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1. INTRODUÇÃO 

Devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia e a influência da mesma em todas as áreas 

de estudo, nos últimos 25 anos, no Brasil, o processo de projeto em Arquitetura, Engenharia 

e Construção (AEC) passou por profundas alterações devido ao aparecimento de softwares 

de apresentação e projeto. Inicialmente, softwares do tipo Computer Aided Design (CAD) 

eram utilizados para projeto, enquanto softwares de modelagem 3D destinavam-se apenas 

à apresentação (RÊGO, 2008). 

A modelagem 3D é o processo de desenvolvimento de uma representação matemática de 

qualquer superfície tridimensional de um objeto (seja inanimado ou vivo), através da 

utilização de um software que reproduza digitalmente formas em três dimensões. Com ela é 

possível criar formas, objetos, personagens, cenários, etc. 

No campo da AEC, atualmente, existem softwares que permitem o projeto e a modelagem 

3D simultaneamente. Na Engenharia Civil, um bom exemplo é o software Revit, 

desenvolvido pela empresa AutoDesk, que utiliza tecnologia Building Information Modelling 

(BIM) e permite o projeto e visualização da construção em 3D (EASTMAN ET AL., 2008). 

No Revit, todos os componentes de uma construção (portas, janelas, paredes, etc.) são 

objetos parametrizados. Um objeto possui atributos (tipo de material, cor, tipo de 

acabamento, preço, etc.) e também parâmetros (largura, altura, profundidade, etc.). Desta 

forma, quando um projeto é criado no Revit, o projetista já define os atributos e parâmetros 

de cada objeto, além de localizar sua posição em um ambiente 3D. 

Além do Revit, existem outros programas utilizados para modelagem 3D, alguns gratuitos 

como SketchUp Make, 3ds Max Blender e K-3D e outros pagos como SketchUp Pro, 

Cinema 4D, ZBrush, SolidWorks e SoftImage, entre outros. 

O SketchUp, um dos softwares que será utilizado neste projeto, foi desenvolvido 

originalmente pela empresa At Last Software no ano 2000; a partir de 2006 foi desenvolvido 

pela Google e após 2012 pela Trimble Navigation. O SketchUp possui duas versões 

utilizadas para modelagem: a versão SketchUp Make é gratuita e pode ser utilizada de 

forma pessoal ou educacional, possuindo algumas limitações para salvar e exportar 

arquivos; a versão SketchUp Pro é a versão Profissional, paga, mas sem limitações. 

Existem também o SketchUp Viewer e o SketchUp Mobile Viewer, que permitem visualizar 

os modelos 3D em computadores DeskTop e dispositivos móveis como Tablets e Celulares. 

O SketchUp possui versões para Windows, Linux e MacOS. 

 



O SketchUp é utilizado para a criação de elementos e cenários em 3D, sendo considerado 

por muitos o lápis do desenho digital, devido sua funcionalidade, praticidade e facilidade de 

aprendizado. Permite aos profissionais desenhar da forma que eles querem, emulando o 

sentimento e a liberdade de trabalho com caneta e papel em uma interface elegante e 

simples. A interface do SketchUp é divertida de usar e fácil de aprender, e pode ser utilizada 

pelos desenhistas de uma forma que não é possível nos softwares de modelagem 

tradicionais.  

Neste software, a criação de modelos 3D é feita de forma simples e rápida. A partir da 

criação de linhas e formas é possível inserir a terceira dimensão simplesmente empurrando 

e puxando superfícies transformando-as em formas em 3D. No SketchUp é possível iniciar a 

modelagem a partir de dados de CAD, terrenos, fotos e até esboços.  

O SketchUp possui recursos profissionais para geração de desenhos em 2D, apresentações 

e documentação de projeto. No módulo LayOut, é possível criar uma composição 2D para 

impressão, onde pode-se incluir vistas do modelo, escolher a escala do desenho, ajustar a 

espessura das linhas e adicionar dimensões, legendas e gráficos. Também é possível 

efetuar órbita panorâmica e percorrer os modelos durante uma apresentação. O LayOut foi 

pensado para interagir bem com outros softwares, portanto pode ser exportado para CAD 

(dwg e dxf) e formato PDF, assim como imagens raster (tiff, jpeg e png) (TRIMBLE 

NAVIGATION, 2014a).  

Para facilitar o trabalho do desenhista, O SketchUp disponibiliza a plataforma 3D 

WareHouse (Armazém 3D), que é o maior repositório do mundo de modelos 3D. Foi 

desenvolvida pela Google e é acessível gratuitamente, permitindo acesso a modelos em 3D 

compartilhados pelos usuários (no formato skp) como, por exemplo, cadeiras, janelas e até 

plantas de apartamentos ou aviões (TRIMBLE NAVIGATION, 2014b). 

Existe também o Extension WareHouse (Armazém de Extensões), onde é possível 

encontrar plug-ins (extensões) para o SketchUp com uma infinidade de funções. Uma das 

extensões mais conhecidas e utilizadas é a do Google Earth. Ela foi incorporada na versão 7 

do SketchUp e permite definir uma posição geográfica para o modelo criado. Desta forma, é 

possível visualizar o modelo arquitetônico diretamente no seu meio ambiente. Os modelos 

podem ser salvos no formato Keyhole Markup Language (KML) ou KMZ (KML zipado) e 

depois abertos no Google Earth que os exibirá na sua posição geográfica correta. 

Outra extensão importante é o Ruby Script, que é uma linguagem que permite a 

programação dentro do SketchUp. Com esta ferramenta, os usuários podem automatizar 

tarefas rotineiras, repetitivas ou complexas. Podem ser criadas novas entradas no menu ou 

botões para ativar estes scripts. Existem vários scripts com as mais diversas funcionalidades 

acessíveis para download na Internet. 



No Google Earth, além da visualização da superfície terrestre, rios, estradas, pontos de 

interesse, limites, marcadores, etc., também é possível visualizar uma camada com 

Construções em 3D (casas, prédios, antenas, árvores, etc.). Os modelos desenvolvidos no 

SketchUp podem ser inseridos no 3D WareHouse e publicados no Google Earth. Desta 

forma, suas construções podem ser acessadas por todos os usuários do Google Earth ao 

redor do mundo através da camada de Construções em 3D. 

Para que isto seja possível, o modelo SketchUp deve apresentar a texturização adequada 

de uma construção já existente. Essa modelagem necessita de precisão, pois segundo seus 

critérios, o Google Earth deve representar o mundo real em que vivemos (COSTA; 

MÉNDEZ; FELIX, 2007). Para ser aceita, a construção deve aderir ao padrão para garantir 

uma experiência de alta qualidade aos usuários (MENEGUETTE ET AL., 2012):  

 devem representar estruturas reais e permanentes;  

 devem ser melhores do que as outras alternativas; 

 devem ser texturizados com fotografias; 

 devem estar corretamente alinhados com as imagens do Google Earth; 

 não devem incluir mais de uma figura distinta;  

 não devem flutuar acima do chão ou estar afundado nele; 

 não devem incluir um excesso de terreno construído; 

 não devem incluir entorno agrupado; 

 devem ter a altura e a escala corretas; 

 não devem exibir Z-fighting; 

 não devem conter publicidade ou spam; 

 devem ser completos; 

 não devem ser muito complexos. 

Atendendo a esses requisitos, a modelagem passa a fazer parte da camada de Construções 

em 3D do Google Earth (Figura 1).  

Existem diversas técnicas para a criação de modelos 3D que representem construções já 

existentes. As principais são: 

 Match Photo – permite que o modelo 3D seja criado sobre uma foto da construção. 

Inicialmente os eixos do modelo são ajustados para coincidir com os da foto, 

utilizando-se uma perspectiva com 2 pontos de fuga. É feito um ajuste de escala e 

então, os objetos 3D podem ser desenhados diretamente sobre a foto. Depois de 

prontos, os objetos recebem automaticamente a textura presente na foto. A 

qualidade do acabamento depende muito da qualidade da foto e da perspectiva 

utilizada (BANDEIRA, 2014); 



Figura 1 – Avenida Paulista vista no Google Earth com prédios modelados em 3D. 

 

Fonte: o próprio autor 

 Biblioteca de Materiais – o SketchUp possui uma biblioteca com as principais 

texturas referentes aos materiais como tijolos, concreto, asfalto, água, terra, madeira, 

vegetação, etc. (Figura 2). Estes materiais podem ser utilizados para recobrir as 

faces do modelo básico gerado pelo SketchUp; 

 StreetView – é possível utilizar imagens do Google StreetView para recobrir as faces 

do modelo básico gerado pelo SketchUp. Este método possui alguns inconvenientes: 

algumas faces podem não estar visíveis no StreetView; algumas faces podem estar 

sobrepostas por outros elementos como construções, árvores, carros, etc.;  

 Fotos reais – utilização de fotos tiradas in loco com câmeras digitais. Este método 

permite que as fotos sejam tiradas de posições e ângulos que facilitem sua utilização 

no modelo básico gerado pelo SketchUp. Pode-se tirar fotos parciais de uma fachada 

da construção e uni-las posteriormente com o auxílio de um editor de imagens 

bidimensionais do tipo raster como, por exemplo o Adobe Photoshop, para recortar e 

enquadrar as imagens além de melhorar a qualidade. 

1.1. Objetivos 

O objetivo deste projeto de iniciação científica é analisar as técnicas utilizadas para criação 

de construções realísticas em 3D no software SketchUp e criar uma maquete virtual em 3D 

dos principais prédios do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(UPM) que atenda as exigências para que possa ser publicada e disponibilizada no Google 

Earth. 



Figura 2 – Modelagem 3D no ambiente Sketchup. 

  

Fonte: Vasconcellos (2014) 

Os objetivos específicos deste projeto são: 

 analisar as técnicas utilizadas para criação de construções realísticas em 3D no 

SketchUp e definir qual técnica obtém resultados de melhor qualidade visual; 

 criar o perfil do terreno do campus Higienópolis; 

 criar um modelo 3D básico dos principais prédios do campus; 

 realizar o refinamento dos modelos 3D básicos inserindo fotos em cada fachada dos 

prédios modelados; 

 publicar o modelo no Google Earth. 

 

1.2. Justificativa 

A modelagem de construções em 3D é um recurso de grande importância para a AEC, pois 

permite analisar o projeto em seu próprio ambiente, fazer ajustes de forma fácil e rápida, 

garantir que a construção estará de acordo com o projeto ao fim do processo de construção. 

O desenvolvimento de construções realísticas necessidade de um intenso estudo das 

técnicas e procedimentos utilizados para realizar a modelagem e principalmente realizar o 

refinamento do modelo atribuindo texturas ou fotos às faces do modelo de forma a torná-lo o 

mais próximo possível do objeto real. 



A criação de um modelo virtual 3D do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM) fornecerá à comunidade Mackenzista um mapa virtual que poderá ser 

visualizado em qualquer local do mundo através da interface do Google Earth. A versão KML 

do modelo poderá ser disponibilizada no site da UPM e servirá como atrativo para a 

divulgação dos cursos e atividades desenvolvidos na Universidade. 

 

2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Este projeto de pesquisa será desenvolvido no Laboratório de Geotecnologias da Escola de 

Engenharia localizado no Prédio 4 do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, onde estarão disponíveis todos os elementos necessários (computadores, 

softwares, imagens, dados geoespaciais, etc.). Os levantamentos topográficos necessários 

serão realizados com os equipamentos disponíveis no Gabinete de Topografia da UPM. A 

seguir são descritas as etapas do projeto. 

2.1. Revisão da Literatura, com o aprofundamento de conceitos de modelagem geométrica 

tridimensional, técnicas de renderização, texturas de objetos 3D, entre outros. 

2.2. Estudo do software SketchUp, suas extensões e sua interação com o Google Earth. 

2.3. Estudo do software PhotoShop, para dimensionamento, recorte, enquadramento e 

ajuste na qualidade das fotos das fachadas dos prédios. 

2.4. Análise dos métodos de refinamento de construções 3D para que apresentem aparência 

realística e definição de qual método proporciona aparência de melhor qualidade na 

maquete. 

2.4.1. Estudo da técnica MatchPhoto. 

2.4.2. Estudo do refinamento do modelo utilizando a biblioteca de materiais do 

SketchUp. 

2.4.3. Estudo do refinamento do modelo utilizando imagens do Google StreetView. 

2.4.4. Estudo do refinamento do modelo utilizando fotos reais. 

2.4.4.1. Obtenção de fotos das fachadas. 

2.4.4.2. Preparação do layout das fachadas no Photoshop. 

2.4.4.3. Inserção do layout das fachadas no modelo 3D. 

2.4.5. Escolha da técnica mais adequada para o refinamento do modelo básico. 

2.5. Elaboração do modelo 3D refinado de um dos prédios do campus Higienópolis da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie para análises iniciais. 

 



2.6. Modelagem do projeto arquitetônico dos principais prédios do campus Higienópolis da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

2.6.1. Localização espacial dos principais prédios do campus e levantamento das 

dimensões de cada prédio usando recursos topográficos e de geoprocessamento. 

2.6.2. Criação do perfil do terreno do campus Higienópolis da UPM usando o SandBox, 

ferramenta do SketchUp de desenho para terrenos e formas orgânicas (MENEGUETTE; 

JUNQUEIRA, 2014).  

2.6.3. Criação do modelo básico 3D de cada prédio. 

2.6.4. Obtenção de fotos das fachadas de cada prédio e preparação do layout no 

Photoshop. 

2.6.5. Criação do modelo refinado 3D de cada prédio. 

2.7. Geração de arquivo KML para visualização no Google Earth e disponibilização no site 

da UPM. 

2.8. Publicação do modelo no Google Earth e disponibilização para todos os usuários do 

sistema. 

 
3. CRONOGRAMA 

Atividades/mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão da Literatura X X X X X X X X X    

Estudo do software SketchUp e sua 
interação com o Google Earth 

X X           

Estudo do software PhotoShop  X X          

Analise dos métodos de refinamento 
de construções 3D 

  X X         

Elaboração do modelo 3D refinado 
de um dos prédios do campus 

   X X X       

Levantamento da localização e das 
dimensões de cada prédio usando 
recursos topográficos e de 
geoprocessamento 

     X       

Criação do perfil do terreno       X      

Criação do modelo básico 3D dos 
principais prédios 

      X X     

Obtenção de fotos das fachadas        X X    

Modelagem do projeto arquitetônico 
dos principais prédios do campus 

        X X X  

Geração de arquivo KML e 
publicação do modelo no Google 
Earth 

          X  

Produção de artigo para congresso           X X 

Redação e entrega do relatório final           X X 
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