vray no 3D Studio Max  

 

O Corona renderer é um software de renderização que foi criado para a 

produção de imagens foto realistas e tem vindo a crescer como alternativa 

ao motor de render vray. Tal como se pode ver na Figura 21, o corona 

pode ser instalado e utilizado no 3D Studio Max. (TotalCAD, 2018) 

Figura 21 – Configuração e utilização do Corona no 3D Studio Max  
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No contexto da empresa Sketchpixel o software de render utilizado é o 

Vray, pois é mais conhecido e resulta perfeitamente para a produção dos 

objetivos pretendidos com os projetos.  

 

2.5    Contextualização da Produção de Conteúdos na Sketchpixel 

 

A empresa Sketchpixel foi criada em maio de 2008, numa altura em que o 3D, 

já se encontrava aplicado em grande parte das áreas e indústrias e é uma 

empresa que atua no mercado das novas tecnologias, entre as quais apre-

senta: 

(SKETCHPIXEL Visualização 3D | Realidade Imersiva, 2018) 

Visualização 3D 

A visualização 3D produzida na Sketchpixel é feita nomeadamente para a 

área da arquitetura, através de design de interiores, que é uma das principais 

atividades desenvolvidas. A visualização 3D é feita também para design de 

produto, uma área bastante interessante, mas pouco difundida na empresa. 

As duas aplicações da visualização 3D na Sketchpixel vêm do maior investi-

mento que é feito na produção de design de interiores e também de produto. 

 

Motion 

A produção de motion na empresa é feita através da combinação de grafis-

mos que podem ser produzidos em 3D ou 2D. Quando chega ao produto final, 

existe uma conjugação entre esses dois tipos de grafismos, o que torna o 

processo de criação e produção do conteúdo mais demorado, mas que se 

justifica, pois, ajuda a incrementar a qualidade do conteúdo em causa. 

 

Realidade Aumentada 

A tecnologia de realidade aumentada, desenvolvida pela Sketchpixel, possi-

bilita a interação entre o mundo virtual e real e é utilizada na apresentação de 

conteúdos 3D previamente desenvolvidos, e que são posteriormente usados 
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para aplicações móveis, plataformas interativas e até catálogos de publici-

dade. Para além disso esta tecnologia apresenta muitas potenciais aplicações 

entre as quais se inserem a educação e o treino para áreas como a medicina. 

(Lee Kangdon, 2012) 

 

Realidade Virtual 

A realidade virtual é uma das novas tecnologias, que tal como a realidade 

aumentada, tem grande potencial e se deve investir. Na Sketchpixel é usada 

para a realização de experiências interativas dentro de um ambiente virtual, 

previamente criado em 3D. 

As áreas de aplicação do trabalho desenvolvido na Sketchpixel, envolvem, na 

sua grande maioria, a utilização de elementos 3D, criados sobretudo no pro-

grama da Autodesk, 3D Studio Max. Mais tarde, dependendo do objetivo final 

pretendido com a criação desse elemento, procede-se à utilização de outros 

programas. Quando é realizado um trabalho, que tem como fim a criação de 

um vídeo com motion graphics, recorre-se ao auxílio dos programas desen-

volvidos pela Adobe. Quando é para realidade aumentada ou virtual, utiliza-

se o auxílio de um motor de jogo, que no caso da sketchpixel, pode ser o Unity 

3D ou o Unreal Engine. (Virtual Reality Society, 2018) 
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3 Projetos 

 

No âmbito do estágio realizado na empresa Sketchpixel, houve a oportunidade 

de fazer parte da equipa de 3D, responsável por criar os conteúdos pretendidos 

pelos principais clientes da empresa. Os projetos, nos quais houve envolvimento 

eram sobretudo de arquitetura e design de interiores, mas houve alguns que se 

diferenciaram e se voltavam para o design de produto, construção de ambientes 

para experiências virtuais e por fim, para catálogos ou experiências de realidade 

aumentada. Em termos gerais, todos estes projetos tiveram participação dos vá-

rios elementos presentes na equipa em causa. 

 

3.1   Projeto I – Gabinete Presidencial 

3.1.1 Enquadramento e Objetivos 

 

Este projeto inseriu-se na área da arquitetura e da decoração e desenvolvimento 

de interiores, e foi produzido para o principal cliente da empresa, um gabinete de 

Design de Interiores existente na zona de Braga.  

O principal objetivo da realização deste projeto foi a remodelação do interior de 

um Gabinete ou Sala de Reuniões, pertencente a um Chefe de Estado. 
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3.1.2 Desenvolvimento 

 

O Projeto iniciou após a receção, por parte do cliente, da informação relativa à   

planta do espaço em causa, representado na Figura 22. Essa planta teve de ser 

analisada e sustentada por perspetivas reais da sala de modo a ajudar a perce-

ber mais facilmente a sua constituição. 

Figura 22 – Planta 2D do gabinete 

 

Após a visualização e análise das referências enviadas pelo cliente, a planta e 

as perspetivas do espaço a desenvolver, iniciou-se o processo de modelação 

das paredes no programa 3D Studio Max, seguindo sempre as medidas defini-

das na planta para depois não existirem problemas futuros com a colocação da 

mobília no espaço. Após a modelação das paredes foram modelados os detalhes 

como sancas existentes no teto, o altar existente no fundo da sala e as portas e 

janelas. (ver Figura 23) 
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Figura 23 – Espaço 3D do Gabinete Modelado no 3D Studio Max 

 

Após a modelação de todos os elementos que compõem a arquitetura do es-

paço, foi necessário proceder à criação da iluminação, texturas das paredes e 

do chão e por fim a criação e posicionamento das câmeras. Na Figura 24 pode-

se verificar o resultado obtido após a conjugação de todos esses elementos. 

Figura 24 – Render do espaço 3D do Gabinete com texturas e luz 

 

Com a finalização da criação do espaço e atribuição de texturas, tornou-se ne-

cessário aumentar o fluxo de comunicação com o cliente de modo a receber e 

definir as informações sobre a mobília pretendida e disposição que deveria ter 

no espaço. Essa informação ia sendo atualizada através de Briefings enviados 
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pelo cliente. Com a atualização desses briefings o trabalho acabou por evoluir 

de forma natural e o espaço foi sendo decorado como era pretendido, tal como 

é visível na Figura 25. A maior parte da mobília utilizada no projeto, foi comprada 

em sites de modelos 3D com o objetivo de diminuir o tempo perdido com a mo-

delação de algumas peças. 

Figura 25 – Gabinete com a mobília na vista da viewport do 3D Studio Max 

Após a obtenção do resultado pretendido pelo cliente era necessário fazer o ren-

der das imagens do espaço com a resolução final de 1920x1080 FULL HD. Para 

possibilitar a pós-produção da imagem obtida no render, o vray permite a criação 

de várias passagens da imagem, como é possível visualizar na Figura 26, para 

mais tarde ser possível a edição em Photoshop. 

Figura 26 – À esquerda o setup de render com as passagens definidas, à direita, 

a janela de render com a possibilidade de visualizar essas passagens 
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Figura 27 – Render final sem pós-produção 

 

Este projeto caracterizou-se por apresentar algumas dificuldades, pois foi o pri-

meiro projeto realizado no início do estágio e tudo aquilo era novo. As principais 

dificuldades recaíram sobre a análise da planta, pois era algo que raramente foi 

aplicado durante a vida académica e associar isso ao facto de não haver ficheiro 

CAD, foi difícil. Apesar das dificuldades iniciais, o projeto foi importante para ini-

ciar e aprofundar, tanto a leitura de plantas 2D, como o desenvolvimento de es-

paços de arquitetura para design de interiores. Com o tempo e ajuda dos mem-

bros da equipa, esta área deixou de fazer confusão e as dificuldades foram di-

minuindo. 

 

3.2   Projeto II – Duplex Lisboa 

3.2.1 Enquadramento e Objetivos 

 

Este projeto inseriu-se na área da arquitetura e da decoração e desenvolvimento 

de interiores, e foi produzido para o principal cliente da empresa, um gabinete de 

Design de Interiores existente na zona de Braga.  

O principal objetivo do desenvolvimento deste projeto foi a criação do último an-

dar de um prédio que ainda estava em construção e posterior decoração de três 

divisões do mesmo, um quarto, uma sala de estar e o terraço. 
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3.2.2 Desenvolvimento 

 

O projeto iniciou após a receção das plantas e alçados relativos ao prédio em 

questão, por parte do cliente. Após a receção dessas mesmas plantas em fi-

cheiro CAD, foi feita uma análise ao espaço e qual seria a melhor maneira de 

proceder à modelação das paredes. Como o ficheiro CAD estava bastante con-

fuso houve a necessidade de fazer uma limpeza às suas layers de modo a ficar 

unicamente com as linhas das paredes, para mais tarde ser importado para o 

programa 3D Studio Max e ser usado como referência. (ver Figura 28) 

Figura 28 – Planta 2D do Apartamento no programa Autocad 

 

Após a visualização e análise das referências enviadas pelo cliente, iniciou-se o 

processo de modelação das paredes no programa 3D Studio Max, como se pode 

ver na Figura 29, seguindo sempre as medidas definidas na planta para depois 

não existirem problemas futuros com a colocação da mobília no espaço. Quando 

se finalizou a modelação das paredes, foram modeladas e colocadas as janelas 

no espaço.  



 

59 

 

  

Figura 29 – Apartamento 3D modelado no 3D Studio Max 

 

Com a finalização da modelação de todos os elementos que compõem a arqui-

tetura dos espaços, foi necessário proceder à criação da iluminação, texturas 

das paredes e do chão e por fim a criação e posicionamento das câmeras dos 

espaços a serem desenvolvidos. Nas Figuras 30, 31 e 32 pode-se verificar o 

resultado obtido após a conjugação de todos esses elementos em cada um dos 

espaços. 

Figura 30 – Render do espaço 3D do Terraço com texturas e luz 
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Figura 31 – Render do espaço 3D da Sala de Estar com texturas e luz 

 

Figura 32 – Render do espaço 3D do Quarto com texturas e luz  

 

Com a finalização da criação do espaço e atribuição de texturas, tornou-se ne-

cessário aumentar o fluxo de comunicação com o cliente de modo a receber e 

definir as informações sobre a mobília pretendida e disposição que deveria ter 

no espaço. Essa informação ia sendo atualizada através de Briefings enviados 

pelo cliente. Com a atualização desses briefings o trabalho acabou por evoluir 

de forma natural e o espaço foi sendo decorado como era pretendido, tal como 

é possível ver na Figura 33. A maior parte da mobília utilizada no projeto, foi 
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comprada em sites de modelos 3D com o objetivo de diminuir o tempo perdido 

com a modelação de algumas peças. 

Figura 33 – Espaços do apartamento com a mobília e outros elementos na vista 

da viewport do 3D Studio Max 

Após a finalização da decoração o render das imagens do espaço foi feito mais 

uma vez com a resolução final de 1920x1080 FULL HD, padrão pretendido pelo 

cliente em questão. O render foi feito mais uma vez com várias passagens da 

imagem para mais tarde ser possível a edição em Photoshop. O resultado final 

de cada um dos espaços está visível nas Figuras 34, 35 e 36. 

Figura 34 – Render final sem do Terraço sem pós-produção 
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Figura 35 – Render final da Sala de Estar sem pós-produção 

 

Figura 36 – Render final sem do Quarto sem pós-produção 

Este projeto apresentou as suas dificuldades, principalmente a nível da leitura 

da planta e dos alçados, mas que foram rapidamente ultrapassadas por não ser 

o primeiro projeto do género a ser desenvolvido e também com a ajuda, apoio e 

opinião dos colegas presentes na equipa. 
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3.3   Projeto III – Loja de Roupa São Paulo 

3.3.1 Enquadramento e Objetivos 

 

Este projeto inseriu-se na área da arquitetura e da decoração e desenvolvimento 

de interiores, e foi produzido para o principal cliente da empresa, um gabinete de 

Design de Interiores existente na zona de Braga.  

O principal objetivo do desenvolvimento deste projeto foi a remodelação do inte-

rior de uma loja de roupa para uma marca de luxo existente num Shopping de 

São Paulo, no Brasil. 

 

3.3.2 Desenvolvimento 

 

O Projeto iniciou após a receção, por parte do cliente, da informação relativa à   

planta e alçados do espaço em causa e que está representada na Figura 37. 

Essa planta teve de ser analisada e sustentada por perspetivas reais de uma 

outra loja que já tinha estado no mesmo espaço. 

Figura 37 – Planta 2D da Loja do Shopping 
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Após a visualização e análise das referências enviadas pelo cliente, a planta e 

as perspetivas do espaço a desenvolver, iniciou-se o processo de modelação 

das paredes no programa 3D Studio Max, seguindo sempre as medidas defini-

das na planta para depois não existirem problemas futuros com a colocação da 

mobília no espaço. Depois de modeladas as paredes foram desenvolvidos os 

detalhes entre os quais se insere a montra, as portas da entrada, o balcão e as 

prateleiras embutidas nas paredes. (ver Figura 38) 

Figura 38 – Loja modelada no 3D Studio Max 

 

Quando a modelação de todos os elementos que compõem a arquitetura do es-

paço terminou, foi necessário proceder à criação da iluminação, texturas das 

paredes e das prateleiras nelas embutidas e do chão, e por fim a criação e posi-

cionamento das câmeras. Na Figura 39 pode-se verificar o resultado obtido após 

a conjugação de todos esses elementos no espaço 
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Figura 39 – Render do espaço 3D da Loja com texturas e luz 

 

Com a finalização da criação do espaço e atribuição de texturas, o fluxo de co-

municação com o cliente aumentou de modo a receber e definir as informações 

sobre a disposição que os elementos decorativos deveriam ter no espaço. Essa 

informação ia sendo atualizada através de Briefings enviados pelo cliente. Com 

a atualização desses briefings o trabalho acabou por evoluir de forma natural e 

o espaço foi sendo decorado como era pretendido. Grande parte das prateleiras 

e móveis foram criados de raiz, apenas as roupas, o calçado e os manequins 

foram comprados ou obtidos nos sites de modelos 3D. (ver Figura 40) 

Figura 40 – Loja com os elementos decorativos na vista da viewport do 3D Studio 

Max 
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Após a finalização da decoração, o render das imagens do espaço foi feito mais 

uma vez com a resolução final de 1920x1080 FULL HD, padrão pretendido pelo 

cliente em questão. O render foi produzido mais uma vez com várias passagens 

da imagem para mais tarde ser possível a edição em Photoshop. O resultado 

final obtido no render está visível nas Figuras 41 e 42. 

Figura 41 – Render final da Entrada da Loja sem pós-produção 

 

Figura 42 – Render final do Interior da Loja sem pós-produção 

Este projeto apresentou as suas dificuldades na leitura da planta tal como os 

projetos anteriores, mas não só. Apresentou dificuldades na criação da ilumina-

ção, pois é um espaço que apresenta na sua maioria iluminação artificial. Apesar 
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das dificuldades terem aparecido, foram ultrapassadas rapidamente com a ajuda 

e partilha de ideias entre os vários elementos da equipa.  

 

3.4   Projeto IV – Casa Braga  

3.4.1 Enquadramento e Objetivos 

 

Este projeto inseriu-se na área da arquitetura e da decoração e desenvolvimento 

de interiores, e foi produzido para o principal cliente da empresa, um gabinete de 

Design de Interiores existente na zona de Braga.  

O principal objetivo do desenvolvimento deste projeto foi a remodelação de uma 

sala de estar e uma sala de jantar, inseridas numa habitação pessoal existente 

na zona de Braga. 

 

3.4.2 Desenvolvimento 

 

O Projeto iniciou após a receção, por parte do cliente, da informação relativa à   

planta e alçados, que estão visíveis na Figura 43, sustentadas por perspetivas 

reais do espaço em causa.  

Figura 43 – Planta 2D da casa no programa Autocad 
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Após a visualização e análise das referências enviadas pelo cliente, a planta, o 

alçado e as perspetivas do espaço a desenvolver, deu-se inicio ao processo de 

modelação das paredes no programa 3D Studio Max, seguindo sempre as me-

didas definidas na planta para depois não existirem problemas futuros com a 

colocação da mobília no espaço. Após a modelação das paredes foram modela-

das as janelas e também as soleiras. (ver Figura 44) 

Figura 44 – Casa 3D modelada no 3D Studio Max 

 

Quando a modelação de todos os elementos que compõem a arquitetura do es-

paço terminou, foi necessário proceder à criação da iluminação, texturas das 

paredes e do chão e por fim a criação e posicionamento das câmeras. Nas Figu-

ras 45 e 46 pode-se verificar o resultado obtido após a conjugação de todos 

esses elementos em cada um dos espaços. 
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Figura 45 – Render do espaço 3D da Sala de Estar com texturas e luz  

 

Figura 46 – Render do espaço 3D da Sala de Estar com texturas e luz 

 

Com a finalização da criação do espaço e atribuição de texturas, tornou-se ne-

cessário aumentar o fluxo de comunicação com o cliente de modo a receber e 

definir as informações sobre a mobília pretendida e disposição que deveria ter 

no espaço. Essa informação ia sendo atualizada através de Briefings enviados 

pelo cliente. Com a atualização desses briefings o trabalho acabou por evoluir 

de forma natural e o espaço foi sendo decorado como era pretendido. A maior 

parte da mobília utilizada no projeto, foi comprada em sites de modelos 3D com 
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o objetivo de diminuir o tempo perdido com a modelação de algumas peças. 

Figura 47 – Espaços da casa com a mobília e outros elementos na vista da view-

port do 3D Studio Max 

Terminada a decoração das divisões em causa, o render das imagens do espaço 

foi feito mais uma vez com a resolução final de 1920x1080 FULL HD, padrão 

pretendido pelo cliente em questão. O render foi produzido mais uma vez com 

várias passagens da imagem para mais tarde ser possível a edição em Pho-

toshop. O resultado final obtido no render de cada um dos espaços está visível 

nas Figuras 48, 49 e 50. 

Figura 48 – Render final da Camara um da Sala de Estar sem pós-produção 
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Figura 49 – Render final da Camara dois da Sala de Estar sem pós-produção 

 

Figura 50 – Render final da Sala de Jantar sem pós-produção 

 

 Este projeto apresentou as suas dificuldades na leitura da planta tal como os 

projetos anteriores e também algumas dificuldades na calibração da iluminação 

interior, mas tirando isso foi um projeto que correu bastante bem. 
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3.5   Projeto V – AV. Liberdade Lisboa 

3.5.1 Enquadramento e Objetivos 

 

Este projeto inseriu-se na área da arquitetura e da decoração e desenvolvimento 

de interiores, e foi produzido para o principal cliente da empresa, um gabinete de 

Design de Interiores existente na zona de Braga. Já tinha sido desenvolvido pela 

empresa anteriormente, mas existiram alterações na planta e por isso houve a 

necessidade de voltar a trabalhar nele.  

O principal objetivo do desenvolvimento deste projeto foi a criação da planta 2D 

de um espaço em formato digital e também a sua modelação em 3D, incluindo a 

fachada do mesmo. 

 

3.5.2 Desenvolvimento 

 

O Projeto iniciou após a receção, por parte do cliente, da informação relativa à 

planta que existia apenas impressa e teria de ser recriada em formato digital. 

(ver Figura 51) 

Figura 51 – Planta 2D criada com recurso ao programa Autocad 

 



 

73 

 

  

Figura 52 – Desenho técnico da Fachada usado como referência 

 

Após o desenvolvimento da planta no Autocad, iniciou-se o processo de mode-

lação das paredes no programa 3D Studio Max, como se pode ver na Figura 53, 

seguindo sempre as medidas definidas na planta para não existirem problemas 

futuros.  

 

Figura 53 – Espaço 3D modelado no 3D Studio Max 

 

Após a criação das paredes e da fachada em bruto foi necessário iniciar a cons-

trução dos detalhes que compunham essa mesma fachada. Nessa construção 

houve detalhes modelados do zero e outros nos quais se aproveitaram modelos 

de sites de modo a poupar tempo e aproveitar os recursos existentes. (ver Figura 

54) 
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Figura 54 – Espaço 3D com os detalhes da Fachada modelados no 3D Studio 

Max 

 

Figura 55 – Render da Fachada sem texturas 

 

Como é um projeto que não tem prazo definido acabou por ficar apenas com a 

fachada detalhadamente modelada e sem uso de qualquer textura, e que é visí-

vel na Figura 55. Apesar de neste projeto ter havido a criação da planta em for-

mato digital, as dificuldades existentes recaíram apenas sobre as medidas a uti-

lizar, pois havia apenas um registo e também sobre a modelação de um ou outro 

detalhe existente na fachada. 
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3.6   Projeto VI – Cenário Sketchpixel 

3.6.1 Enquadramento e Objetivos 

 

Este Projeto foi desenvolvido como um projeto interno da empresa Sketchpixel 

e consistiu na produção de uma sala existente no escritório da empresa em 3D, 

para mais tarde ser utilizada em experiências de realidade virtual, que poderiam 

ser apresentadas e mostradas aos clientes quando fossem ao escritório, de 

modo a perceber como a tecnologia pode ser usada e quais os seus potenciais 

para possíveis trabalhos futuros. 

 

3.6.2 Desenvolvimento 

 

O projeto iniciou com a visualização e recolha de medidas da sala existente no 

escritório. Após isso foram modeladas as paredes e os detalhes trabalhados re-

lativos aos rodapés, portas e portadas das janelas existentes no espaço, que 

estão visíveis na Figura 56. 

Figura 56 – Sala do Escritório modelada no 3D Studio Max 

 

Após a modelação do espaço real existente houve uma reunião de trabalho em 

que foi definido que iria ser utilizada numa experiência de realidade virtual, na 

qual teria de ser transformada num espaço medieval. Para isso houve a neces-

sidade de pesquisar referências que ajudassem a iniciar a construção de uma 

sala com essas características. 
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Foram visualizadas e apresentadas algumas referências e chegou-se ao ponto 

de partida para a construção do espaço medieval. Todos os elementos visuais 

que compõe o espaço, entre peças e texturas, foram colocados e preparados 

nos programas de modelação 3D, Blender e 3D Studio Max, para mais tarde 

serem introduzidos e usados no motor de jogo Unity 3D. (ver Figura 57) 

Figura 57 – Sala Medieval com elementos decorativos na viewport do 3D Studio 

Max 

Quando a disposição dos elementos decorativos e sua texturização ficaram con-

cluídos houve a necessidade de criar alguns elementos mais interativos no motor 

de jogo Unity, como por exemplo, chama das velas, fumo, god rays e pirilampos, 

recorrendo a particle systems. No programa Unity 3D houve também a adição 

de sons. (ver Figuras 58, 59 e 60) 

Figura 58 – Velas com chamas criadas com recurso a partículas, vistas na view-

port do Unity 
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Figura 59 – Frasco de experiências com fumo criado com recurso a partículas, 

visto na viewport do Unity 

 

Figura 60 – Frasco de experiências com fumo criado com recurso a partículas, 

visto na viewport do Unity 

 

Após a criação desses elementos, todo o cenário foi preparado para poder ser 

utilizado na experiência de realidade virtual que nesta primeira fase seria apenas 

para visualizar o espaço. Numa fase futura pretende-se que possa existir intera-

ção entre o utilizador e os elementos no espaço. (ex: pegar nas velas, abrir e 

fechar portas.) O resultado final para esta fase está representado na Figura 61. 
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Figura 61 – Aspeto da Sala Medieval na experiência virtual final 

 

Este projeto caracterizou-se por ser bastante diferente de todos os outros reali-

zados anteriormente. Foi um projeto que apresentou algumas dificuldades mai-

oritariamente no que ao desenvolvimento de elementos no Unity diz respeito. 

Essas dificuldades foram rapidamente ultrapassadas, pois já tinha havido a pos-

sibilidade de utilizar este programa durante o primeiro ano do Mestrado em Mul-

timédia. Além de ter sido um projeto diferente, foi um projeto bastante interes-

sante de realizar, pois permitiu desenvolver novas competências no que toca ao 

desenvolvimento de jogos e experiências virtuais, duas áreas que estão em 

constante evolução e aperfeiçoamento. 

 

3.7   Projeto VII – Packaging 

3.7.1 Enquadramento e Objetivos 

 

O Projeto Packaging consistiu no design de produtos para ações de publicidade, 

visto que é uma das áreas de aplicação em que o 3D é mais usado. Inicialmente 

foi definida a criação de embalagens de produtos de cosmética e mais tarde de 

embalagens de produtos de alimentação. 
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Os principais objetivos com a realização do mesmo eram, a criação e desenvol-

vimento de portefólio da empresa na área do design de produto e também per-

ceber quanto tempo levaria a construção desses mesmos produtos de maneira 

a perceber qual seria a capacidade de resposta da equipa no caso de existir 

algum trabalho do género a desenvolver para clientes.  

 

3.7.2 Desenvolvimento 

 

Depois de reunidos com a direção artística da empresa foram definidas as pri-

meiras embalagens que iriam ser criadas. Os dois produtos de cosmética iniciais 

foram, um Caviar da marca suíça “La Prairie” e um batom da marca francesa 

“Sisley Paris”, que está representado na Figura 62. 

 Após isso foi definido entre a equipa quem fazia um e quem fazia o outro e o 

batom foi aquele que iria ter de desenvolver. Para isso foi necessário começar 

pela pesquisa de referências, de modo a perceber qual a forma do produto e qual 

seria a melhor maneira de começar a sua modelação. 

 

Figura 62 – Batom vermelho da Sisley Paris 

 



 

80 

 

  

Após a visualização das referências existentes na internet procedeu-se à mode-

lação do modelo em causa, começando pela tampa. (ver Figura 63) 

A tampa deste modelo é caracterizada por ter um elemento exterior dourado e 

outro interior de plástico preto. Para iniciar a modelação recorreu-se a uma das 

primitivas standard presentes no 3D Studio Max, um cilindro. 

Figura 63 – Primitiva standard, cilindro 

 

 Após a criação desse cilindro era necessário a criação da gravura em forma de 

“S” na tampa. Para isso foi necessário criar essa forma de “S”, para depois atra-

vés da utilização de um algoritmo pro-booleano conseguir subtrair a letra na 

tampa. Esta fase, que está representada na Figura 64 foi bastante complicada, 

pois a subtração feita pelo algoritmo estava a deformar a malha, o que levou a 

que existisse um trabalho extra que teve alguma demora, com o objetivo de re-

parar os estragos. Ainda assim, os estragos foram reparados e a tampa ficou 

pronta para posterior texturização, iluminação e primeiros testes de render. 
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Figura 64 – Tampa e “S” prontos para o uso do algoritmo pro-booleano 

 

Após a modelação da tampa era necessário modelar a parte de baixo que per-

mite rodar o batom e também o próprio corpo do mesmo.  

Para a modelação da parte de baixo, utilizou-se outro cilindro, e deu-se mais 

relevo na parte do fundo através do alongamento dos polígonos com um modifi-

cador chamado extrude. Com a forma criada era necessário suavizá-la, nos can-

tos, e para isso usou-se um turbosmooth, para suavizar a totalidade da forma tal 

como no modelo da tampa. (ver Figura 65) 

Figura 65 – Criação da parte de baixo do batom, com utilização dos modificado-

res extrude e turbosmooth 
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Com a parte de baixo modelada, faltava proceder à criação do mais importante, 

o corpo do batom. Para perceber a forma exata do batom foi necessário recorrer 

a uma loja de cosmética para ver fisicamente como era e depois de várias ten-

tativas falhadas de modelar a verdadeira forma conseguiu-se chegar a ela. Foi 

feita a partir de uma primitiva standard, uma caixa e para dar a forma foi neces-

sário torná-la num elemento editável e alterar o posicionamento dos seus vérti-

ces. Depois disso foi necessário usar um modificador twist, que permite distorcer 

a forma do modelo e por fim o modificador turbosmooth para suavizar o modelo 

do batom, que pode ser visível na Figura 66. 

Figura 66 – Criação do batom recorrendo ao uso de um editable poly e dos mo-

dificadores twist e turbosmooth 

 

Com a modelação finalizada foi necessário proceder à texturização e renders do 

produto dentro de um estúdio de fotografia. Foram criadas as texturas e de ma-

neira a perceber a forma como estavam influenciadas, foi necessário criar as 

câmeras, luzes e o estúdio. (ver Figuras 67 e 68) 
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Figura 67 – Painel do editor de materiais 

 

 Figura 68 – Estúdio com o produto, luzes e câmeras  

 

Depois de serem criadas as texturas, as luzes e as câmeras, utilizou-se o motor 

de render Vray para se fazerem renders preview, que estão visíveis na Figura 69, 

de maneira a poder ver em tempo real quais as mudanças que poderiam ajudar 

a melhorar o modelo perante a luz e o ambiente. Na Figura 70 é possível visuali-

zar qual foi o resultado final do render do batom.  

 



 

84 

 

  

 

Figura 69 – À esquerda o render preview em Vray à direita a vista da câmera e 

suas propriedades 

 

Figura 70 – Render do Batom da Sisley Paris desenvolvido 
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No final da criação deste produto de cosmética passou-se para o desenvolvi-

mento de um produto de alimentação, um Ketchup da marca portuguesa, Pala-

din, que está representado na Figura 71. Para dar início ao desenvolvimento do 

produto foi necessário começar por pesquisar referências, de modo a perceber 

qual a forma do produto e qual seria a melhor maneira de começar a sua mode-

lação. 

Figura 71 – Embalagem de Ketchup 250g da Paladin 

 

Depois de visualizar as referências, começou-se a modelação da embalagem de 

ketchup. Para começar a modelação foi usada uma caixa, uma primitiva standard 

à qual se deu um modificador editable poly, de maneira a poder editar o posicio-

namento dos vértices e assim transformar essa caixa na forma de um ketchup. 

Após obter a forma do ketchup utilizou-se o modificador turbosmooth de maneira 

a suavizá-la. (ver Figura 72) 
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Figura 72 – Embalagem de Ketchup com o modificador turbosmooth aplicado na 

viewport do 3D Studio Max 

 

Seguiu-se a modelação da tampa, utilizando os mesmos passos. (ver Figura 73) 

Figura 73 – Tampa do Ketchup com o modificador turbosmooth aplicado na view-

port do 3D Studio Max 

 

Após a criação da embalagem foi necessário criar o rótulo e proceder à texturiza-

ção da embalagem na sua totalidade. A textura do rótulo foi recortada a partir de 

uma imagem de referência pois não havia informação suficiente para a criar do 

zero. A textura da tampa foi criada como um vray material com um mapa de noise 

aplicado na reflexão e no bump map, enquanto que a textura do resto da emba-

lagem é um vray material vermelho com reflexão. Para perceber a forma como as 
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texturas eram influenciadas, criou-se um estúdio com luzes e câmeras. (ver Figu-

ras 74 e 75) 

          Figura 74 – Painel do editor de materiais 

 

Figura 75 – Estúdio com o produto, luzes e câmeras 

 

Após a finalização da texturização de todos os elementos do produto, usou-se o 

motor de render Vray para fazer renders preview, que se podem ver na Figura 76 

de maneira a poder ver em tempo real como ficava a imagem do produto influen-

ciada pelas luzes e o ambiente. Na Figura 77 é possível visualizar qual foi o re-

sultado final do render do ketchup.  
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Figura 76 – À esquerda o render preview em Vray, à direita a vista da câmera  

 

Figura 77 – Render do Ketchup da Paladin desenvolvido 

 

O projeto Packaging foi um projeto interessante de participar e que ajudou a apro-

fundar competências na criação de produtos para publicidade. Ajudou a perceber 

qual o processo de produção que as empresas utilizam no desenvolvimento de 

produtos para campanhas publicitárias. As principais dificuldades apareceram na 

criação de algumas texturas e também na modelação de algumas formas, mas 

foram ultrapassadas depois da ajuda e opinião de outras pessoas presentes na 

equipa de 3D e de recorrer a informações e tutorias presentes na internet. 
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3.8   Projeto VIII – RA Lowpoly Monument Models 

3.8.1 Enquadramento e Objetivos 

 

O projeto RA Lowpoly Models, foi desenvolvido para um cliente que pretendia a 

criação de modelos de monumentos existentes em Portugal, na zona do Minho, 

para um Guia Turístico em Realidade Aumentada.  

O objetivo principal seria a criação dos modelos e respetivos Uv´s, seguindo 

como referência ilustrações criadas pelo Cliente. Após a finalização da criação 

dos modelos e Uv´s, os modelos foram enviados para o cliente para serem pin-

tadas as suas texturas diretamente. 

 

3.8.2 Desenvolvimento 

 

Depois de reunidos com a direção artística da empresa foram definidos os dois 

modelos que iriam ser criados. Os dois modelos foram, uma casa antiga e um 

espigueiro existentes na zona do Minho. 

 Após isso foi definido entre a equipa quem fazia um e quem fazia o outro e o 

espigueiro foi aquele que iria ter de desenvolver. Para isso foi necessário come-

çar por visualizar a referência, que está representada na Figura 78, que foi criada 

e enviada pelo cliente para perceber qual seria a melhor maneira de começar a 

modelação do espigueiro. 
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Figura 78 – Ilustração do Espigueiro de referência 

 

Visto que a finalidade da criação destes modelos era a utilização num Guia Turístico 

com realidade aumentada, os modelos teriam de ter pouca malha, ou seja, com baixo 

número de polígonos  

A modelação começou pelo telhado, depois foram modeladas as paredes do espi-

gueiro, a seguir os pilares e por fim os painéis de madeira e também as portas. (ver 

Figura 79) 
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Figura 79 – Modelo do Espigueiro completo 

 

Após a modelação do espigueiro procedeu-se à criação dos Uv´s, como se pode ver 

na Figura 80, de maneira a serem criadas as costuras para que as texturas se adap-

tassem aos modelos em questão. Para isso foi necessário recorrer ao modificador 

Unwrap UVW, no qual existe um editor de Uv´s que permitiria a criação dessas cos-

turas. 

Figura 80 – À esquerda o painel do editor com os Uv´s criados, à direita o espigueiro 

com as paredes selecionadas e com o modificador Unwrap UVW aplicado 

 

O modificador Unwrap UVW foi aplicado a todos os modelos que compõe o espi-

gueiro em separado de modo a não ficar confuso e também poder aplicar a textura 

com mais qualidade de resolução. Após a criação dos Uv´s, estes foram exportados 
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para se poder proceder à criação e aplicação das texturas recorrendo ao programa 

da Adobe, Photoshop. (ver Figura 81) 

Figura 81 – Criação da textura aplicada ao UV das paredes do espigueiro, em Pho-

toshop 

 

Com a finalização da criação das texturas, estas foram aplicadas ao modelo no 3D 

Studio Max e foi feito um render para ver qual o resultado. (ver Figura 82) 

Após isso os modelos foram enviados para o cliente para poder, então, pintar as 

texturas por ele criadas e pretendidas. 

Figura 82 – Render do Espigueiro com as texturas e Uv´s aplicados 
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O projeto RA Lowpoly Models foi bastante interessante de realizar, pois ajudou a 

perceber o modo como os modelos devem ser preparados para serem usados em 

realidade aumentada e também para a criação de Uv´s que até esta altura era algo 

que nunca tinha sido utilizado. Ajudou também a perceber que programas como o 

Photoshop são importantes para ajudar a complementar o trabalho desenvolvido no 

programa 3D, nomeadamente para a criação de texturas. As dificuldades apresen-

tadas durante o projeto foram poucas e incidiram principalmente na criação de UV´s. 
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4 Conclusões e trabalho Futuro 

 

As conclusões retiradas da realização do estágio na Sketchpixel são bastantes e 

positivas. O estágio permitiu perceber que o trabalho e a comunicação entre os ele-

mentos que fazem parte de uma equipa são muito importantes para a manutenção 

do bom ambiente e também para realização dos trabalhos da maneira mais profis-

sional possível. Além disso permitiu chegar ao encontro dos principais objetivos do 

estágio, que consistiam em perceber como algumas coisas se produzem e desen-

volvem, aprofundar conhecimentos e competências obtidas durante a Licenciatura 

em Comunicação e Multimédia e o Mestrado em Multimédia e por fim e não menos 

importante, estabelecer contactos com pessoas mais experientes na área e estar 

mais próximo do mercado de trabalho. 

Há uma especial felicidade por ter conseguido cumprir todos os objetivos, mas ainda 

há muito a melhorar e a aprender, até porque não foram desenvolvidas muitas com-

petências relativas a animação de produtos e personagens, uma área bastante emo-

tiva e com características especiais. Posto isto, o trabalho futuro passa por fortalecer 

o portefólio nas áreas do design de interiores, design de produto e também por co-

meçar a explorar a área dos efeitos especiais obtidos, por exemplo, através de par-

tículas e forças, e por fim, por começar a produzir personagens, criar o seu rig e 

animá-las, atribuindo-lhes comportamentos.   
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