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Resumo: Este artigo apresenta uma metodologia para a criação de um modelo 3D para fins 
de turismo virtual. Este modelo foi realizado a partir do levantamento topográfico e da 
criação da base cartográfica da Pequena Finlândia, região de Penedo, município de Itatiaia - 
RJ. A partir da base cartográfica foi gerado o modelo 3D no software Google Sketchup, 
sendo que para cada edificação foi aplicada uma textura para o seu maior detalhamento, ou 
seja, para que o modelo se tornasse mais próximo da real. Posteriormente este modelo foi 
disponibilizado no Google Earth para interação em ambiente virtual. O Google Sketchup 
mostrou-se eficiente na construção rápida e fácil de modelos tridimensionais. Dessa 
maneira, a modelagem tridimensional apresenta-se como uma ferramenta de auxílio à 
Cartografia assim como um vasto campo de pesquisa a ser explorado. 

 
Palavras chaves: Cartografia 3D, Turismo Virtual. 

 
Abstract: This paper presents a methodology for generation a 3D model for virtual tourism. 
This model was built from the topographic survey and the cartographic base of place. The 
region chosen to model was the Pequena Finlândia, at Penedo region, city of Itatiaia, on the 
estade of Rio de Janeiro. A 3D model was generated in Google Sketchup software based on 
this information. For each building was applied a texture to determine the details of it. Later 
this model was made available on Google Earth to interact in a virtual environment. The 
Google Sketchup software was efficient for construction the fast and easy of 3D and 
interactive models. Thus, the 3D modeling is presented as a tool to aid Cartography as well 
as a vast research field to be explored. 
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1 Introdução 
 

A Cartografia atual tem experimentado novas tecnologias que possibilitam novas formas de 
comunicação, como por exemplo, a representação tridimensional e interativa do espaço. Essa evolução 
na área da Cartografia em meio às novas tecnologias promove a facilidade de navegação e entendimento 
dos usuários, que muitas das vezes apresentam dificuldades na leitura de mapas convencionais.  

A área da Informática vinculada à Cartografia Tridimensional vem trazendo impactos e mudanças 
no setor de Turismo e, desta maneira, vem despertando o interesse econômico do setor. A busca pela 
visualização tridimensional empregando softwares destinados a simulação em ambientes reais, através 
de modelos 3D com fins realísticos, tende a gerar e disponibilizar mais informações aos turistas, 
permitindo uma maior interação e despertando o interesse dos mesmos. A Cartografia 3D aplicada ao 
Turismo Virtual é uma área ainda pouco explorada, o que pode se tornar um marketing para muitas 
empresas que organizam o setor turístico.  

Este trabalho apresenta uma metodologia de construção de um modelo 3D detalhado, tendo como 
objeto de estudo a Pequena Finlândia, localizada na região de Penedo, município de Itatiaia, para fins de 
Turismo Virtual da mesma. Usando a topografia como técnica para obtenção de dados, o software 



Google Sketchup para modelagem3D e o software Google Earth para disponibilização em ambiente 
virtual. 

 
 

2  CARTOGRAFIA E TURISMO EM AMBIENTE 3D  
 

A Cartografia e o Turismo têm em comum o espaço geográfico como objeto de estudo, o qual, de 
forma bastante simplificada, pode-se dizer que abrange os elementos e os aspectos existentes nas 
paisagens naturais e artificiais. Através da construção de mapas, sejam eles de base, temáticos ou 
tridimensionais, a Cartografia tem como uma de suas funções a representação dos mesmos, com o 
objetivo de auxiliar na compreensão deste espaço (FERNANDES, MENEZES e SILVA (2008). 

Atualmente, com o avanço da tecnologia, diferentes tipos de mapas turísticos podem ser 
encontrados. O desenvolvimento da tecnologia faz com que os mapas, que há alguns anos atrás eram 
apresentados apenas em meio analógico, ganhem uma mudança substancial na forma de apresentação. 
Sendo assim, hoje é possível encontrar mapas em diferentes tipos de mídia, cada um com as suas 
particularidades, tais como os mapas em computadores, terminais turísticos, Internet, palmtops, entre 
outros. Muitas vezes, esses mapas são implementados com possibilidade de interação entre o usuário e 
outras tecnologias, como por exemplo, o uso integrado de GPS - Sistema de Posicionamento Global 
(FERNANDES, MENEZES e SILVA, 2008). 

Segundo ESTEIO (2009), a modelagem urbana 3D nos mostra uma nova perspectiva no processo 
dinâmico do desenvolvimento urbano. Os modelos 3D têm uma variedade de aplicações em Cartografia e 
estudos urbanos, como por exemplo, para a análise de situação do local, planejamento de emergências, 
zoneamento urbano, volumes urbanos para estudos ambientais, marketing, turismo e outros. 

OLIVEIRA (2003) apresenta o uso da Realidade Virtual para os futuros turistas o uso da Realidade 
Virtual, que pode ser traduzida como a reprodução da nossa realidade em outro meio. O meio neste caso 
é o computador, que caminha para ser usado de forma efetiva em curto prazo. A opção pela Realidade 
Virtual permite a representação da realidade de forma detalhada utilizando ambientes tridimensionais 
sintetizados computacionalmente em tempo real, possibilitando ainda a interação com esta representação 
e em tempo real. O Turismo Virtual 3D possibilita o turista online a conhecer a arquitetura e cultura do 
local visitado por meio de uma visita no modelo tridimensional. Podendo assim, atrair mais visitantes para 
o local representado. 

Um exemplo são os Parques da Disney World, que oferecem ao usuário do Google Earth um 
passeio virtual em 3D. Trata-se de uma parceria do Google Earth com a Disney World que mistura 
imagens de satélite, gráficos em 3D e fotografias de atrações de quatro parques temáticos: Magic 
Kingdom, Epcot Center, Animal Kingdom e Hollywood Studios. Além de hotéis e resorts em seus 
arredores, também representados em 3D (FOLHA, 2009). A Figura 1 mostra o Castelo da Cinderela (ou 
Cinderella's Castle) do parque Magic Kingdom, modelado em 3D e representado no Google Earth. 

 

 

Figura 1 – Castelo da Cinderela em 3D do Parque Magic Kingdom 
 
 



2.1  Modelagem 3D 
 

De acordo com COUTINHO, PORTO e OLIVEIRA, (2003) durante muitos anos a representação da 
superfície terrestre foi feita preferencialmente em duas dimensões, seja utilizando-se cartas topográficas 
em papel, ou mapas digitais bidimensionais. Com a Realidade Virtual, surgiu a possibilidade de 
representar a superfície terrestre em 3D, ou seja, tal como ela se apresenta no mundo real em uma tela 
de computador, tornando a navegação mais intuitiva e visualmente semelhante ao real. Dessa forma, os 
modelos tridimensionais podem representar quaisquer objetos ou cenários em 3D, partes da superfície 
terrestre, acidentes naturais e artificiais e outros tipos de representações cartográficas extraídas do 
mundo real. 

A modelagem de ambientes urbanos tem sido realizada com a tecnologia de Realidade Virtual, que 
é capaz de representar detalhes de lugares reais ou imaginados. Essa tecnologia, além de possibilitar a 
visualização interativa, é capaz de demonstrar e prever diversas situações que podem ocorrer nesses 
lugares. A construção antecipada de ambientes urbanos virtuais, capaz de simular ambientes urbanos 
reais a serem construídos, também tem sido realizada a fim de prever e evitar problemas (KELNER et al 
(2002). 

Segundo FOSSE (2004), a visualização tridimensional de um modelo, além de demonstrar utilidade 
na execução de determinados projetos, propõe uma interface mais amigável e atraente ao usuário, 
permitindo assim, uma análise qualitativa direta e mais intuitiva comparada aos métodos de 
representação convencionais. Isto faz com que, até mesmo os usuários leigos, ou seja, usuários não 
profissionais da área de Cartografia, possam se interessar e interagir com as representações 
tridimensionais. 

 
 
2.2  O Google Sketchup 
 

O Google Sketchup visa a utilização das técnicas de modelagem e criação de cenários de forma 
mais intuitiva. O Google Sketchup mostrou-se eficiente na construção rápida e fácil de modelos 
tridimensionais. Hoje, a sua principal aplicação está na criação de modelos 3D para o Google Earth, 
possibilitando a sua exportação direta para o mesmo e fazendo com que o modelo fique disponível em 
ambiente online para usuários e turistas. 

Além disso, o Google Sketchup permite a disponibilização de modelos usando coordenadas do 
mundo real e a disponibilização gratuita, usando o armazém do Google 3D. Os modelos podem ser 
gravados nos formato KMZ ou KML, o que facilita o manuseamento. Tais extensões podem ser enviadas 
por email ou colocadas numa página de Internet. Outra facilidade do software é que ele possui tutoriais 
disponíveis na Internet que ensinam de maneira fácil e rápida a usar os recursos do mesmo na criação 
dos modelos tridimensionais. 

 
 

3  MODELAGEM DA PEQUENA FINLÂNDIA 
 

A modelagem tridimensional da Pequena Finlândia, em Penedo, foi feita a partir do levantamento 
topográfico da região de estudo, criando assim a sua base cartográfica. O levantamento planimétrico foi 
realizado a fim de gerar a planta baixa das mesmas e o levantamento de um ponto no telhado de cada 
uma delas para se obter posteriormente a sua altura. Também foi usada uma câmera Cybershot Sony 7.2 
megapixel, para capturar a imagem de cada edificação da região de estudo. A Figura 2 ilustra o trabalho 
de campo realizado na Pequena Finlândia.  



 

 

Figura 2 – Levantamento topográfico da região de interesse 
 

Após o levantamento topográfico, foi feito o processamento dos dados pelo software 
DataGEOSIS 2005, utilizando o método de compensação proporcional as projeções. O arquivo gerado foi 
exportado para o software AutoCAD no formato dxf, e assim foi gerada a planta baixa. O arquivo foi 
exportado para o Google Sketchup e deu-se início a modelagem 3D, como mostra a Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Extrusão da planta baixa da área de estudo 
 

O próximo passo foi o detalhamento das edificações. A construção dos detalhes das edificações foi 
feita a partir das fotos coletadas em campo. A texturização foi efetuada para que o modelo tivesse um 
nível de detalhe próximo ao real. As texturas foram retiradas do acervo do Google Sketchup, que oferece 
vários tipos de acabamento para o modelo e em cada edificação foi dada a seguinte seqüência: criação 
do telhado, criação da varanda e por último a aplicação da textura. 

A construção dos detalhes, como portas e janelas, foram feitos na etapa seguinte do trabalho. As 
portas e janelas foram extraídas do Armazém 3D, que tem um link direto com o programa, nele é possível 
obter ou compartilhar modelos 3D com outros usuários. Esses arquivos foram obtidos separadamente e 
depois colados no modelo tridimensional (Figura 4). 



 

Figura 4 – Versão final do modelo 3D com portas e janelas 
 

Após a finalização do modelo 3D, criado no Google Sketchup, foi feito a interação do mesmo com o 
Google Earth. Para isso, pode ser feito a navegação direta, onde o modelo é direcionado exatamente na 
localidade desejada. Ou, seja exportar o modelo na extensão KMZ, que é o formato utilizado pelo Google 
Earth. Em ambos os casos, o georreferenciamento não é realizado pelo usuário. De modo automático, o 
Google Earth reconhece a localidade do modelo e o disponibiliza para a navegação. Não foi possível 
validar as coordenadas exatas da base cartográfica do modelo no Google Sketchup, pois as informações 
do georreferenciamento das imagens do Google não são conhecidas. A versão gratuita desse software 
não oferece ferramentas para correção ou entrada de coordenadas geográficas. A figura 5 ilustra o 
modelo sobre a imagem do Google Earth. 

 

 

Figura 5– Modelo da Pequena Finlândia sobre a imagem no Google Earth 
 
 

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Ao longo do processo de criação da modelagem 3D da Pequena Finlândia foram encontradas 
algumas dificuldades no que diz respeito aos problemas de distorções da imagem e desalinhamento dos 
prédios em relação à imagem do Google Earth. O modelo gerado no Google Skecthup não se ajustou 
exatamente à imagem capturada pelo software, devido a problemas de distorção da imagem oriunda do 
Google Earth. Neste caso, o encaixe entre o modelo e a imagem do Google Earth foi feito 
automaticamente pelo software. Para que o encaixe fique exatamente no local desejado, poderia ser feito 
uma correção manual e empírica, onde fosse verificada a coerência entre a base digital e a imagem, o 
que não é ideal, pois o modelo não teria uma posição correta.  

Além disso, alguns problemas foram encontrados em relação à texturização do modelo. As 
representações das texturas como em ambiente real são dependentes da iluminação em relação ao 
ponto de vista do observador, o que comprometeu a estética do modelo. Outro problema encontrado foi 
na representação de portas e janelas, pois as mesmas foram extraídas diretamente do acervo do Google 



Sketchup, o Armazém 3D. O que dificultou no detalhamento do modelo, pois não foram encontrados 
modelos exatamente iguais aos do real.  

Porém, também foram encontradas algumas vantagens que podem ser exploradas na criação de 
ambientes internos e que tornam a Pequena Finlândia mais real e disponibilizando informações históricas 
de suas dependências como lojas e a casa do papai Noel. Além disso, podem ser disponibilizados 
outdoors virtuais pelo ambiente 3D com notícias diárias sobre a região, tais como avisos, eventos, 
prêmios ou promoções e a implantação de um ambiente tridimensional mais completo com ruas, plantas, 
pontos de ônibus e outras características da região. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se a criação de todos os objetos da Pequena Finlândia tais 
como, ruas, árvores, levando em consideração todas as texturas para maior realismo do mesmo. Além 
disso, sugere-se a criação de outros pontos turísticos da região de Penedo como proposta de 
desenvolvimento turístico e planejamento da região. Como também a busca por novas texturas ou até 
mesmo a criação das mesmas para maior realismo do modelo a ser criado.  

O uso do software Google Sketchup se mostrou adequado para a construção de modelos 
tridimensionais, pois possui uma interface intuitiva e de fácil operação além de tutoriais bastantes 
didáticos disponíveis na Internet. Trabalhos recentes ainda exploram pouco os modelos tridimensionais. 
Os estudos, na sua grande maioria, permanecem nos tradicionais mapas bidimensionais. Este trabalho 
possibilitou mostrar como a modelagem tridimensional é uma forma barata e prática de ser empregada 
na Cartografia e pode ser utilizada em um projeto de estrada em 3D, na construção de uma planta 
cadastral com as edificações em 3D, entre outras, adotando os modelos 3D não apenas como uma 
ferramenta de visualização, mas como uma fonte de informação.  
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