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Modelagem Procedural de Cidades Via Algoritmo de Colonização de 
Espaço

Resumo
O processo de modelagem de grandes cidades está presente em indústrias 

bilionárias como a cinematográfica e a de games, além de outras áreas que envolvem 

urbanismo. Por ser um processo que lida com milhares de elementos, é natural a busca 

por formas de automatização e simplificação de suas etapas.

De  todas  as  etapas  para  a  geração  de  cidades,  pode-se  considerar  a 

geração das ruas como sendo a mais importante, uma vez que não existe uma cidade 

sem um determinado fluxo de movimentação para veículos e pedestres. Seguindo este 

preceito,  o  CityEngine,  resultado das pesquisas  de Pascal  Müller,  é,  atualmente,  a 

solução mais completa neste sentido.

Müller  identificou  nos  L-Systems,  processo  muito  utilizado  para  a 

modelagem de plantas e formas similares, a possibilidade de adaptá-lo para a geração 

de  ruas  e  para  a  geração  de  edifícios,  permitindo  a  criação  de  grandes  cidades 

realísticas de forma rápida e com uma alta variabilidade de resultados.

Porém,  este  método  requer  do  usuário  uma  grande  quantidade  de 

parâmetros,  além  de,  quando  for  considerado  um  terreno  no  procedimento,  o 

CityEngine exige a preparação de imagens, como mapas de altura e de obstáculos,  

previamente criadas em outros softwares, para então serem importadas e configuradas 

para a modelagem procedural. Dessa forma o usuário não tem um controle real sobre o 

terreno, limitando por exemplo a formação de túneis e terraplanagens.

Considerando  o  terreno  uma  parte  essencial  da  geração  de  cidades  e 

buscando simplificar o processo de geração de ruas, este trabalho visa aliar a geração 

de terrenos com uma nova proposta para modelagem procedural de ruas através da 

adaptação do Algoritmo de Colonização de Espaço de Runions et al., resultando em 

uma redução de até 76% na quantidade de parâmetros a serem passados pelo usuário, 

mantendo total controle do modelo do terreno, inclusive hidrográfico.

Palavras-chave: Colonização de Espaço, modelagem procedural de ruas, modelagem 

de terrenos, modelagem urbana
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Procedural Modeling of Cities with Space Colonization Algorithm

Abstract
The modeling process of large cities is present in billionaire industries such 

as  cinema and  gaming,  and  other  areas  involving  urban  planning.  Because it  is  a 

process  that  deals  with  thousands  of  elements,  it  is  natural  to  search  for  ways  to 

automate and simplify its steps.

Of all the steps to generate cities, one can consider the streets generation as 

the most important, since there is no city without a certain flow of movement for vehicles 

and pedestrians. Following this precept, the CityEngine, from Pascal Müller's research, 

is currently the most complete solution in this direction.

Müller identified in L-Systems, a process widely used for modeling of plants 

and similar  forms,  the possibility  of  adapting  it  for  streets  and buildings generation, 

allowing the creation of realistic cities quickly and with a high variability of results.

However, this method requires the user a lot of parameters, and when it is 

considered a terrain in the procedure, the CityEngine requires the preparation of images 

such as maps of height and obstacles previously created in other software, to then be 

imported and configured for the procedural modeling. Thus the user has no real control  

over the terrain, for example by limiting the formation of tunnels and embankments.

Considering the terrain as a essential part of cities generation and seeking to 

simplify  the  process  of  generating  streets,  this  work  aims  to  combine  the  terrain 

generation with a new proposal for the procedural modeling of streets by adapting the 

Space Colonization Algorithm from Runions et al., resulting in a reduction of up to 76% 

in the number of parameters to be passed by the user, while maintaining full control of 

the terrain model, including hydrographic.

Keywords:  Space  Colonization,  Procedural  Modeling  of  Streets,  Terrain  Modeling, 

Urban Modeling
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Capítulo 

1
1. Introdução

Este Capítulo visa apresentar o contexto em que a área de modelagem 

procedural  de  cidades  se  apresenta,  bem como nossas  motivações,  objetivos  e 

contribuições.
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1.1. Contexto e Motivação

Os recursos atuais  da Computação Gráfica já permitem modelagens e 

animações muito próximas da realidade, cada vez mais detalhistas. Isso contribui 

para  o  seu  crescente  uso  em  diversas  áreas,  em  principal,  as  indústrias 

cinematográfica e de games.

No mercado cinematográfico, a maioria dos filmes atuais utilizam recursos 

de Computação Gráfica, seja para uma “simples” cena de explosões ou para todo o 

cenário onde se desenrola o filme ou até mesmo para os atores. Nesse contexto, a 

qualidade e quantidade de detalhes exigida é muito grande para dar aos filmes o 

máximo de realismo possível, requerendo tempo e esforço maiores para se chegar 

aos resultados desejados.

A indústria dos games, mais um mercado bilionário, é diretamente ligada 

à Computação Gráfica, tendo grandes empresas, como Microsoft, Sony e Nintendo, 

investindo constantemente em pesquisas da área. Os grandes produtores de games 

procuram o maior realismo possível de imagens e animações ao mesmo tempo em 

que procuram dar  melhor  velocidade e desempenho ao produto,  além de novas 

formas de interação com o game.

Dentro  deste  contexto  pode-se  destacar  a  modelagem  de  grandes 

cidades como uma das tarefas mais custosas caso cada elemento seja modelado 

separadamente, já que milhares de elementos podem estar presentes em uma única 

rua, envolvendo edifícios, calçadas, asfalto, placas de trânsito, praças, além, é claro, 

dos carros e pessoas. Logo, um processo procedural para a modelagem deste tipo 

de cenário representa uma grande economia para estas duas indústrias bilionárias. 

Mas  outras  áreas  também  podem  se  beneficiar  com  estudos  nesse 

âmbito.  Por  exemplo as áreas de urbanismo, administração pública e tráfego de 

automóveis, envolvendo design e planejamento de cidades, podem acelerar seus 

projetos e pesquisas com processos de modelagem procedural de cidades. 

Diversas  pesquisas  acadêmicas  e  softwares  comerciais  no  intuito  da 

modelagem de  cidades  já  foram desenvolvidos  nas  duas  últimas  décadas,  mas 

ainda há muitas possibilidades de pesquisa e aplicações a serem abordadas.
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Dentre  as  mais  relevantes,  podemos  destacar  o  CityEngine,  primeiro 

software  comercial  totalmente  funcional  neste  propósito,  e  atualmente  o  mais 

poderoso, apresentado em 2001 como resultado das pesquisas de Pascal Müller 

[12][13].  Ele  identificou  a  possibilidade  de  adaptação  de  um já  antigo  processo 

usado na modelagem de plantas: L-Systems, algoritmos procedurais baseados em 

reescritas gramaticais através de regras pré-definidas [10].  Müller criou então um 

modelo de L-System adaptado para a geração de ruas e de edifícios, possibilitando 

a  modelagem  de  cidades  inteiras  de  forma  automática.  A  partir  de  então  as 

pesquisas e soluções voltaram-se para o aprimoramento das L-Systems de Müller e 

formas similares.

Apesar  do  CityEngine  mostrar  resultados  excelentes,  a  quantidade  de 

parâmetros, a complexidade de criar as regras customizadas para o crescimento das 

ruas, a necessidade de outros softwares para geração das imagens importantes à 

atividade e a falta de maiores recursos para gerar terrenos limitam as possibilidades 

dos usuários.

1.2. Objetivos

Este trabalho busca por uma nova abordagem que simplifique o processo 

de geração de ruas e aumentar as possibilidades do usuário de forma independente 

de outros softwares. Dessa forma, podemos delimitar o nosso objetivo: propor uma 

nova solução para a geração de ruas de forma que:

• O  novo  processo  seja  mais  simples  e  com  menos  parâmetros  em 

relação à L-System proposta por Müller;

• O terreno  onde  as  ruas  serão  geradas  seja  considerado  necessário, 

mesmo que este seja um simples plano;

• A solução seja independente de outros softwares,  contendo recursos 

para a produção e alteração do terreno e demais pré-requisitos para a 

execução da tarefa.

De forma complementar ao objetivo citado, a geração de terrenos também 

pode  ser  aprimorada,  trazendo  novas  possibilidades  ao  usuário,  aliando 
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automaticidade  com  interação,  aumentando  as  chances  do  usuário  alcançar 

resultados de acordo com suas necessidades.

1.3. Metodologia

A metodologia  utilizada  como  guia  para  a  realização  deste  trabalho 

constituiu-se nas seguintes etapas:

• Realizar um estudo geral sobre a geração procedural de cidades, com o 

intuito de obter um conhecimento aprofundado da área. Além disso teve 

como  preocupação  apontar  pontos  falhos  ou  com  possibilidade  de 

melhorias.

• Estudar  e  testar  as  soluções  existentes  que  abrangem  a  geração 

procedural  de  cidades  destacando  suas  características,  percebendo 

suas vantagens, desvantagens e interação com o usuário.

• Para  complementar  o  conhecimento  sobre  geração  procedural  de 

cidades, fez-se necessário um estudo aprofundado sobre a geração de 

terrenos,  buscando  as  diferentes  técnicas  e  soluções  existentes, 

destacando  as  qualidades  e  defeitos  de  cada  um,  dando  ênfase  na 

quantidade  de parâmetros  utilizados e  na forma de interação  com o 

usuário, observando também falhas e possibilidades de melhorias.

• Buscar  e  estudar  técnicas  e  soluções  de  modelagem  procedural 

aplicada  a  diversas  áreas  de  conhecimento,  buscando  uma  nova 

proposta  para  a  geração  de  rede  de  ruas,  visando  a  solução  dos 

problemas encontrados e as melhorias propostas.

• Adaptar o Algoritmo de Colonização de Espaço [17] para a geração de 

ruas  levando  em  consideração  o  terreno  de  maneira  que  seja 

independente de sistema operacional  ou tecnologias  específicas  para 

implementação e utilização.

• Avaliar  os  resultados  obtidos  pela  implementação,  destacando  as 

vantagens e desvantagens em comparação com os resultados obtidos 

por outras soluções.



18

1.4. Contribuições

Temos como principais contribuições deste trabalho:

1. Propor  uma  nova  metodologia  para  a  geração  de  ruas.  Essa  nova 

metodologia oferece resultados adaptados ao terreno utilizando dados 

demográficos  e  exigindo  uma  quantidade  reduzida  de  parâmetros  a 

serem passados pelo usuário;

2. Adicionar  a  produção  de  hidrografia  ou  depressões  na  geração  de 

terrenos através de recursos interativos de pintura presentes na maioria 

dos softwares de modelagem 3D atuais;

3. Trazer  uma  solução  implementada  de  uso  livre  para  a  geração  de 

terrenos e ruas independente de outros softwares, mas sem excluir a 

possibilidade de utilizá-los.

1.5. Estrutura da Dissertação

Este  documento,  que  contém  o  trabalho  de  dissertação,  encontra-se 

estruturado da seguinte forma:

• Capítulo 2: 

Este Capítulo levanta as publicações e soluções atuais acerca da Geração 

Procedural de Cidades, identificando vantagens e desvantagens.

• Capítulo 3: 

De forma semelhante ao segundo Capítulo, este traz um levantamento e 

análise das principais soluções sobre a Geração de Terrenos.

• Capítulo 4: 

Este Capítulo apresenta uma nova proposta de abordagem do problema 

através da adaptação do algoritmo de Colonização de Espaço de Runions, 

envolvendo também propostas na geração de terrenos.
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• Capítulo 5: 

Este Capítulo apresenta os resultados obtidos após implementação das 

propostas e faz uma análise comparativa com o método de Müller.

• Capítulo 6: 

Concluindo  o  trabalho,  confirmamos  os  objetivos  alcançados  e 

contribuições  para  a  área.  Destacamos  também  possibilidades  de 

aperfeiçoamentos e trabalhos futuros.
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Capítulo

2
2. Geração Procedural de Cidades 

Neste  Capítulo  são  levantados  os  diversos  conceitos  e  fundamentos 

referentes  à  Geração  Procedural  de  Cidades  e  sua  evolução,  assim  como  são 

apresentadas as principais soluções existentes na literatura. De forma complementar, 

os  principais  softwares  específicos  serão  descritos  detalhadamente,  considerando 

dificuldades,  limitações  e  pontos  fortes.  Ao  final  do  Capítulo,  será  apresentada  a 

definição  dos  problemas  encontrados  no  procedimento  de  Geração  Procedural  de 

Cidades nas soluções existentes.
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2.1. Introdução

Seguindo o raciocínio de Larive et al., podemos dividir todo o processo de 

modelagem  de  uma  cidade  em  sete  estágios  hierárquicos  [8],  que  vão  desde  a 

definição dos dados geográficos demonstrados até à ocupação de espaços internos 

ilustrados na Figura 1.  O escopo deste trabalho abrange as duas primeiras  etapas 

apresentadas  por  Larive  et  al.,  mas  faz  uma  explanação  geral  das  cinco  etapas 

relacionadas ao exterior da cidade.

Para  uma  melhor  organização  lógica,  serão  explanadas  cada  uma  das 

etapas  em  sua  ordem,  explicitando  os  principais  trabalhos  envolvidos  na  etapa  e 

levantando  a  forma com que  alguns  softwares  a  tratam,  enfatizando  as  limitações 

encontradas.

Figura 1: Divisão hierárquica da geração de cidades
FONTE – Traduzido a partir de Larive et al [8] pg. 9

2.2. Zona Urbana

Para se gerar uma cidade, primeiramente deve-se identificar os limites dela. 

A superfície utilizada por uma cidade abrange uma gama de informações que podem 

ser  definidas  via  GIS  (Geographic  Information  System)  ou  via  conjunto  de  mapas 

geográficos  (altitude,  hidrografia,  vegetação)  ou  ainda  sócio-estatísticos  (densidade 

demográfica, padrões de ruas), como demonstrado na Figura 2.
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Figura 2: Rede de ruas geradas a partir de uma coleção de mapas
FONTE – Müller [13] pg. 302

Outra forma de obter as delimitações de uma cidade é gerar um terreno em 

3D, o que pode ser feito automaticamente com ajuda de alguns softwares específicos,  

mas para o caso de soluções específicas para modelagem de ambientes urbanos essa 

opção é abordada apenas pelo Citygen [6].  Nas outras soluções o relevo deve ser 

definido através de GIS, imagem 2D previamente produzida ou objeto 3D previamente 

modelado  e  importado.  Nestas  condições,  não  é  permitido  ao  usuário  realizar 

mudanças  posteriores  no  terreno  como  formação  de  túneis,  depressões  e  demais 

alterações que modificam determinadas partes do terreno escolhidas pelo usuário.

A Geração de Relevo voltará a ser abordada em detalhes no Capítulo 3.

2.3. Rede de Ruas

A partir  da observação de diversas cidades do mundo e suas constantes 

evoluções,  pode-se  visualizar  determinados  padrões  na  geometria  das  ruas.  Por 

exemplo,  grande  parte  das  cidades  norte-americanas segue  um padrão  retangular, 

enquanto várias cidades européias têm padrões radiais. Esses padrões devem seguir 

as informações estabelecidas na etapa anterior.

O primeiro a levantar este aspecto da concepção de uma rede de ruas foi 

Sylvain  Liège,  através  de  um  modelo  declarativo  de  segmentos  de  linha  [9].  Ele 

identificou quatro tipos de relações existentes em uma rede de ruas:
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1. Relações  unárias:  propriedades  intrínsecas  a  cada  rua  (comprimento, 

largura);

2. Relações  binárias:  relações  entre  duas  ruas  (interseções,  extremidades 

comuns, paralelas, perpendiculares);

3. Relações n-árias: relações entre n ruas (padrões urbanos de geometria);

4. Propriedades globais: característica de todo o conjunto de ruas (limitações da 

cidade, porcentagem de ocorrência das relações n-árias).

Liège apresentou elementos urbanos que podem ser combinados para obter 

padrões  urbanos  mais  complexos,  de  forma  hierárquica  e  incremental.  Porém,  a 

solução  fica  inviável  para  um  espaço  muito  vasto  devido  à  necessidade  de 

acompanhamento  do  usuário  em  cada  etapa  do  modelo.  A  Figura  3  demonstra 

exemplos resultantes do método de Liège.

Figura 3: Exemplos gerados pelo modelo declarativo de segmentos de Liège
FONTE – Liège, Hégron [9] pg. 279

Para automatizar este processo, Pascal Müller percebeu que poderia utilizar 

uma extensão de L-Systems para uma geração procedural da rede de ruas [12][13].  

Lindenmayer Systems (L-Systems) são algoritmos baseados em reescrita gramatical 

de forma procedural, através de diversas regras de substituição. Esse tipo de algoritmo 

já era muito utilizado para modelagem de plantas [10]. Müller apresentou uma forma de 

extensão das L-Systems, capacitando-as a realizar a geração de redes de ruas de 

forma rápida e eficaz. 

Os  resultados  de  Müller  abordam  com  sucesso  a  criação  de  cidades 

realistas em larga escala e em pouco tempo utilizando-se de determinado conjunto de 

parâmetros passados pelo usuário.
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Em [15], Müller apresenta uma extensão de seu método adicionando áreas 

de tensão, permitindo uma geração de ruas interativa, tornando possível uma junção de 

padrões seguindo a orientação do usuário, simplificando o processo e diminuindo as 

chances do usuário não obter um resultado satisfatório.

2.4. Blocos e Lotes

Os blocos são as superfícies delimitadas pelas ruas. A divisão da cidade em 

blocos permite uma diminuição do número de constantes a serem utilizadas, passando 

a se utilizar apenas polígonos, geralmente só convexos, diminuindo a complexidade de 

cálculos. Esse processo pode ser feito através de um simples cálculo de interseção 

entre as ruas como utilizado em [12].  A implementação de Müller restringe a criação de 

blocos utilizando apenas polígonos convexos, enquanto que a de Kelly [6] permite a 

utilização de polígonos côncavos.

Os lotes são os locais onde as edificações são colocadas. A geração dos 

lotes tem algumas semelhanças com a geração dos blocos, já que utilizam o mesmo 

modelo: polígonos convexos. Os métodos dessa geração tendem a ser baseados em 

divisão geométrica ou por instanciação de padrão.

O método  de divisão geométrica  apresentado  por  Müller  é  um processo 

recursivo  que  divide  cada  lote  nas  maiores  arestas  que  são  aproximadamente 

paralelas, até que o maior lote ficar menor que um determinado limiar. Após isso, são 

excluídos lotes pequenos demais ou que não tenham contato com as ruas. A Figura 4 

exemplifica o processo de formação dos lotes enquanto a Figura 5 ilustra alguns lotes 

resultantes na solução de Müller.

Figura 4: Divisão recursiva dos blocos em lotes
FONTE – Müller [12] pg. 38
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Na divisão guiada por padrão, apresentado por Liège [9], um ponto do grid 

formado pela discretização da superfície do bloco é escolhido aleatoriamente, e um 

segundo é procurado de acordo com o padrão escolhido. Apesar de poder obter uma 

maior variedade de resultados do que o primeiro método, a geração é baseada em 

enumeração diminui o potencial de utilização, segundo Larive et al. [8].

Figura 5: Ruas, Blocos e Lotes
FONTE – Müller [13] pg. 305

2.5. Edifícios

Esta etapa é relativa ao exterior das edificações abordando altura, forma, 

orientação, textura e espaço utilizado no lote.

Foi  introduzido  por  Wonka  et  al.  [20]  o  conceito  de  split  grammars,  um 

conjunto paramétrico de gramáticas, gerenciadas por uma gramática de controle para 

regular a propagação dos atributos. É um método complexo e que exige afinidade com 

o tipo de gramática utilizada para se modificar determinada regra de geração, mas é 

capaz de obter bons resultados.

Outro  método  é  o  de utilização de  shape grammar,  muito  utilizado  para 

projetos arquitetônicos mais detalhistas. Com este método é possível obter uma grande 

quantidade de formas, utilizando regras de geração. Dessa forma, uma biblioteca de 

elementos arquitetônicos é gerada anteriormente, servindo como base para os edifícios 

a serem modelados. Müller et al. [14], utilizaram este tipo de gramática conjuntamente 

com uma extensão de L-System para modelagem procedural de edifícios e obtiveram 

resultados bastante realistas, como mostra a Figura 6.
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Figura 6: Resultados obtidos via shape grammar
FONTE – Müller et al. [14] pg. 614

2.6. Softwares

Uma vez abordados os conceitos e fundamentos da área, é necessária uma 

análise mais detalhada dos softwares existentes que abordam as etapas mencionadas, 

para que possam ser identificados os pontos fortes e fracos a fim de se identificar os 

problemas a serem considerados e as possíveis soluções.

2.6.1.CityEngine

Produto da dissertação de mestrado de Pascal Müller [12], o CityEngine é a 

solução mais completa da área atualmente, abrangendo com grande eficácia a geração 

de cidades, principalmente a geração da rede de ruas e de edifícios.

Passando por diversas modificações e evoluções, o CityEngine passou a ser 

desenvolvido e comercializado pela Procedural Inc, empresa fundada por Pascal Müller 

em 2008, tendo suas versões para Windows, Linux e Mac OSX.

O principal ponto de sucesso do CityEngine a ser detalhado é o processo de 

geração  da rede  de ruas.  Müller  visualizou  que  os  L-Systems,  aplicados  há muito 

tempo na modelagem e estudos de crescimento de plantas, poderiam ser adaptados 

para o crescimento de cidades, tanto para a criação da rede de ruas quanto para a 

criação  dos  edifícios  (vide  Apêndice  A para  maiores  esclarecimentos  sobre  os  L-

Systems).

Para a criação de uma rede completa  de ruas,  o CityEngine utiliza uma 

grande quantidade de parâmetros (Figura 7), que abrangem desde o número total e  

tamanho  das  ruas  a  serem  modeladas  até  o  ângulo  mínimo  para  se  permitir  um 

cruzamento entre ruas.
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Figura 7: Screenshot dos parâmetros para a criação de ruas do CityEngine 2010.1 Trial

Absorvendo as características de vários tipos de L-Systems, Müller propôs 

um extensão para a geração de ruas. Para isso ele identificou cada parâmetro a ser 

utilizado e preparou duas funções de controle para eles: a de Metas Globais e a de 

Restrições Locais.

As Metas Globais englobam os padrões de ruas escolhidos e a densidade 

demográfica,  enquanto  que  as  Restrições  Locais  englobam elevação,  cruzamentos 

entre ruas e dados de áreas permitidas ou proibidas, como hidrografia e vegetação. A 

cada sucessor  sugerido  pelo  L-System (chamado de sucessor  ideal)  é  chamada a 

função de Metas Globais,  determinando os parâmetros daquele sucessor.  Após isso 

vem a função de Restrições Locais que verifica as limitações daquele sucessor com o 

ambiente e altera os parâmetros do sucessor quando necessário gerando o sucessor 

final,  ou,  quando não se encontram parâmetros aceitáveis,  descarta  o determinado 

módulo, como ilustrado na Figura 8. 

Figura 8: Crescimento sensível ao ambiente. Acima: Ruas propostas por regras globais; 
Abaixo: Ruas ajustadas por regras locais

FONTE – Traduzido a partir de Müller [12] pg. 33.
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Abaixo,  o  conjunto  de  regras  de  produção  definidas  por  Müller  para  a 

geração de ruas:

ω: R(0, initialRuleAttr) ?I(initRoadAttr, UNNASSIGNED)

p1: R(del, ruleAttr) : del < 0 → ε

p2: R(del, ruleAttr) > ?I(roadAttr, state) : state == SUCCEED 

{globalGoals(ruleAttr,roadAttr) cria os parâmetros para: pDel[0-2], 

pRuleAttr[0-2], pRoadAttr[0-2]} → +(roadAttr.angle) F(roadAttr.lenght) 

B(pDel[1], pRuleAttr[1],pRoadAttr[1]) B(pDel[2], pRuleAttr[2],pRoadAttr[2]) 

B(pDel[0], pRuleAttr[0],pRoadAttr[0]) ?I(pRoadAttr[0],UNASSIGNED)

p3: R(del, ruleAttr) > ?I(roadAttr, state) : state == FAILED → ε

p4: B(del, ruleAttr, roadAttr) : del > 0 → B(del-1, ruleAttr, roadAttr)

p5: B(del, ruleAttr, roadAttr) : del == 0 → 

[R(del,ruleAttr)?I(roadAttr,UNASSIGNED)]

p6: B(del, ruleAttr, roadAttr) : del < 0 → ε

p7: R(del, ruleAttr) < ?I(roadAttr, state) : del < 0 → ε

p8: ?I(roadAttr, state) : state == UNASSIGNED {localConstraints(roadAttr) 

ajusta os parâmetros para: state, roadAttr} → ?I(roadAttr, state)

p9: ?I(roadAttr, state) : state != UNASSIGNED → ε

O axioma inicializa o L-System com um módulo de rua R e insere um módulo 

de consulta  I, verificando se este segmento inicial não se encontra em nenhum local 

proibido.

As três primeiras produções controlam o módulo R. A produção p2 controla a 

criação da rua e de ramificações.  São criados dois  módulos  de ramificação  B,  um 

módulo  de  rua  R e  um módulo  de  consulta  ?I.  Os  atributos  desses  módulos  são 

definidos pela função de metas globais, que retorna vetores de atributos (pDel[0-2] para 

exclusão  e  delay  de  ramos,  pRuleAttr[0-2] para  atributos  específicos  da  regra,  e 

pRoadAttr[0-2] para informações da rua, como tamanho, ângulo etc).
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O parâmetro del é usado pelo módulo R como sinal de finalização: uma vez 

que a função de metas globais atribui um valor negativo para del o módulo é removido 

na próxima iteração por  p1.  Qualquer módulo  R com FAILED atribuído a state pela 

função de restrições locais é removido em p3.

Em p5 é criado um novo módulo de rua quando o ramo chegou a del igual a 

zero. p7 remove os módulos R que p2 tenha criado com del negativo, enquanto que as 

duas últimas produções modificam os atributos da rua pelas restrições locais.

Usando este tipo de abordagem com o mesmo conjunto de regras é possível 

alcançar virtualmente todo o tipo de mapa de ruas com poucas iterações, uma vez que 

via reescrita a taxa de novas ruas tende a crescer juntamente com a quantidade atual,  

dependendo apenas dos parâmetros passados pelo usuário. As figuras 9 e 10 mostram 

um dos resultados do L-System com dados da cidade de Zurique, Suíça.

Figura 9: Geração de ruas com dados de Zurique. Esquerda: 50 iterações. Direita: 100 iterações
FONTE – Müller [12] pg. 62

Figura 10: Geração de ruas concluída. 551 iterações no total
FONTE – Müller [12] pg. 62
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Quanto à adaptação das ruas com um possível mapa de elevação passado 

pelo  usuário,  o  mapa  é  utilizado  na  função  de  metas  globais  para  definição  das 

curvaturas e direções das ruas. A adaptação das ruas geradas com o terreno é feita 

através de projeção das ruas geradas no terreno gerado a partir do mapa de elevação 

respeitando os demais parâmetros passados pelo usuário.

Figura 11: Projeção de ruas em terreno gerado via mapa topográfico
FONTE – Müller [12] pg. 31

Esta  relação  com  o  terreno  resulta  em  limitações  devido  à  falta  da 

possibilidade de alterar o terreno para que as ruas tenham suas superfícies planas. 

Atualmente,  no CityEngine  a  elevação das  ruas é  controlada por  dois  parâmetros: 

Inclinação  crítica,  que  indica  um  limite  de  quando  determinada  inclinação  será 

adaptada ao relevo; e Inclinação máxima, que define o limite de inclinação para ser 

aceita. A Figura 11 mostra um exemplo de adaptação das ruas com o terreno gerado 

por um mapa de elevação.

2.6.2.Citygen

Dentre  as  soluções  que seguiram os passos  do CityEngine  de Müller,  o 

Citygen [5][6] se destaca por permitir a criação de terrenos sem a necessidade de outro 

software e ter uma interação em tempo real para a geração das ruas primárias além de 

ter a possibilidade de se utilizar diferentes estratégias de relação entre as ruas e o 

terreno.

Para a geração das ruas primárias o Citygen utiliza uma série de grafos que 

podem ser  ajustados  em tempo  real  pelo  usuário  (Figura  12).  Após  esta  etapa  o 
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Citygen  utiliza  um  L-System  similar  ao  do  CityEngine  para  a  geração  das  ruas 

secundárias, seguindo determinados padrões a serem escolhidos.

Figura 12: Grafos da rede de ruas primárias; Amarelo: grafo de alto nível; Vermelho: grafo de baixo nível; 
Laranja: exemplos de plotagem e spline de interpolação.

FONTE – Kelly, McCabe [6] pg. 10

A relação do terreno com as ruas do Citygen se utiliza de determinadas 

estratégias de adaptação ilustradas na Figura 13, podendo ser através de: 

(a) Elevação Mínima, que procura a menor elevação para traçar seu caminho;

(b) Diferença de Elevação Mínima, que procura manter uma faixa de elevação 

específica,  evitando  descidas  e  subidas  bruscas,  porém  tem  problemas 

quando ocorre uma diferença de elevação muito grande entre os pontos de 

origem e destino de cada interação, podendo ocorrer de não encontrar um 

ponto de destino dentro da faixa de elevação da origem;

(c) Diferença de elevação equilibrada, que aprimora (b) recalculando a diferença 

de elevação ao longo do caminho de plotagem.



32

Figura 13: Ruas adaptativas no Citygen; Azul: (a); Vermelho: (b); Verde: (c)
FONTE – Kelly, McCabe [6] pg. 11

Apesar de prover uma geração de terreno integrada, o Citygen ainda não 

permite mudanças específicas no terreno gerado, como formar uma depressão, túnel 

ou o curso de um rio, limitando a participação do usuário neste aspecto.

É  relevante  ressaltar  que,  atualmente,  o  Citygen  não  está  abertamente 

disponível para avaliação, tendo todos os códigos e binários reservados pela ITB – 

Institute of Technology Blanchardstown, Dublin, Irlanda – sendo necessário requisitar o 

software para análise.

2.6.3. Blender

Sendo um software livre e facilmente extensível através de scripts Python, o 

Blender  recebe  diversas  contribuições  de  usuários  e  programadores.  Dentre  estas 

contribuições  o  Suicidator  City  Generator  (SCG)  [18]  e  o  Blended  Cities  [1]  são 

propostas dentro do tema de geração procedural de cidades.

Baseado nas funcionalidades do CityEngine, o SCG gera a rede de ruas de 

forma similar à L-System proposto por Müller. As edificações são formadas a partir de 

texturas mapeadas em paralelepípedos. O controle de elevação também é feito a partir  

de imagens de mapa de elevação, com o diferencial  que este mapa pode ser feito  

dentro do próprio Blender, com suas ferramentas de textura, e, a partir deste mapa, a 
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malha  do  terreno  pode  ser  construída  para  as  devidas  alterações  desejadas  pelo 

usuário. Também pode ser utilizado um mapa populacional, porém este só é levado em 

consideração para a geração dos edifícios, sem fazer efeito na geração das ruas. A 

Figura 14 demonstra uma cidade gerada pelo SCG juntamente com o terreno.

Figura 14: Exemplo renderizado a partir do SCG
FONTE – Área “Screenshots” em [18]

Inicialmente baseado no SCG, o Blended Cities procurou outras abordagens. 

Com ele é possível gerar ruas e calçadas (blocos) a partir de um conjunto de arestas 

pré-produzido como mostrado na Figura 15. Ele também possibilita diversas opções 

como direção e tipos de tráfego. As edificações e outros objetos distribuídos na cidade 

(árvores, semáforos...) são geradas a partir de uma biblioteca específica que pode ser 

ampliada e definida externamente para quem detém conhecimento do funcionamento 

do script. Esta solução não possui controle de elevação, ignorando a questão. Ao invés 

de um controle populacional  o Blended Cities contém um controle de zonas, usado 

para separar diferentes tipos de edificações (industriais e residenciais, por exemplo).

Figura 15: Blended Cities – Geração de blocos a partir de objetos pré-modelados
FONTE – Tutorial “create a city - step by step” disponível em [1]
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Uma característica em comum destas soluções é que ambas são scripts 

python para o Blender, e, dessa forma, tem acesso a todos os recursos do software, o 

que inclui edição de malhas, texturização, renderização, animação e motor de jogos, 

ampliando os possíveis usos sem necessidade de outros softwares.

2.7. Considerações do Capítulo

Dentre as soluções destacadas pode-se verificar que o terreno na geração 

das cidades não tem a importância que deveria. Com exceção do Citygen, o terreno 

não é tido como etapa necessária para a construção de cidades.

Opcionalmente, o CityEngine e o SCG levam em consideração um mapa de 

elevação e ambos tem uma boa adaptação das ruas. Neste aspecto o SCG tem a 

vantagem da possível  alteração dos  vértices  da elevação sem necessitar  de outro 

software para a tarefa.

A  possibilidade  de  gerar  ruas  já  existentes  através  de  mapas  reais 

adquiridos via GIS é uma opção presente apenas no CityEngine e no Blended Cities.
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Capítulo

3
3. Geração de Terrenos

O objetivo deste Capítulo é apresentar as principais abordagens da Geração 

de Terrenos existentes na literatura e no mercado, levantando as principais vantagens 

e desvantagens  através de uma descrição detalhada de cada solução.  Ao final  do 

Capítulo serão identificados os principais problemas a serem abordados e as soluções 

propostas.
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3.1. Introdução

No SIGGRAPH de 1986, Gavin S. P. Miller [11] descreveu em seu artigo 

diversos algoritmos para gerar terrenos via fractais. Estes algoritmos, melhorados ou 

não, continuam sendo métodos muito utilizados.

Um destes algoritmos baseados em fractais  é  o Deslocamento  de Ponto 

Médio  (Midpoint  Displacement),  que  consegue  gerar  uma  grande  quantidade  de 

possibilidades com resultados satisfatórios e com baixo custo computacional.

Porém, ao passo que se procura cada vez mais realismo nos resultados, 

pode-se ver  duas  vertentes  nas pesquisas da área.  A primeira é  a automatização, 

procurando os resultados mais realistas possíveis automaticamente a partir  de uma 

quantidade de parâmetros  iniciais  passados pelo usuário,  que,  em geral,  não sabe 

exatamente como será o resultado final, ficando, por vezes, em um ciclo de tentativa e 

erro. A segunda vertente é a customização, onde o usuário indica sua preferência em 

cada passo da geração, gerando resultados esperados pelo usuário, mesmo que em 

maior tempo e/ou requerendo um conhecimento específico do usuário.

A seguir, serão abordados exemplos de cada uma das referidas vertentes. 

Para  a  primeira,  um  exemplo  de  Deslocamento  de  Ponto  Médio  e  exemplos  de 

algoritmos de erosão. E, para a segunda vertente, um exemplo de Terrain Sketching.

3.2. Diamante-quadrado

O  principal  processo  do  Deslocamento  de  Ponto  Médio  é  o  algoritmo 

diamante-quadrado,  também conhecido  como “plasma fractal”  ou  “cloud  fractal”,  e, 

mesmo  sendo  considerado  “falho”  por  Miller  [11],  é  usado  até  hoje  em  algumas 

aplicações  com versões melhoradas do algoritmo.  Representado  na Figura  16,  ele 

baseia-se em subdivisões recursivas, levando em consideração uma face quadrada, 

onde cada vértice tem seu valor pseudo-aleatório (a). Como primeiro passo, o ponto 

médio da face é encontrado, recebendo o valor médio dos quatro pontos anteriores, 

recebendo ainda um valor de ajuste de deslocamento (offset) (b). O segundo passo 

consiste em encontrar os pontos médios de cada aresta, recebendo o valor médio dos 
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seus vizinhos (c). A partir de então os últimos dois passos são repetidos até que os 

valores encontrados não representem nenhuma mudança relevante ou se alcance um 

limiar de repetições previamente definido.

Figura 16: Algoritmo diamante-quadrado. A etapa (a) define os valores iniciais dos vértices. Na etapa 
“etapa diamante” (b), o ponto médio é encontrado e tem seu valor definido. Na etapa (c)  – “etapa 

quadrado”, o ponto médio de cada aresta ao redor do ponto médio encontrado em (b) é encontrado e 
recebe o valor médio de seus vizinhos. As etapas (d) e (e) constituem uma nova iteração do algoritmo

FONTE – Olsen [16] pg. 3

Um problema apontado por Jacob Olsen, é que este tipo de método traz 

resultados “estatisticamente homogêneos e isotrópicos – propriedades que os terrenos 

naturais não possuem” [16], sendo uma das razões que motivaram o desenvolvimento 

dos algoritmos de erosão.

Sendo  um  processo  que  beneficia  outros  tipos  de  modelagem  além  da 

modelagem de terrenos e por  ter  uma implementação mais simples,  a maioria dos 

softwares  de  modelagem  3D  atuais  tem  este  recurso  como  um  “modificador  de 

deslocamento”  (Displace  Modifier em  [3]).  Em  geral,  este  modificador  requer  a 

determinação dos vértices a serem afetados e um mapa com os valores dos vértices,  

entre outros parâmetros.

3.3. Algoritmos de Erosão

A fim de obter o máximo de realismo possível, este tipo de algoritmo tenta  

descrever matematicamente os processos de erosão da natureza. Apesar de ser uma 

linha de pesquisa  que também se iniciou  há mais  de vinte  anos,  ainda  há muitas 

possibilidades  a  serem  exploradas,  devido  à  uma  quantidade  extensa  de  tipos 

diferentes de erosão na natureza, assim como as relações entre eles. Em geral, estes 

algoritmos  são  aplicados  após  a  obtenção  de  um  terreno-base,  seja  gerado  por 

Deslocamento de Ponto Médio ou qualquer outro método.
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De acordo com Olsen [16],  Ken Musgrave descreveu dois  dos principais 

tipos de algoritmo de erosão: os de erosão termal e erosão hidráulica.

A erosão termal procura simular material se soltando no topo, deslizando e 

sendo  acumulado  na  parte  mais  baixa.  De  forma  simplificada,  todo  o  terreno  é 

analisado em diversos grupos celulares, onde, em cada grupo, uma parte do topo é 

movido  para  partes  adjacentes  caso  o  ângulo  de  inclinação  seja  maior  que  um 

determinado limiar, até que o ângulo de inclinação alcance o limiar. A Figura 17 ilustra o  

procedimento através do mapa de altura do terreno, enquanto que a Figura 18 mostra 

um dos resultados obtidos através deste método.

Figura 17: Um exemplo simplificado do algoritmo de erosão termal: d2 é maior que o limiar T, então parte 
do material de h é passado para h2 até que d2 se iguale a T

FONTE – Olsen [16] pg. 7

Figura 18: Exemplo renderizado de um terreno gerado por erosão termal
FONTE – Olsen [16] pg. 6

A erosão hidráulica simula a mudança de terreno causada pela passagem da 

água, levando parte do material  para um outro local em seu movimento. A lógica é 
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equivalente à erosão termal, porém, além de um mapa de altura, este processo requer 

um mapa de água, para rastrear o movimento da área no terreno-base, e um mapa de 

sedimentos, para acompanhar o movimento do material “dissolvido” pela água. Dessa 

forma a água de um setor é distribuída para os setores vizinhos, podendo levar consigo 

parte do material do topo (sedimento) que será distribuído pelos setores onde a água 

passará até alcançar um equilíbrio. A Figura 19 ilustra o movimento do mapa de água 

pelo mapa de altura, enquanto a Figura 20 mostra um dos resultados obtidos através 

deste método.

Figura 19: Dois casos da distribuição de água em uma erosão hidráulica. No primeiro apenas uma parte 
do volume w é distribuído aos vizinhos até chegar ao equilíbrio, enquanto que no segundo todo o volume 

w é distribuído aos vizinhos sem alcançar um equilíbrio
FONTE – Olsen [16] pg. 10

Figura 20: Exemplo renderizado de um terreno gerado por erosão hidráulica
FONTE – Olsen [16] pg. 10

Olsen destaca vantagens e desvantagens destes dois métodos: o processo 

de erosão térmica tem uma taxa de erosão baixa porém tem um custo computacional 



40
satisfatório, enquanto a erosão hidráulica tem uma taxa de erosão maior, ao mesmo 

tempo que tem uma maior quantidade de cálculos, tornando-o mais demorado.

3.4. Terrain Sketching

Caso  o  usuário  precise  de  um  terreno  específico,  para  se  alcançar  o 

resultado mais preciso possível existe o método de “esboço de terreno”. Apresentado 

por Gain et al. [4], o método consiste em o usuário literalmente desenhar a silhueta do 

terreno desejado e depois o software se encarrega de gerar a superfície a partir da 

silhueta. A Figura 21 demonstra o processo de geração de terreno pela silhueta.

Figura 21: Terrain Sketching – o usuário esboça o contorno do terreno em altura, curvatura e área, 
podendo modificá-los livremente antes que o terreno final seja formado

FONTE – Gain [4] pg. 33

Neste  tipo  de  formação,  a  automação  dá  lugar  à  interatividade  com  o 

usuário, que deve ter noções mais detalhadas do terreno que ele precisa, podendo 

formar um terreno mais (ou menos) realista, de acordo com sua vontade.
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3.5. Softwares

Existem hoje no mercado diversos softwares específicos para a geração de 

terrenos, assim como ferramentas para tal nos principais softwares de criação 3D em 

geral. Vejamos algumas das principais soluções.

3.5.1.Terragen

O  Terragen  [19]  é  um  dos  mais  completos  softwares  específicos  para 

paisagismo, conferindo suporte não somente à geração de terrenos altamente realistas, 

como também a efeitos atmosféricos, iluminação, textura, animação e renderização.

Figura 22: Exemplo de terreno gerado e renderizado pelo Terragen
FONTE – Parte “Terrain” da área “Tour” do Terragen 2 em [19]

A geração de terrenos do Terragen é totalmente procedural via algoritmos de 

fractais  a  partir  de  parâmetros  controlados  pelo  usuário,  podendo  gerar  resultado 

altamente  realistas  como  mostrado  na  Figura  22.  O  software  também  permite  a 

importação de dados via GIS e terrenos gerados por terceiros.

3.5.2.L3DT – Large 3D Terrain generator

O L3DT [7] é um dos concorrentes do Terragen, porém mais voltado para o 

desenvolvimento de games, tendo uma geração mais leve e rápida, apesar de também 

suportar diversos efeitos e procedimentos mais custosos como efeitos de erosão, como 

ilustra a Figura 23.
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Figura 23: Exemplo de terreno gerado e renderizado pelo L3DT
FONTE – Parte “2009 showcase” na área “Images” em [7]

A geração de terrenos do L3DT é através de mapas de altura ajustados via 

pintura pelo usuário.  Os mapas passam por  algoritmos de Deslocamento de Ponto 

Médio, podendo passar também por algoritmos de erosão e de formação de efeitos 

específicos como vulcões e despenhadeiros.

3.5.3.Blender

O Blender, uma ferramenta própria para criação de conteúdo 3D, tem um 

interpretador e uma API Python integrados, tornando-o altamente extensível. Dentre as 

diversas possibilidades, a geração de terrenos também está incluída nos vários scripts 

desenvolvidos para a ferramenta.

O A.N.T. Landscape [3] é um destes casos e acompanha o Blender como um 

de seus scripts padrões. Com ele é possível criar terrenos de forma procedural de 

muitos tipos possíveis através do ajuste de parâmetros, podendo ver suas mudanças 

em tempo real. O script permite ainda a adição de efeitos diversos como solo rachado e 

crateras lunares, assim como a modificação de superfícies importadas.

Usando diversos algoritmos diferentes de Deslocamento de Ponto Médio, ele 

ainda tem suporte a algoritmos de erosão termal. Em conjunto com os demais recursos 

do Blender é capaz de produzir terrenos de alta qualidade. A Figura 24 mostra alguns 

dos parâmetros utilizados pelo A.N.T. Landscap e um exemplo de terreno gerado.
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Figura 24: Screenshots do A.N.T. Landscape – Parâmetros principais (esquerda) e exemplo de terreno 
gerado (direita)

Dentre as implementações da versão 2.5 que está em desenvolvimento, o 

Blender  conta  com o  Surface  Sketching  [2],  permitindo  a  formação  de  superfícies 

através de desenhos de forma similar ao Terrain Sketching de Gain et al, porém de 

uma forma mais abrangente, servindo para modelagem de qualquer tipo de objeto, não 

somente terrenos.

3.6. Considerações do Capítulo

Este  Capítulo  apresentou  diversos  conceitos  e  soluções  na  geração  de 

terrenos. Esta área já é debatida há décadas e atualmente o que mais diferencia as 

soluções  existentes  é  o  nível  de  atuação  do  usuário,  podendo  dividi-las  entre  as 

soluções totalmente automatizadas e as soluções totalmente interativas.

Além disso, com exceção dos algoritmos baseados em erosão hidráulica, é 

bem trabalhoso conseguir um terreno com uma hidrografia complexa que conte com 

diversos rios e afluentes, além de lagos e formações de depressões. Para isso, por 

vezes o usuário tem que modelar a hidrografia manualmente ou se utilizar de imagens 

prévias da hidrografia mapeadas no terreno através do modificador de deslocamento 

presente em seu software de modelagem.
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Capítulo

4
4. Colonização de Espaço para ruas

Este Capítulo  tem como objetivo descrever em detalhes as propostas do 

presente  trabalho.  Será  apresentada  uma  análise  dos  dados  anteriores  formando 

passo-a-passo as abordagens do projeto e suas contribuições para a área.
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4.1. Análise e formulação de proposta

A  partir  da  pesquisa  realizada  e  dados  apresentados  em  Capítulos 

anteriores, consideramos que, para uma melhor geração procedural de cidades:

1. o terreno deve ser  considerado necessário,  mesmo que este seja um 

simples  plano,  e  deve-se  possibilitar  ao  usuário  realizar  alterações 

manuais em toda a superfície ou em parte dela;

2. a geração de terreno deve conter a opção de adição de hidrografia à 

superfície produzida;

3. um mapeamento demográfico deve ser levado em consideração para a 

geração das ruas já que a concentração e tamanho das ruas depende da 

concentração populacional de cada área da cidade;

4. as  gerações  de  mapas  de  elevação  e  populacionais  não  devem  ser 

externas à solução;

5. o  método  de  geração  das  ruas  deve  prover  uma  boa  gama  de 

possibilidades sem necessidade de envolver o usuário com codificação e, 

além disso, com um baixa quantidade de parâmetros.

Nenhuma das soluções estudadas e testadas satisfazem todos estes pontos. 

A fim de satisfazê-los as seguintes ações foram adotadas:

• utilização do Blender: os recursos do Blender podem ser bem aproveitados 

para  a  questão.  Em  principal  seu  sistema  de  pintura  de  peso,  a 

possibilidade  de  geração  de  imagens  interna  e  a  aplicação  de 

modificadores;

• utilização do A.N.T. Landscape: uma vez que nossa proposta com relação 

à  geração  de  terrenos  é  a  adição  do  recurso  de  hidrografia  e  não 

desenvolver uma nova forma de geração, escolhemos por aproveitar este 
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script que contém diversas opções rápidas e satisfatórias para a geração 

de terrenos;

• Adaptação do algoritmo de Colonização de Espaço [17] para a geração 

das ruas:  os L-Systems descritos por Müller e utilizados no CityEngine, 

exigem  uma  grande  quantidade  de  parâmetros,  além  de  regras  de 

crescimento  pré-definidas.  O  algoritmo  de  Colonização  de  Espaço  se 

encaixa bem no conceito de mapa demográfico e necessita de um número 

menor de parâmetros mantendo uma boa variedade de resultados.

A seguir, para justificar e esclarecer as ações apresentadas, detalharemos 

os L-Systems e sua adaptação para a geração de ruas, assim como apresentaremos o 

algoritmo de Colonização de Espaço analisando a relação de seus elementos com os 

conceitos passados e com os recursos do Blender.

4.2. Algoritmo de Colonização de Espaço

O  L-System  proposto  por  Müller  é  dependente  de  vários  parâmetros 

passados  pelo  usuário,  além  de  poder  gerar  resultados  impossíveis  na  realidade 

dependendo da projeção realizada no terreno. A partir da pesquisa feita em diversos 

algoritmos  de  modelagem  procedural,  foi  identificado  que  é  possível  simplificar  o 

processo de geração de ruas, adaptando um outro procedimento de modelagem de 

plantas: o algoritmo de Colonização de Espaço, apresentado em 2007 por Runions et 

al. [17]. 

A  Figura  25  demonstra  os  passos-chave  do  método  de  Runions:  (a) 

definição de um conjunto de pontos de atração e um nodo inicial; (b) e (c) geração do 

esqueleto  da  árvore;  (d)  definição  dos  nodos;  (e)  simplificação  dos  nodos;  (f) 

subdivisão; (g) construção de cilindros generalizados; (h) adição de órgãos.
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Figura 25: Passos-chave do método de Runions et al. para a geração de árvores
FONTE – Runions et al. [12] pg. 64

O algoritmo de Colonização de Espaço se faz presente nos passos (a) até 

(c) da Figura 25. Originalmente desenvolvido para geração de veias de folhas abertas,  

seu conceito baseia-se na “competição de espaço como fator-chave para determinar a 

estrutura de ramificação” [17].

A operação começa com um conjunto inicial N de pontos de atração e um ou 

mais nodos da árvore. O crescimento então é dado iterativamente. A cada iteração, um 

ponto de atração pode influenciar o nodo da árvore mais perto dele, caso a distância  

entre eles seja menor que uma distância di . Como pode haver mais de um ponto de 

atração influenciando um nodo v, denotamos este conjunto de pontos S(v). Se S(v) não 

é vazio, um novo nodo v' será criado a uma distância D de v, na direção definida pela 

média dos vetores normalizados de cada elemento de S(v).  Assim, v' = v + Dn, onde:

Após  a  definição  do novo  nodo,  é  excluído  todo  nodo s  dentro  de  uma 

distância limiar dk de qualquer nodo v.
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Figura 26: Etapas do algoritmo de Colonização de Espaço
FONTE – Runions et al. [12] pg. 65

A Figura 26 ilustra o algoritmo em um exemplo, onde inicialmente (a) temos 

6 nodos da estrutura da árvore (anéis pretos) e 4 pontos de atração (círculos azuis).  

Então, cada ponto de atração é vinculado ao nodo mais próximo (b), estabelecendo o 

conjunto de atração que influencia cada nodo. Cada relação entre nodos e pontos de 

atração tem seus vetores normalizados encontrados (c), então somados com os outros 

de seus conjuntos e normalizados novamente (d), definindo a localização dos novos 

nodos que são adicionados à estrutura (e). Para cada ponto de atração é verificado se 

há algum nodo dentro de  dk (f),  e os devidos pontos de atração são excluídos (g), 

finalizando a iteração e começando uma nova (h).

4.2.1.Adaptando para a geração de ruas

Adaptando este algoritmo para a geração de ruas, podemos considerar os 

vértices formadores do terreno como conjunto inicial de pontos de atração, onde cada 

ponto teria um peso de atração w definido por um mapa demográfico.

Porém, uma vez que espera-se a existência de cruzamentos, os pontos de 

atração não podem ser simplesmente desconsiderados ou excluídos em determinado 

ponto  do processo.  E considerá-los durante todo o processo poderia ocasionar  um 

aumento substancial de informação desnecessária usando a forma original da definição 

dos conjuntos de atração de cada nodo. Então propomos a utilização de um cone de 

atração C com vértice de origem em cada nodo v das ruas. Dessa forma, cada ponto 

de atração s interno a C formará o conjunto de atração de cada nodo S(v), não sendo 
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necessária  a exclusão dos pontos  de atração e considerando apenas um pequeno 

grupo deles por vez.

Uma  vez  definido  S(v),  os  vetores  normalizados  entre  v  e  cada  s  são 

multiplicados  pelo  respectivo  peso  w,  somados  e  normalizados  novamente.  Assim 

como no  algoritmo  original,  a  resultante  multiplicada  por  uma distância  D  e  então 

somada com v define o novo nodo v' a ser adicionado. Antes da confirmação de v',  

deve-se  fazer  uma verificação  local  em relação  aos  outros  nodos,  evitando  nodos 

próximos  demais  além  de  formar  cruzamentos  entre  arestas  próximas,  de  forma 

semelhante à realizada no sistema de Müller como mostra a Figura 27.

Figura 27: Ajuste de novo nodo adaptando-o à rede já existente
FONTE – Traduzido de Müller [12] pg. 34

Definido o novo nodo, C pode ser rotacionado de acordo com parâmetros de 

cruzamento  passados  para  se  encontrar  um  novo  v'  pelo  mesmo  processo.  Isso 

garante a existência de cruzamentos entre ruas de acordo com o mapa demográfico 

passado.

Existindo  o  controle  de  raio  e  altura  de  C,  pode-se  controlar  também  a 

inclinação e comprimento máximos de cada rua. Além disso, uma vez que o conjunto N 

de pontos de atração são os próprios vértices do terreno, espera-se que cada nodo 

calculado já esteja adaptado ao terreno. Os lugares onde não haja essa adaptação 

imediata  (nodo  abaixo  ou  acima  do  terreno  ou  ainda  com  aresta  atravessando  o 

terreno) podem ser considerados locais onde recomenda-se uma alteração específica 

do terreno como terraplanagem ou formação de túneis.  Por exemplo,  considerando 

uma colina onde o peso do mapa populacional se mostre forte tanto na parte de cima 

da colina quanto na parte oposta às ruas já definidas, o raio e a altura de C irão definir 
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como será  resolvido  o  problema.  A Figura  28  ilustra  três  das  possibilidades  desta 

situação.

Figura 28: Possibilidades de acordo com o raio e comprimento de C

Em (a) os pontos de atração do topo da colina são desconsiderados já que a 

inclinação máxima das ruas (definida pelo raio de C) é menor do que a inclinação do 

relevo, e o comprimento máximo das ruas (definido pela altura de C) alcança o lado 

oposto  formando S(v).  Em (b)  acontece o contrário  sendo levado em consideração 

apenas o topo da colina para a formação de S(v). Em (c) não há pontos de atração 

para constituir S(v), desconsiderando um novo v' nesta posição do cone, partindo para 

uma outra iteração. Todas as possibilidades são aceitáveis, uma vez que é permitido ao 

usuário a alteração do terreno (e da própria rede de ruas) de acordo com sua vontade.

Aplicando  estas  mudanças  ao  algoritmo  de  Colonização  de  Espaço  de 

Runions et al., procuramos atingir resultados satisfatórios na geração de ruas com o 

menor número possível de parâmetros e com uma melhor adaptação com o terreno.

4.3. Pintura de Peso

Para  determinar  o  mapa  demográfico,  considerado  aqui  como  peso  de 

atração aos vértices do terreno, propomos o recurso de pintura de peso presente em 

diversos softwares de modelagem 3D, incluindo o Blender.

Com este recurso  o usuário  pode atribuir  um peso para cada vértice da 

superfície desejada pintando a região. No Blender o peso deve estar no intervalo entre 

0 e 1, representado num espectro de coloração que vai do azul (valor 0) ao vermelho 

(valor 1), como mostra a Figura 29.
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Figura 29: Espectro e os respectivos valores de peso usados na pintura de peso do Blender
FONTE – Área “Weight Paint” em [3]

Utilizando  este  recurso  o  usuário  tem  a  possibilidade  de  pintar  o  mapa 

demográfico diretamente ao invés de criá-lo externamente. No entanto, a opção de 

importar um mapa externo não é descartada, ficando à escolha do usuário.

Também utilizamos este recurso para a geração de hidrografia do terreno, 

aliando a pintura a um algoritmo de Deslocamento de Ponto Médio.  Este algoritmo 

também  já  implementado  em  diversos  softwares  de  modelagem  atuais  como  um 

modificador de objeto. Dessa forma o usuário terá uma maior liberdade e controle na 

alteração do terreno.

4.4. Geração do Terreno com hidrografia interativa

Como definido anteriormente, utilizamos como base um dos scripts nativos 

do Blender, o A.N.T. Landscape. Com seus recursos é possível a geração rápida de 

uma grande variedade de terrenos de forma paramétrica.

Além  dos  recursos  para  geração  de  cidades,  foi  adicionado  ao  script  a 

geração de hidrografia através do modificador de deslocamento do Blender, utilizando o 

sistema de pintura de peso para indicar as áreas afetadas pelo modificador.

Esse procedimento já é utilizado por muitos artistas 3D, independente do 

software,  para  gerar  seus  terrenos  manualmente.  Aqui,  todo  o  processo  de 

configuração para essa tarefa foi simplificado, incluindo criação de grupo de vértices, 

aplicação  do  modificador  de  deslocamento  e  a  definição  de  seus  parâmetros, 

acelerando o processo.

Dessa forma o usuário  pode pintar  a  hidrografia  e ter  a  modificação em 

tempo real como ilustra a Figura 30.
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Figura 30: Exemplo de hidrografia em processo de pintura

4.5. Geração de Ruas

De forma semelhante à pintura da hidrografia, o mapa demográfico deve ser 

definido através da pintura. Além do uso aqui proposto, esse tipo de recurso pode ser 

utilizado também para texturização do terreno, dando uma diferenciação do terreno de 

acordo com a densidade demográfica.

A partir do mapa demográfico pintado e de outros 5 parâmetros, as ruas da 

cidade são geradas.  Utilizando apenas os 5 parâmetros  descritos abaixo  aliado ao 

mapa de densidade populacional pode-se obter um grande variedade de resultados 

com o controle total do usuário.

Os parâmetros usados são: 

– O Número de Ruas a ser gerado:  além de determinar o tamanho da cidade, 

também funciona como fator de término para o algoritmo;

– A Razão de Cruzamentos: expressa a quantidade de ruas em um cruzamento 

que  será  levada  em  consideração  para  o  crescimento  das  ruas.  Após  as 

adaptações locais em relação ao terreno e aos nodos adjacentes, este número 

pode variar para mais ou para menos;

– O  Comprimento  de  Atração:  determina  o  alcance  do  cone  de  atração  e, 

juntamente ao raio  de atração,  limita  o comprimento máximo das ruas.  Para 

evitar problemas com a escala do terreno o valor unitário refere-se ao tamanho 

da aresta em relação ao eixo x de uma face da malha básica do terreno;
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– O Raio de Atração: estabelece o raio de alcance do cone de atração e, em 

combinação com o comprimento, determina também a inclinação máxima das 

ruas. Assim como o comprimento o valor unitário é o mesmo citado acima;

– A Rotação de Atração: determina o ângulo em graus para rotação do cone de 

atração em relação ao eixo z do vértice de origem. Internamente ele é dividido 

pela razão de cruzamentos para determinar o ajuste padrão para cada etapa em 

que se encontra um nodo da rede de ruas, rotacionando em direção aleatória 

(horário ou anti-horário) a cada iteração.

4.6. Algoritmo

Seguindo  o  algoritmo  implementado  passo-a-passo  pode-se  entender 

melhor a forma como estes parâmetros e dados formam a rede de ruas. Já que são 

pré-requisitos  para  o  funcionamento  do  algoritmo,  leva-se  em consideração  que  o 

terreno já está modelado com o respectivo mapa demográfico pintado, e os valores dos 

parâmetros já definidos. O método proposto pode ser resumido nos seguintes passos:

(1) adicionaNodo(axioma())

Para cada nodo v faça:

(2) Posiciona cone de atração C em v

Para cada cruzamento faça:

(3) calculaNodo()

(4) adicionaNodo(v')

(5) rotacionaC()

(6) Próximo nodo v

A etapa inicial (1) é a escolha do axioma para o começo do crescimento das 

ruas.  Para  efeitos  de simplificação,  apenas  um axioma  é  escolhido  aleatoriamente 

dentre os pontos com maior densidade populacional. Mas a escolha de vários pontos 

de início é válida, uma vez que uma cidade pode ter mais de um centro populacional,  

por exemplo. Uma vez definido, o axioma é anexado ao conjunto de nodos das ruas 

(inicialmente vazio).
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O  cone  de  atração  C  é  então  formado  (2)  e  seu  vértice  de  origem  é 

posicionado no mesmo local do nodo v ativo (inicialmente, o axioma). (3) O conjunto de 

pontos do terreno internos a C forma o conjunto de pontos de atração S(v) e um novo 

nodo v' é proposto levando em consideração o peso de cada s pertencente a S(v). A 

posição  de  v'  é  verificada  em  relação  aos  outros  nodos  existentes  (4)  sendo 

confirmada, alterada ou cancelada. Uma vez confirmada sua posição v' é anexado ao 

conjunto de nodos das ruas.

O  cone  é  rotacionado  (5)  com  direção  aleatória  pelo  ângulo  de  ajuste 

calculado. Os passos (3) a (5) são repetidos um número de vezes igual ao valor da 

razão de cruzamentos, finalizando a análise do nodo v e passando para um novo nodo 

(6) de forma first-in-first-out e iniciando uma nova iteração a partir do passo (2).

4.7. Considerações do Capítulo

É formado neste Capítulo  o centro teórico deste trabalho,  formando uma 

nova  proposta  de  abordagem  para  a  geração  de  ruas,  adaptando  o  algoritmo  de 

Colonização de Espaço de Runions et al.  Esta nova proposta simplifica de maneira 

significativa as propostas anteriores e traz novas possibilidades de integração com o 

terreno.

As  informações  apresentadas  nesta  etapa  definem  também  as  ideias  e 

conceitos principais para o planejamento da implementação. E, apesar deste trabalho 

utilizar  o  Blender  como  base,  estas  ideias  e  conceitos  não  são  dependentes  do 

software, podendo ser levados para outras soluções sem necessidade de mudanças 

externas à implementação.
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Capítulo

5
5. Resultados

Este  Capítulo  trata  da  solução  apresentada  após  implementação, 

demonstrando seu estágio final a cada etapa de criação das ruas além de análise dos 

resultados e comparações.
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5.1. Etapas de criação

Aqui  veremos  a  formação  das  ruas  a  cada  etapa  através  de  nossa 

implementação, desde a formação do terreno até a geração das ruas.

5.1.1. Geração do Terreno

Como  primeira  etapa  temos  a  geração  do  terreno  onde  as  ruas  serão 

formadas. Para isso o A.N.T. Landscape fornece uma grande variedade de opções. Na 

tela inicial “Main”, mostrada na Figura 31, pode-se criar um novo grid para a formação 

do terreno, assim como selecionar um objeto já existente para modificá-lo ou ainda 

carregar/salvar um arquivo  ant contendo as informações de um terreno gerado pelo 

A.N.T. Landscape. Em outras palavras, nesta tela o usuário irá definir o objeto em cena 

que será afetado nos outros passos de geração do terreno.

Figura 31: Tela “Main” (esquerda) e tela “Noise” (direita)

Após a definição da base do terreno, através dos parâmetros na tela “Noise”, 

também mostrada pela Figura 31, pode-se gerar diversos tipos de terreno. O usuário 

tem  a  opção  também  de  dar  valores  aleatórios  aos  parâmetros  através  do  botão 

“Randomise”  e  de  ativar  o  botão  “Auto”  para  que  o  terreno  seja  automaticamente 

atualizado após a alteração de algum parâmetro. Parâmetros para definições de altura 

ficam na tela “Height”,  onde pode ser definida a altura máxima e a forma como as 

elevações são geradas, com pontas mais ou menos acentuadas, por exemplo.
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Na tela “Effect”, o usuário pode adicionar determinados efeitos ao terreno, 

aumentando a quantidade de variações possíveis. Nele efeitos como rachaduras ou 

crateras  podem  ser  adicionados  a  qualquer  terreno  gerado  pelos  parâmetros 

anteriores. A Figura 32 mostra um exemplo da utilização de um dos possíveis efeitos e 

o terreno produzido por ele.

Figura 32: Tela “Effect” (esquerda) e terreno resultante (direita)

Criada a superfície do terreno, na tela “Option”, pode-se gerar uma imagem 

em escala de cinza do terreno gerado (podendo ser usada em outros softwares, como 

o próprio CityEngine) e também, como uma opção que adicionamos, pode-se marcar a 

opção “Paint” para que o usuário pinte a hidrografia através do recurso de pintura de 

peso, como mostra a Figura 33.

Figura 33: Tela “Options” (esquerda) e pintura de hidrografia (direita)
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O usuário  tem ainda a opção de utilizar  uma imagem para a hidrografia 

como uma textura, além de poder alterar a força do deslocamento e o nível médio da 

depressão na área de configuração do modificador (Figura 34). Além disso, o usuário 

está livre para fazer alterações manuais nos vértices e arestas do terreno a qualquer  

momento, proporcionando a adição de detalhes menores sem necessidade de refazer 

todo o terreno.

Figura 34: Destaque vermelho: Nome da textura para deslocamento. Destaque azul: Nível médio da 
depressão e força do modificador

5.1.2. Geração da rede de ruas

Definido o terreno e sua hidrografia, a rede de ruas da cidade poderá ser 

formada através da tela “City”. A demografia deve ser pintada, após marcar a opção 

“Paint  Demography”,  mostrada  na  Figura  35,  para  então  se  iniciar  o  processo  de 

crescimento das ruas com os parâmetros escolhidos.

Figura 35: Parâmetros para gerar a rede de ruas: 5 valores (esquerda) + mapa demográfico (direita)
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Após o término do algoritmo, as ruas geradas fazem parte de uma única 

malha, onde o usuário pode modificar manualmente cada vértice e aresta de acordo 

com sua vontade, assim como o terreno. A Figura 36 mostra parte de um exemplo 

gerado  a  partir  do  terreno  e  demografia  apresentado  nas  Figuras  anteriores.  Os 

parâmetros passados foram os mesmos mostrados na Figura 35.

Figura 36: Exemplo de rede de ruas gerada – padrão retangular

Percebe-se  que  esta  configuração  gera  um  modelo  predominantemente 

retangular, devido aos parâmetros Rotação de Atração com valor de 360 graus e Razão 

de Cruzamentos com valor 4, fazendo com que os cruzamentos tenham um ângulo de 

90 graus entre as ruas. Alterando estes valores pode-se obter diferentes padrões como 

o mostrado na Figura 37, onde a Rotação de Atração foi alterada para 320 graus. Desta 

forma temos um padrão do tipo orgânico, abordado também por Müller [12].
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Figura 37: Exemplo de rede de ruas gerada – padrão orgânico

Em  áreas  de  inclinações,  em  nossa  solução  já  há  uma  auto-adaptação 

esperada,  já  que  o  próprio  terreno  é  a  fonte  de  pontos  de  atração.  Porém,  em 

determinados locais, alguns pontos e arestas das ruas podem ficar abaixo ou acima do 

terreno,  sendo recomendável a adaptação local  de forma manual  das ruas e/ou do 

relevo. A Figura 38 ilustra bem o caso.

Figura 38: Rede de ruas em elevações – ruas abaixo do terreno (esquerda) e arestas existentes (direita)
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Para demonstrar a criação de blocos, lotes e edifícios em uma rede de ruas 

gerada por nosso método, utilizamos o Blended Cities, que, apesar de não levar em 

consideração o terreno, é capaz de gerar os lotes e edifícios a partir de uma malha  

prévia, resultando no exemplo ilustrado nas Figuras 39 e 40.

Figura 39: Exemplo com blocos e edifícios – visão ortogonal de topo

Figura 40: Exemplo com blocos e edifícios – visão em perspectiva
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5.2. Análise Comparativa

A partir dos dados apresentados, podemos realizar uma análise comparativa 

destacando  vantagens  e  desvantagens  do  nosso  método  em  relação  ao  método 

utilizando no CityEngine e outras soluções.

O primeiro ponto de análise é a quantidade de parâmetros necessários para 

a  geração  de  ruas.  Para  gerar  ruas  adaptadas  ao  terreno  o  CityEngine  utiliza  21 

parâmetros, além dos mapas de altura e de obstáculos (vide Figura 7). Nossa solução 

utiliza apenas 5 parâmetros,  que irão somar-se ao terreno e ao mapa demográfico 

pintado. Isso significa uma redução superior a 75% no número de parâmetros.

Porém a redução dos parâmetros indica também uma certa diminuição na 

variedade de resultados. O controle dos padrões de ruas não é tão intuitiva quanto às 

regras pré-definidas do CityEngine, dificultando também a mistura de padrões.

Em nossa solução não foi considerada a diferenciação entre ruas primárias e 

ruas secundárias para que fosse utilizado o mínimo de parâmetros possíveis, porém 

esta diferenciação pode ser feita adicionando novos parâmetros, possibilitando então 

um aumento das possibilidades e um melhor controle nos padrões de ruas.

Utilizando  os  mapas  referentes  a  Zurique,  disponíveis  como exemplo  do 

CityEngine, podemos montar um comparativo visual entre as duas soluções utilizando 

os mesmos objetos, tendo como resultados as Figuras 41 a 44.

Nas Figuras, as regiões mais claras das redes de ruas indicam locais onde o 

segmento se encontra abaixo do terreno devido a inclinações. Pode-se perceber que 

as Figuras 41 e 42 utilizam padrões retangulares (no CityEngine, padrão ORGANIC 

para as ruas primárias e RASTER para as ruas secundárias), enquanto as Figuras 43 e 

44 utilizam padrões orgânicos (no CityEngine, padrão ORGANIC para os dois tipos de 

ruas).

Comparando  as  imagens,  podemos  destacar  que,  apesar  da  grande 

simplificação  adotada  por  nosso  método,  ele  produz  resultados  bastante  similares 

dentro do padrão retangular, coincidindo algumas ruas primárias do CityEngine com 

algumas ruas de maior  continuidade em nosso método,  como na área central  das 

Figuras.  No  padrão  orgânico,  esta  similaridade  não  é  facilmente  percebida,  porém 

percebe-se que a adaptação ao terreno de nosso método consta menos áreas abaixo 
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do terreno, exigindo um esforço menor do usuário para os ajustes locais, que podem 

ser feitos tanto nas ruas quanto no terreno.

Adicionalmente,  em  ambos  os  padrões  apresentados,  nosso  método 

apresentou um maior número de polígonos côncavos entre as ruas, podendo tornar o 

processo de formação de blocos e lotes mais custoso.

Figura 41: Ruas geradas por nosso método nos mapas de Zurique – padrão retangular

Figura 42: Ruas geradas pelo CityEngine nos mapas de Zurique – padrão ORGANIC - RASTER
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Figura 43: Ruas geradas por nosso método nos mapas de Zurique – padrão orgânico

Figura 44: Ruas geradas pelo CityEngine nos mapas de Zurique – padrão ORGANIC - ORGANIC

5.3. Considerações do Capítulo

Os resultados apresentam a geração de cidades no que diz respeito às duas 

primeiras etapas descritas por Larive et al. [8]. As demais etapas não são abordadas, 

uma vez que alterações na abordagem destas etapas não fazem parte do escopo deste 

trabalho.

O CityEngine utiliza 23 parâmetros para gerar ruas adaptadas ao terreno, 

contando com os mapas de obstáculos e de elevação, que devem ser produzidos em 



65
uma solução separada  e  devidamente  configurados  antes  da geração  das ruas.  O 

método  aqui  proposto  e  implementado  consegue  bons  resultados  com  apenas  5 

parâmetros, uma redução por volta de 76%, além de uma maior facilidade de interação 

com o terreno e independência de outros softwares no processo. Considerando apenas 

os parâmetros definidos no CityEngine como “Basic Settings” e “Environment Settings”,  

a redução no número de parâmetros é de 50%.

A diferenciação  entre  ruas  primárias  e  secundárias  é  um ponto  que  se 

mostrou  importante,  principalmente  quando  se  procura  padrões  que  não  sejam 

predominantemente  retangulares.  A  produção  de  padrões  de  ruas  radiais  não  é 

possível em nosso método de forma planejada, já que este tipo de padrão depende 

muito da relação entre as ruas primárias e secundárias.

Quanto ao uso da solução implementada, além do Blender versão 2.49 é 

necessário o Python 2.5 ou superior, software livre e gratuito sob licença compatível  

com a GPL. A versão 2.5x do Blender, atualmente em versão beta, não foi utilizada por 

estar  em  etapa  de  desenvolvimento,  tendo  a  sua  API  Python  constantemente 

modificada.
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Capítulo

6
6. Considerações Finais

Abordamos a seguir uma análise geral do trabalho desenvolvido, destacando 

as principais contribuições tanto na área acadêmica, quanto na aplicação prática. Além 

disso, destacamos possibilidades futuras de aprimoramento das técnicas apresentadas 

e novas linhas de pesquisa acadêmica ainda não abordadas na área.
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6.1. Considerações Finais 

A modelagem automática de cidades é uma área atuante academicamente 

há mais de 10 anos, e ainda há muito a ser abordado. A primeira solução comercial 

totalmente funcional para a criação de grandes cidades começou a surgir a partir do 

trabalho  de  Pascal  Müller  em 2001,  com a  produção  do  CityEngine,  trabalho  que 

incentivou a produção de outros buscando avanços e novas abordagens na utilização 

de L-Systems para a produção de cidades.

O  grande  foco  deste  trabalho  foi  buscar  uma  nova  abordagem  para  a 

geração de ruas que pudesse simplificar o que se mostrou complexo com o L-System 

estendido proposto por Müller. Enquanto outras soluções procuram seguir ou melhorar  

os passos de Müller, procuramos um novo método de geração de ruas, visando um 

grande leque de possibilidades futuras e levando em consideração também a relação 

com o usuário e a busca por melhorar as chances dele alcançar resultados que o 

satisfaçam, aliando automaticidade com interatividade.

6.2. Contribuições 

Foi  apresentada  uma  metodologia  nova  para  a  geração  de  ruas 

possibilitando uma ampliação na área de geração procedural de cidades e tornando-se 

parte de um ainda pequeno grupo de propostas na área.

Procurou-se uma simplificação do processo em relação à proposta de Müller 

para  a  geração  de  ruas.  Como  esperado,  a  variedade  de  resultados  caiu, 

principalmente pela despreocupação em diferenciar as ruas primárias e secundárias, 

porém chegou-se a uma redução de 76% dos parâmetros, conseguindo manter uma 

boa variedade de resultados satisfatórios e provendo um maior  controle  ao usuário 

quanto ao terreno e a relação dele com as ruas.

Os recursos de geração paramétrica de terrenos foram aprimorados com a 

possibilidade  de  definição  de  hidrografia  ou  depressões  através  de  um  sistema 

interativo  de  pintura  de  peso,  diferenciando-se  de  outras  soluções  da  área  pela 

integração entre um processo automático e outro interativo.
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Por  final,  sendo  uma  extensão  do  Blender,  a  solução  é  totalmente 

independente de outros softwares para geração de imagens e demais requisitos para o 

processo de geração de ruas,  contando também com os recursos do Blender para 

renderização, animação, pós-produção, criação de aplicações interativas e exportação 

para outros softwares.

6.3. Trabalhos Futuros 

Esta  dissertação  apresentou  uma  nova  abordagem  para  a  geração 

procedural  de  redes  de  ruas.  Embora  os  objetivos  tenham sido  alcançados,  ainda 

existem temas de trabalhos  ligados a esta  dissertação que podem ser  explorados, 

sendo alguns deles:

• Processos de geração de cidades low-poly para utilização em games;

• Geração procedural de túneis e afins;

• Geração de construções com formação de interiores;

• Simulação de trânsito e tráfego de veículos.
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Capítulo

7
7. Referências

Este  Capítulo  tem  como  objetivo  apresentar  as  referências  detalhadas 

utilizadas no processo de elaboração desta Dissertação de Mestrado.
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Apêndice

A
 A. L-Systems

Neste  Apêndice  consta  todas  as  informações  necessárias  sobre  os  L-

Systems para que se tenha uma compreensão maior sobre a proposta de Müller para a 

geração de ruas, incluindo a explanação de cada tipo de L-System.
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 A.1. Tipos de L-Systems

Inicialmente  apresentados  no final  da  década  de  1960  como uma teoria 

matemática para o crescimento de plantas, os L-Systems foram sendo aprimorados e 

adaptados para o uso em diversas áreas. 

O  conceito  central  dos  L-Systems  é  a  reescrita,  ou  seja,  substituir 

sucessivamente  partes  de  um  objeto  inicial  usando  determinadas  regras  de 

substituição, alcançando objetos mais complexos. A partir deste conceito diversos tipos 

diferentes de L-System podem ser formados. As principais classes de L-Systems, e que 

descreveremos aqui, são os DOL-Systems, os estocásticos, os sensíveis ao contexto e 

os paramétricos.

 A.1.1. DOL-Systems

Os L-Systems determinísticos e livres de contexto – DOL-Systems – são os 

mais simples. As regras de substituição são estáticas, pré-definidas e independem dos 

elementos em volta. O seguinte exemplo demonstra essa ideia.

Considerando  palavras  formadas  pelos  caracteres  a e  b,  cada  letra  é 

associada a uma regra de substituição. A regra a → ab determina que toda letra a será 

substituída pela palavra  ab, enquanto que a regra  b → a determina que toda letra  b 

será substituída pela palavra  a.  Para iniciar o processo de escrita é necessário um 

axioma.  Assumindo  como  axioma  a  letra  b,  na  primeira  etapa  de  reescrita  ela  é 

substituída de acordo com sua regra ( b → a ). Da mesma forma, na segunda etapa a é 

substituído  por  ab.  Na  terceira  etapa,  cada  letra  sofre  sua  devida  substituição 

produzindo o resultado  aba, que após outra etapa resultará em  abaab, e depois em 

abaababa e assim sucessivamente.

Colocando em termos formais, sendo V um alfabeto, V* o conjunto de todas 

as palavras possíveis em V, e V+ o conjunto de todas as palavras não-vazias em V, um 

OL-sytem ( L-System livre de contexto ) é determinado pelo terceto G = <V,ω,P>, onde 

ω é um axioma pertencente a V+ e P⊂V×V* é um conjunto finito de produções. Uma 

produção  (a,χ)  ∈P  é  representada  por  a →  χ.  Considera-se  que  para  qualquer 

predecessor  a ∈V exista ao menos um sucessor  χ ∈V*. Caso não seja especificada 

uma produção para um predecessor pertencente a V, a produção identidade a → a é 
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assumida. Uma OL-System é determinística se, somente se, para todo a ∈V existir um 

χ ∈V*.

Um  método  para  interpretar  graficamente  as  palavras  geradas  por  L-

Systems é o chamado método da tartaruga: um estado da tartaruga é definido como o 

terceto (x,y,α), formado pela posição cartesiana (x,y) e o ângulo α, chamado de cabeça, 

é  interpretado  como  sendo  a  direção  em  que  a  tartaruga  está  voltada.  Definindo 

globalmente um tamanho de passo d e um incremento de ângulo δ, a tartaruga pode 

responder aos seguintes comandos:

F Mover à frente uma distância d. O estado da tartaruga muda para 

(x',y',α), onde x' = x + d cos(α) e y' = y + d sen(α) e uma aresta entre 

(x,y) e (x',y') é formada.

+ Giro à esquerda por um ângulo δ. O estado muda para (x,y,α + δ).

– Gira à direita por um ângulo δ. O estado muda para (x,y,α – δ).

Determinando um axioma com posicionamento inicial (x0,y0,α0) e definindo d 

e δ, este método pode interpretar produções de L-Systems. Tomando como exemplo, a 

Figura 45 ilustra os passos n do L-System definido por:

ω: F − F − F − F

p: F → F − F + F + FF − F − F + F

Figura 45: Gerando uma ilha de Koch quadrática
FONTE – Lindenmayer, Prusinkierwicz [10] pg. 8
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Para  modelos  ramificados  é  necessária  a  inclusão  de  um outro  tipo  de 

comando para a tartaruga, de forma que ela guarde posicionamentos anteriores para 

poder formar as ramificações. Para isto podemos definir operações de empilhamento:

[ Coloca o estado da tartaruga em uma pilha, contendo 

posicionamento, orientação e quaisquer outros possíveis atributos.

] Retira um estado da pilha, alterando a tartaruga para o 

posicionamento e direção armazenados, mas sem traçar linha.

Assim, pode-se alcançar resultados como a imagem mostrada na Figura 46, 

formada pelo seguinte L-System com n = 7 e δ = 25.7o :

ω: X

p1: X → F [ + X ] [ – X ] F X

p2: F → F F

Figura 46: Estrutura de árvore gerada a partir de um OL-System ramificado
FONTE – Lindenmayer, Prusinkierwicz [10] pg. 25

 A.1.2. OL-Systems estocásticos

As  imagens  produzidas  por  DOL-Systems  geram  sempre  as  mesmas 

imagens com os mesmos valores de n e δ, e mesmo com a mudança destes valores os 

resultados serão semelhantes uma vez que há apenas uma opção de reescrita para 

cada elemento do alfabeto.
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Os OL-Systems estocásticos  atribuem para  cada  regra  de reescrita  uma 

probabilidade  π  pertencente  ao  intervalo  ]0,1],  permitindo  que  haja  mais  de  um 

sucessor para cada predecessor. Assim, com um mesmo L-System é possível obter 

resultados diferentes com os mesmos valores adotados, assim como a Figura 47 ilustra 

estruturas resultantes de 5 iterações do seguinte L-System:

ω: F

p1: F → F [ + F ] F [ – F ] F : 0.33

p2: F → F [ + F ] F : 0.33

p3: F → F [ – F ] F : 0.34

Os valores das probabilidades de produção são listadas após cada regra. No 

exemplo anterior cada regra tem aproximadamente 1/3 de chance de acontecer.

Figura 47: Diferentes resultados gerados por um OL-System estocástico
FONTE – Lindenmayer, Prusinkierwicz [10] pg. 29

 A.1.3. L-Systems sensíveis ao contexto

Esta  categoria  compreende  os  L-Systems  em  que  alguma  substituição 

depende dos elementos em volta. Estes casos utilizam regras de produção na forma aL 

< a > aR → χ, onde o predecessor a produz χ se e somente se a é precedido de aL e 

sucedido por aR. O L-System a seguir exemplifica este caso:

ω: baaaaa

p1: b < a → b

p2: b → a
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A partir destas definições os primeiros resultados serão:

baaaaa

abaaaa

aabaaa

aaabaa

…

Dessa forma, considerando um predecessor BC < S > G[H]M como exemplo, 

S será substituída por seu sucessor a partir  da palavra  ABC[DE][SG[HI[JK]L]MNO], 

ilustrada na Figura 48.

Figura 48: O predecessor BC < S > G[H]M é encontrado na árvore
FONTE – Lindenmayer, Prusinkierwicz [10] pg. 31

 A.1.4. L-Systems paramétricos

Apesar  dos modelos  anteriores  produzirem resultados interessantes,  eles 

tem limitações quanto aos tamanho das linhas produzidas, que devem ser múltiplos 

inteiros da unidade básica, e ao ângulo de rotação que é fixo. A extensão paramétrica 

dos L-System resolve estes e outros problemas similares.

Ao invés de letras são usados módulos,  onde cada módulo  A(a1,a2,...,an) 

consiste de uma letra A∈V e compatível com os parâmetros  a1,a2,...,an associados a 
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ele. Além disso, são adicionados às regras de produção os elementos de condição e 

operações aritméticas, sendo formadas da seguinte forma:

id: predecessor : condição → sucessor

O L-System definido abaixo exemplifica esta nova utilização:

ω: B(2) A(4,4)

p1: B(x) : x > 0 → B(x-1)

p2: B(x) : x ≤ 0 → C

p3: A(x,y) : y > 3 → B(x) A(x/y,0)

p4: A(x,y) : y ≤ 3 → A(2x, x+y)

E produz as seguintes linhas:

n=1: B(1) B(4) A(1,0)

n=2: B(0) B(3) A(2,1)

n=3: C B(2) A(4,3)

n=4: C B(1) A(8,7)

Adaptando o processo da tartaruga para L-System paramétricos, podemos 

adicionar os seguintes comandos:

F(a) Mover à frente por uma distância a > 0. O estado da tartaruga muda 

para (x',y',α), onde x' = x + a cos(α) e y' = y + a sen(α).

+(a) Rotacionar a direção em um ângulo a. O estado muda para (x,y,α+a), 

rotacionando à esquerda se a for positivo e à direita se a for negativo.

A Figura  49  ilustra  um resultado  do  seguinte  L-System,  sendo  definidos 

arbitrariamente R = 1.456 e δ = 85o:

ω: A(1)

p1: A(s) → F(s) [+A(s/R)] [-A(s/R)]
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Figura 49: Estrutura ramificada gerada a partir de L-System paramétrico
FONTE – Lindenmayer, Prusinkierwicz [10] pg. 49

 A.1.5. L-Systems sensíveis ao ambiente

Os modelos anteriores não suportam casos onde há dependência de dados 

que variam durante o processo ou externos ao L-System. Este dados precisam ser 

consultados durante a execução dos procedimentos de reescrita. Para tal, podem ser 

utilizados  módulos  específicos  de consulta  no  formato  ?A(a1,a2,...,an).  Por  exemplo, 

para se consultar a posição global da tartaruga pode-se usar um módulo de consulta ?

P(x,y), como no exemplo abaixo:

ω: A

p1: A → F(1) ?P(x,y) – A

p2: F(k) > ?P(x,y) : y < 2 → F(k+1)

Dessa  forma  o  módulo  ?P estará  consultando  a  posição  atual  daquele 

estado,  possibilitando  alterações  condicionais,  como,  por  exemplo,  caso  aquela 

posição esteja fora ou dentro do espaço reservado para a estrutura. O L-System acima 

produzirá os seguintes resultados µn'  ,  antes da consulta, e µn ,  depois da consulta, 

impedindo que a tartaruga atinja pontos onde y > 2 (Figura 50). O símbolo × representa 

valores ainda indefinidos.
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µ1' : F(1) ?P(×,×) – A

µ1 : F(1) ?P(0,1) – A

µ2' : F(2) ?P(×,×) – F(1) ?P(×,×) – A

µ2 : F(2) ?P(0,2) – F(1) ?P(1,2) – A

µ3' : F(2) ?P(×,×) – F(1) ?P(×,×) – F(1) ?P(×,×) – A

µ3 : F(2) ?P(0,2) – F(1) ?P(1,2) – F(1) ?P(1,1) – A

Figura 50: Produções do L-System sensível ao contexto dado como exemplo

De forma semelhante este tipo de abordagem pode ser utilizada também 

para que o L-System atribua ou modifique valores de variáveis, podendo influenciar o 

ambiente através de funções previamente definidas.
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