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Modelagem Geométrica é uma área de conhecimento que trata da criação e manipulação automática 

da geometria e da topologia de modelos geométricos, ou seja, trata da representação simbólica de objetos, o 
que chamamos de modelos geométricos.  A representação simbólica, desses objetos, permite a sua 
reconstrução e visualização no computador. 

A principal motivação deste trabalho está no crescimento da utilização de técnicas de visualização de 
dados volumétricos em diversas áreas do conhecimento, em particular na exploração e produção de petróleo e 
gás[2], onde essas técnicas são utilizadas na interpretação de dados sísmicos[3], simulação de dutos[4] e 
dados obtidos por simulação numérica. Neste trabalho, daremos destaque a diversas abordagens de técnicas 
que usam superfícies implícitas e/ou volume “rendering”. 
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