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Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar ferramentas e suas respectivas metodologias de 

aplicação para a criação de modelos tridimensionais como suporte aos processos de ensino e de 

aprendizagem em Geografia. Para a realização deste artigo foram elencados apenas softwares livres, 

gratuitos, que podem ser utilizados por escolas e faculdades que tenham acesso a um computador e 

internet. A geração de modelos 3D serve como suporte à compreensão de feições e fenômenos do mundo 

real que podem ser vistos em sala de aula e em outros espaços que ofereçam acesso à internet. Assim, 

podem ser complemento em situação de aulas em campo, como um “pré-campo”, preparando o aluno 

para a observação da realidade a ser estudada a posteriori. 
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Abstract 

The present work has the objective of presenting tools and their respective application methodologies for 

the creation of three-dimensional models as support to the teaching and learning processes in Geography. 

For the realization of this article were listed free softwares only, which can be used by schools and 

colleges that have access to a computer and the internet. The generation of 3D models serves as a support 

to the understanding of real-world phenomena and features that can be seen in the classroom and in other 

spaces that offer access to the internet. Thus, they can be complemented in situations of lessons in the 

field, like a "pre-field", preparing the student for the observation of the reality to be studied a posteriori. 

Keywords: 3D; Geography; teaching; opensource software, image. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma realidade compartilhada por seres dotados de capacidade 

cognitiva, que podem observar e interpretar os fenômenos que acontecem no espaço. 

Além disso, a humanidade tem o poder de aprender e ensinar a partir da experimentação 

da existência. Neste contexto, são criadas e desenvolvidas muitas ferramentas e 

metodologias utilizadas nos processos de ensino-aprendizagem, estes, podem ser 

objetos que estimulem sentidos e experiências visuais, táteis, olfativas, entre outras, 

reais e virtuais.  

A importância da utilização de uma ferramenta que permite a visualização das 

feições em um ambiente virtual 3D ganha um ponto positivo a mais pela gratuidade 

desta ferramenta de alta tecnologia. Os programas gratuitos de geoprocessamento que já 

possuem relativa popularidade - principalmente no ramo do mapeamento com softwares 

de elaboração de mapas e plataformas virtuais (como o QGIS, Mapme, GoogleMaps, 

123D, etc.) - ganham cada vez mais usuários e expandem a passos largos as 

possibilidades no processamento de imagens e processos educativos.  

O produto 3D que pode ser utilizado de formas diversas, nesse trabalho é citado 

como material didático e proposta metodológica de uso em situações pré-campo de 

disciplinas que recorrem à observação da realidade material como recurso pedagógico 

ao educador preocupado com a construção do conhecimento, que busca sempre a 

inovação. A metodologia proposta permite que mesmo anteriormente à viagem de 

estudos seja possível que o docente mostre aos alunos o local a ser visitado, 

identificando suas feições e conceitos que devem ser revisados, chegando no campo 

com uma bagagem de conhecimento que permite o aproveitamento em nível teórico e 

identificação no nível físico do objeto de estudo, ou seja, também prático. 
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O trabalho está dividido em 4 partes. A primeira é a presente introdução; a 

segunda, “imagem e ensino” traz uma breve reflexão sobre a tecnologia e seu emprego 

nos processos educativos; a terceira consiste na metodologia utilizada para a criação de 

modelos 3D a partir de imagens do mundo real; a quarta é referente aos resultados. 

Ainda há uma quinta seção onde estão alocadas as referências. 

 

IMAGEM E ENSINO 

 

A produção de imagens para a expressão humana é milenar. Com ela se 

remontam cenários reais ou imaginários, bem como a própria história da sociedade e do 

espaço. As ferramentas para tal representação evolui junto com as demais tecnologias, 

onde hoje as barreiras da expressão visual não têm limites, isto, em função das 

praticidades do mundo sem bordas proporcionados pelo mundo virtual. Neste escopo é 

pertinente salientar que a tecnologia e a educação precisam andar lado a lado, o ensino 

precisa acompanhar os avanços da sociedade. Em relação a este aspecto, Rodrigues et 

al. (2008, p.74) destacam que: 

  

“A estreita relação entre pedagogia e evolução tecnológica é um 

aspecto importante no planejamento e gerenciamento de 

sistemas educacionais. Existem inúmeras teorias que atualmente 

tentam relacionar pedagogia e tecnologia. A “teoria da 

atividade”, por exemplo, é um conceito que descreve a estrutura, 

o desenvolvimento e o contexto das atividades que utilizam 

recursos computacionais. Esta teoria enfatiza a interação entre 

os agentes do processo de ensino-aprendizado e seu ambiente de 

trabalho ressaltando a importância do papel mediador 

desempenhado pelas ferramentas computacionais. A ferramenta 

modela o modo de interagir do homem com a realidade e reflete 

o conhecimento já existente na tentativa de solucionar 

problemas semelhantes.”  

 

Desta forma, a metodologia aplicada neste trabalho, para a modelagem 3D e 

geração de produtos virtuais a partir de objetos do mundo real, visa alimentar a gama de 

possibilidades acessíveis aos professores e alunos em diversos espaços de ensino, como 

universidades, escolas públicas e privadas, bem como outros ambientes informais de 

ensino. Mesmo que a metodologia aqui empregada dê grande visibilidade à utilização 

das ferramentas de modelagem, é preciso salientar que a tecnologia é propositada a 

inovação na educação. Assim, Asari e Moura (2004, p.166) reforçam esta reflexão da 

seguinte maneira:  

“Embora a tecnologia desempenhe um papel essencial na 

estrutura escolar, o foco central não é a máquina em si, mas a 

mente do educando, as condições que ele terá para raciocinar, 

utilizando-se da máquina. O seu uso na escola poderá 

proporcionar o desenvolvimento do potencial intelectual, 

estimulando a criatividade, aquisição de habilidades e novos 

conhecimentos de forma integrada e prática.”  

 

A formação do profissional da educação é parte integrante do processo, onde 

este deve estar disposto a utilizar as ferramentas propostas e deliberadamente rever sua 

metodologia de ensino. Então: 



 

“É importante ter claro que a utilização dos Objetos de 

Aprendizagem, requer do professor uma reestruturação da sua 

metodologia e da maneira de perceber como se dá o ensino 

aprendizagem, no qual o aluno não é apenas receptor do 

conteúdo, mas faz parte da construção dos conceitos tratados, 

elaborando material, propondo questões e analisando situações-

problemas. Ressaltamos, ainda, que mesmo utilizando diferentes 

recursos tecnológicos é importante trazer à tona conhecimentos 

prévios que mobilizem o aluno para o conhecimento.” 

(CASTELLAR; SACRAMENTO; MUNHOZ, 2011, p.116)  

 

Portanto o que se propõe aqui é uma ferramenta de alta tecnologia pertinente ao 

tempo contemporâneo e não um método de ensino. Contudo, é preciso ter clareza que o 

aluno não vive isolado das inovações tecnológicas, e o ambiente de ensino escolar e 

acadêmico não é diferente. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho traz uma metodologia de captura e visualização da realidade 

material como subsídio para o processo de ensino-aprendizagem, especialmente nas 

disciplinas relacionadas ao campo da Geografia. Neste caso específico ao citar a 

“realidade material” nos referimos aos processos e estruturas que compõem o espaço, 

objetos e feições variadas que integram as relações sociedade/espaço e que alimentam 

constantes debates nas disciplinas ligadas ao ramo geográfico.  

Para o objetivo acima proposto é utilizado um software de reconstrução 3D e 

outro de modelagem 3D, um computador (desktop) e, por fim, para os dados gerados é 

utilizado um sítio eletrônico de hospedagem gratuita de modelos tridimensionais. 

O software de reconstrução 3D é intitulado VisualSFM (A Visual Structure from 

Motion System). A ferramenta é “opensource”, ou seja, apresenta código aberto e pode 

ser baixada gratuitamente na página http://ccwu.me/vsfm. Na licença de uso o 

desenvolvedor do software o indica para o uso pessoal, acadêmico e sem fins lucrativos 

(WU, 2011). 

A ferramenta digital de modelagem 3D é o MeshLab. O software, também 

opensource, é destinado para o processamento e edição de malha tridimensionais (3D). 

Ele oferece uma gama de ferramentas de edição, inspeção, texturização e redenrização 

3D e pode complementar e melhorar produtos gerados em outros softwares por trabalhar 

com importação e exportação dos mesmos formatos de arquivos. O Meshlab pode ser 

baixado em: http://meshlab.net.  

 A plataforma para hospedagem e visualização dos modelos 3D gerados pelos 

softwares escolhidos é o Sketchfab. Para acessar a plataforma basta o usuário criar uma 

nova conta ou vincular à sua conta da rede social Facebook. Acessando 

http://scketchfab.com é possível hospedar gratuitamente modelos virtuais e acessar uma 

vasta galeria alimentada pela comunidade interessada. 

 Os softwares VisualSFM e MeshLab podem ser instalados em sistemas 

operacionais Windows, Linux e Mac OS. 

 Apresentadas as ferramentas, a seguir serão explanados os seguintes 

procedimentos: a. escolha da área e objeto de estudos; b. coleta das imagens; c. 

processamento e reconstrução 3D; d. hospedagem e visualização. 

 

http://ccwu.me/vsfm
http://meshlab.net/
http://scketchfab.com/


ESCOLHA DA ÁREA E OBJETO DE ESTUDOS 

 

 A geração de modelos tridimensionais a partir de feições da realidade requer um 

primeiro passo que consiste na escolha da área e objeto de estudos. Para este trabalho 

foi escolhido um trecho da trilha que liga o bairro Pântano do Sul à praia da Lagoinha 

do Leste, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina / Brasil (Figura 1 

Localização de Florianópolis - SC - Brasil). 

 

Figura 1 Localização de Florianópolis - SC - Brasil 

 
Fonte: Produção autoral. 

 

 O objeto/recorte espacial escolhido para aplicação da metodologia apresenta 

feições de origem antrópica, que constituem um caminho revitalizado da trilha de 

acesso à praia, contendo troncos cortados em toras e rochas dispostas 

perpendicularmente à trilha servindo como degraus (Figura 2 Trecho da trilha da 

Lagoinha do Leste/Pântano do Sul). Além disso é possível observar na feição o 

regolito, ou manto de intemperismo, apresentando diversos tamanhos de fragmentos 

rochosos, desde argila e areia fina até matacões. 

Figura 2 Trecho da trilha da Lagoinha do Leste/Pântano do Sul 

 



Fonte: João Daniel Barbosa Martins (2017) 

COLETA DAS IMAGENS 

 

Após a escolha do objeto é necessário realizar uma série de tomadas fotográficas 

para coletar imagens da feição de diversos ângulos. Este procedimento dá suporte à 

interpretação do software quanto as imagens e a respectiva criação do modelo 3D. 

Andrade (1998) lembra que, na fotogrametria clássica para boa visualização e 

interpretação de pares estereoscópicos, é preciso uma cobertura do objeto de 60% no 

sentido longitudinal e 30% lateral entre as fotos.  

Os algoritmos utilizados na tecnologia de softwares atuais fazem o 

reconhecimento de vizinhança entre objetos/pixels das imagens, assim, identificando 

automaticamente pontos homólogos em fotos com perspectivas diferentes, o que, por 

sua vez, triangula uma matriz tridimensional virtual de pontos conhecidos. A partir 

destes preceitos foi realizada por meio de um iPhone 4 a captura de 30 (trinta) imagens 

(Figura 3 Imagens do objeto em diferentes perspectivas) do objeto escolhido a partir 

de diversas perspectivas, variando quanto ao ângulo e altura. 

Figura 3 Imagens do objeto em diferentes perspectivas 

 
Fonte: Autoral (printscreen). 

PROCESSAMENTO E RECONSTRUÇÃO 3D  

  As imagens coletadas devem ser copiadas para um diretório/pasta do 

computador onde foram instalados os softwares VisualSFM e Meshlab. Para dar início 



ao processo de criação da matriz 3D executar o programa VisualSFM. Quando iniciado 

o software abre uma janela, conforme a Figura 4 VisualSFM. 

  

Figura 4 VisualSFM 

  
Fonte: Autoral (printscreen). 

Após a inicialização do software é preciso importar as imagens captadas 

clicando em “File”, assim, abrindo uma coluna onde deve-se selecionar a primeira 

opção, “Open+ Multi Images” (Figura 5 Seleção de imagens). Realizada esta operação 

uma nova janela se abre, onde deve-se navegar até a pasta que contém as fotos do 

objeto, selecioná-las e, por fim, clicar em “Abrir”. 

 



Figura 5 Seleção de imagens 

 
Fonte: Autoral (printscreen). 

 

 A próxima operação consiste na descoberta de pontos homólogos nas imagens. 

De forma descomplicada, basta selecionar na barra superior a opção “SfM”, a seguir, na 

coluna que se abre, a opção “Pairwase Matching”, então é preciso clicar em “Compute 

Missing Match ”. Terminado o processamento dos pontos homólogos é possível 

iniciar a criação da matriz 3D selecionando a opção “Reconstruct Sparse ”, localizada 

na barra em “SfM”. Esta etapa pode levar minutos ou até algumas horas, é claro, 

dependendo das configurações do computador. Agora é criada uma matriz 

tridimensional, também conhecida como nuvem de pontos esparsos, onde já é possível 

observar um esboço de forma do objeto modelado, conforme a Figura 6 Nuvem de 

pontos esparsos a seguir: 

 

Figura 6 Nuvem de pontos esparsos 

  
Fonte: Autoral (printscreen). 

 



 A etapa seguinte consiste na criação da nuvem densa de pontos, para tal, 

bastando clicar em “SfM” e buscar a ferramenta “Reconstruct Dense ” e salvar o 

arquivo com o nome que desejar, por exemplo: “lagoinha.nvm” (“.nvm” é o formato de 

arquivo que será exportado para o MeshLab). Findada a operação já é possível observar 

a nuvem densa de pontos (Figura 7 Nuvem densa de pontos) com algumas feições que 

compõem a forma. 

 

Figura 7 Nuvem densa de pontos 

 
Fonte: Autoral (printscreen). 

 

 Com a nuvem de pontos terminada podemos exportar o produto gerado para o 

software MeshLab para “ligar os pontos” e aplicar a geometria. Nesta etapa é criada a 

malha 3D e a textura, que juntos dão um aspecto realista ao objeto de estudo. Quando 

executado o MeshLab, é preciso abrir o projeto iniciado no VisualSFM clicando em 

“File” e “Open Project...”, conforme a Figura 8 MeshLab a seguir: 

 

Figura 8 MeshLab 

 
Fonte: Autoral (printscreen). 

 

 Uma nova janela se abrirá e nela o usuário deve navegar até a pasta do projeto e 

procurar o arquivo “.nvm”. Ao clica em abrir a nuvem de pontos densa deve aparecer na 

tela (Figura 9 Nuvem densa MeshLab). Após a importação da nuvem de pontos é 

preciso selecionar a aba “File” e então “Import mesh...”.   

 



Figura 9 Nuvem densa MeshLab 

 
Fonte: Autoral (printscreen). 

 

 A seguir é preciso criar a geometria acessando a aba “Filter”, “Point Set” e então 

“Surface Reconstruction: Poisson”. Esta operação deve criar a malha geométrica do 

objeto. Por fim, é criada a textura que cobre a malha geométrica acessando: “Filters” > 

“Texture” e “Parametrization + texturing from registered rasters”. Na janela que se abre 

é possível alterar alguns parâmetros da textura do objeto. O valor padrão do tamanho da 

textura (texture size) é “1024”, podendo ser aumentado conforme a necessidade e o 

tamanho desejado de detalhes a serem exibidos na forma final. O resultado pode ser 

verificado na Figura 10 Malha geométrica e textura 

 

Figura 10 Malha geométrica e textura 

 
Fonte: Autoral (pintscreen). 

 

 Assim é concluído o processo de modelagem 3D a partir de objetos do mundo 

real. Para compartilhar o produto gerado é preciso, ainda no MeshLab, abrir a coluna 

“File” e clicar em “Export Mesh...”, escolher o nome do arquivo final e a extensão 



(recomenda-se a extensão “.obj” por motivo de compatibilidade). Por fim, basta acessar 

o site Sketchfab e criar uma conta de usuário (a plataforma é gratuita) e fazer o “upload” 

do modelo 3D. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A Figura 11 Trecho da trilha da Lagoinha do Leste em 3D a seguir apresenta 

um dos resultados obtidos neste trabalho, hospedado numa plataforma de livre acesso. 

Nele, professores e alunos podem transitar em três dimensões, assim, observando 

formas como a estrutura revitalizada da trilha (troncos de apoio ao pedestre em forma de 

degraus) e feições do solo, como a variação do tamanho dos grãos que compõem o 

regolito.  

Como recurso pedagógico, a feição permite acesso durante as aulas ministradas 

pelo professor interessado em utilizar a ferramenta, ficando disponível para os alunos a 

observação das formas em múltiplas plataformas, como smartphone, tablete e PC. Por 

fim, objetivou-se apresentar esta metodologia de forma descomplicada, simples e de 

fácil reprodução pelos professores, alunos e demais interessados pela prática no âmbito 

escolar. 

 

Figura 11 Trecho da trilha da Lagoinha do Leste em 3D 

 
Fonte: Produção dos autores <disponível em: https://skfb.ly/Zq6q> 

https://skfb.ly/Zq6q


 A academia e a escola estão inseridas e também fazem parte de uma sociedade 

em constante transformação, onde a inovação é fundamental no processo evolutivo. 

Estamos na era da informação, na era da alta tecnologia. Ela nos acompanha 

diariamente por meio de computadores e, mais recentemente, está em nossos bolsos. A 

educação não pode ficar para trás, portanto, e é preciso conhecer, avaliar e utilizar o que 

há de melhor em tecnologia no processo de ensino e de aprendizagem. O objetivo foi 

apresentar aqui ferramentas livres e gratuitas como suporte à construção do 

conhecimento.  
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