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Resumo  A modelagem de construções em três dimensões 

(3D) é um importante recurso para a área de Arquitetura, 

Engenharia e Construção (AEC), pois permite visualizar a 

construção de uma forma mais realista, 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. 

Softwares como o SketchUp permitem a criação de 

construções em 3D de forma rápida e eficiente. Tais 

construções podem ser visualizadas em sua posição 

geográfica com o auxílio do Google Earth. 

Esse trabalho tem como objetivo mostrar o desenvolvimento 

de construções realísticas em 3D; ilustrar técnicas e 

procedimentos utilizados para realizar a modelagem; 

ilustrar o procedimento utilizado para o refinamento do 

modelo atribuindo fotos às faces do modelo de forma a 

torná-lo o mais próximo possível do objeto real; ilustrar 

como uma construção em 3D pode ser modelada no 

SketchUp e visualizada no Google Earth. O estudo de caso 

realizado com o Edifício João Calvino do campus 

Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

comprova o excelente resultado da aplicação das técnicas 

mencionadas. 

 

Palavras-chaves   Modelagem 3D, texturização, Google 

Earth, SketchUp. 

 

INTRODUÇÃO 

Um modelo em três dimensões (3D) é a representação 

matemática de um objeto tridimensional qualquer (seja 

inanimado ou vivo), que pode ser desenvolvida com o 

auxílio de softwares que reproduzam digitalmente formas 

em três dimensões. Com a modelagem 3D é possível criar 

formas, objetos, personagens, cenários, etc. 

Para realizar a modelagem 3D existem alguns softwares 

gratuitos como SketchUp Make, 3ds Max, Blender e K-3D e 

outros pagos como SketchUp Pro, Cinema 4D, ZBrush, 

SolidWorks e SoftImage. 

No SketchUp (Figura 1), por exemplo, a criação de 

modelos 3D é feita de forma simples e rápida. A partir da 

criação de linhas, arcos, círculos, polígonos e outras formas 

geométricas é possível inserir a terceira dimensão 

simplesmente empurrando e puxando superfícies 

transformando-as em formas em 3D.  

 

 
FIGURA 1 

MODELAGEM 3D NO AMBIENTE SKETCHUP [1] 

 

O Sketchup disponibiliza a plataforma 3D WareHouse 

(Armazém 3D), considerado pelos seus idealizadores como 

o maior repositório do mundo de modelos 3D. Foi 

desenvolvida pela Google e é acessível gratuitamente, 

permitindo acesso a diversos modelos em 3D 

compartilhados pelos usuários como, por exemplo, cadeiras, 

janelas e até plantas de apartamentos ou aviões [2]. Desta 

forma não é necessário modelar tudo no SketchUp, pois 

muitos modelos podem ser retirados do Armazém 3D. 

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 que faz interface 

com o Google Earth.  

O Google Earth é um programa desenvolvido e 

distribuído pela empresa Google Inc. cuja função é 

apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, de 

forma realística. É construído a partir de mosaico de 

imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens 

aéreas (fotografadas de aeronaves) e Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) 3D. Desta forma, o programa pode ser 

usado simplesmente como um gerador de mapas 

bidimensionais e imagens de satélite ou como um simulador 

das diversas paisagens presentes no Planeta Terra. 

A extensão do Google Earth 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 

(Figura 2). 

 

 
FIGURA 2 

AVENIDA PAULISTA VISTA NO GOOGLE EARTH COM PRÉDIOS MODELADOS 

EM 3D 

 

Os modelos podem ser salvos e depois abertos no 

Google Earth que os exibirá na sua posição geográfica 

correta. Os modelos do SketchUp podem ser salvos nos 

formatos Keyhole Markup Language (KML) que é um 

formato de arquivo com uma gramática XML que serve para 

modelar e armazenar características geográficas como 

pontos, linhas, imagens, polígonos e modelos para exibição. 

Os modelos também podem ser salvos no formato KMZ, que 

é um KML compactado (zipado) [3].  

O modelo final, além de ser visualizado no Google 

Earth, também pode ser incorporado à camada de 

‘Construções 3D’ e ficar disponível para visualização de 

todos os usuários do sistema. Para isso, os modelos devem 

apresentar os seguintes requisitos [4]:  

 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. 

TEXTURIZAÇÃO DO MODELO 

Os modelos básicos 3D produzidos pelo SketchUp 

possuem uma textura uniforme, normalmente uma cor cinza 

clara sólida, o que os torna muito distantes de uma aparência 

realística. 

Porém, para dar um efeito realístico à construção 3D é 

possível utilizar texturas para recobrir as faces do modelo 

básico. Para texturizar um modelo existem várias técnicas: 

usar a biblioteca de materiais já existente no SketchUp, 

utilizar uma foto da fachada da construção real, utilizar 

imagens do Google StreetView, entre outras. 

Uma das técnicas, conhecida como MatchPhoto, 

permite que uma fotografia da construção real seja utilizada 

para texturizar o modelo básico criado no SketchUp. Esta 

técnica utiliza o seguinte procedimento: 

1. definir a localização do modelo (geolocalização); 

2. criar o modelo básico da construção; 

3. ajustar a posição dos eixos em relação ao modelo básico 

criado; 

4. ajustar a escala do modelo; 

5. inserir a fotografia através da opção “Adaptar à nova 

foto” existente no menu “Câmera”; 

6. ajustar a posição dos dois pontos de fuga; 

7. projetar as texturas da foto. 

Esta técnica será detalhada no estudo de caso a seguir. 

ESTUDO DE CASO 

Neste estudo de caso foi feita a modelagem 3D do 

Edifício João Calvino da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie campus Higienópolis. 

O método MatchPhoto utilizado para texturização neste 

estudo de caso é feito por meio da ferramenta “Adaptar à 

nova foto” do SketchUp. Portanto, antes de iniciar a 

modelagem através deste método, é necessário tirar uma foto 

do edifício em perspectiva obliqua (Figura 3). 

 

 
FIGURA 3 

OBJETO REPRESENTADO NA PERSPECTIVA OBLÍQUA [5] 

 

Quando um o objeto fica em posição oblíqua, ou seja, 

com uma de suas arestas voltada para o observador, suas 

linhas deslocam-se para dois pontos de fuga. Em casos como 

esse, nenhuma linha na estrutura do objeto é representada na 

posição horizontal. Quando não são verticais, é porque 

deslocam-se para um dos pontos de fuga [6]. 

Em geral, as imagens tiradas por câmeras fotográficas 

dificilmente ficam em uma perspectiva obliqua, pois é muito 

difícil deixar as linhas verticais realmente em uma posição 

vertical. 



 

Em nosso estudo de caso, a foto estava um pouco 

inclinada em relação ao eixo z, portanto foi necessário 

utilizar o software Adobe Photoshop CS6, ferramenta 

“Image Rotation”, “Arbitrary” no menu “Image”, para 

corrigir o ângulo da imagem. 

Após a correção de uma imagem é possível também 

fazer o tratamento da mesma para melhorar a sua qualidade. 

Como a texturização transforma uma modelagem básica em 

uma modelagem completa, a qualidade da imagem para a 

texturização deve ser a melhor possível. 

Para iniciar a modelagem, foi necessário determinar as 

dimensões do prédio estudado. Tais dimensões podem ser 

obtidas com precisão através de equipamentos topográficos, 

ou com menor precisão através do Google Earth Pro. Neste 

software, foi feita uma busca por “Universidade 

Presbiteriana Mackenzie”, visualizou-se o edifício João 

Calvino e utilizou-se a opção “Régua” para obter as 

dimensões observando-se o edifício em sua vista superior 

(topo do prédio) como ilustrado nas Figuras 4 e 5. Essas 

dimensões foram utilizadas para desenhar a base do modelo 

no SketchUp.  

 

 
FIGURA 4 

UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA RÉGUA NO AMBIENTE GOOGLE EARTH PRO 

 

 
FIGURA 5 

UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA RÉGUA NO AMBIENTE GOOGLE EARTH PRO  

 

Outra forma de obter as dimensões para criar a base do 

modelo é usar a ferramenta “Adicionar localização” que 

permite que a base do prédio seja desenhada diretamente 

sobre uma imagem do Google Earth dentro do SketchUp. 

Neste caso, é necessário reposicionar os eixos na base do 

prédio, para corresponder à perspectiva oblíqua da sua foto, 

utilizando o menu “Ferramentas”, opção “Eixos”, como 

pode ser visto na Figura 6. 

 

 
FIGURA 6 

REPOSICIONANDO OS EIXOS NO SKETCHUP 

 
Para desenhar a base do edifício João Calvino, foi 

criado um retângulo sobre a imagem com medidas 14,5m x 

42 m (Figura 7). É importante salientar que esse retângulo 

foi desenhado sobre a base do edifício e não sobre o topo, 

pois devido à inclinação do satélite no momento da captura 

das imagens o topo do edifício não apresenta a localização 

correta do edifício no solo.  

 

 
FIGURA 7 

CRIANDO PLANO RETANGULAR 

 

Em seguida, para que este retângulo se torne uma 

modelagem 3D básica, é necessário utilizar a ferramenta 

“Empurrar/Puxar” para definir a altura do prédio. 

Na modelagem do edifício João Calvino, o prédio foi 

dividido em duas partes: pavimentos-tipo e pavimento 

térreo. Os pavimentos-tipo foram texturizados com a opção 

“Adaptar a nova foto” e o pavimento térreo com as opções 

“Materiais”, “Componentes” e “Texturas de foto”. 

 No caso deste edifício não tínhamos a medida exata de 

sua altura, então com as outras medidas utilizamos uma foto 

para fazer a proporção e assim obtivemos uma altura de 

aproximadamente 30m, sem considerar o pavimento térreo 

de aproximadamente 10m. 



 

Para os pavimentos-tipo, foi desenhado novamente um 

retângulo 10m acima do plano e com a ferramenta 

“Empurrar/Puxar” foi definida a altura de 30 m (Figura 8). 

 

 
FIGURA 8 

CRIAÇÃO DA MODELAGEM BÁSICA DOS PAVIMENTOS-TIPO 

    

Novamente os eixos precisaram ser reposicionados para 

corresponder apenas à parte superior do modelo (Figura 9). 

Selecionando no menu “Câmera” a opção “Perspectiva de 

dois pontos”, pudemos visualizar o modelo em perspectiva 

obliqua como ilustrado na Figura 9. 

 

 
FIGURA 9 

ADICIONANDO NOVO EIXO 
 

Ainda no menu “Câmera” foi selecionada a ferramenta 

“Adaptar à nova foto” e escolhida a foto do edifício João 

Calvino tira com uma câmera digital.  

Para iniciar a texturização é necessário selecionar a 

imagem e ajustar a posição das barras tracejadas (verde e 

vermelha), em relação aos pontos de fuga do modelo, de 

forma que as mesmas fiquem paralelas às estruturas 

horizontais do prédio (Figura 10). 

 

 
FIGURA 10 

AJUSTANDO AS BARRAS PARA LOCALIZAR OS DOIS PONTOS DE FUGA 
 

O eixo z (azul) deve coincidir com o eixo z da foto. Ao 

colocar o mouse sobre o eixo z aparecerá uma seta  que 

servirá para aumentar ou diminuir o tamanho do modelo em 

relação à foto. Isto também pode ser feito por meio da opção 

“Espaçamento” na janela “Adaptar à foto”. 

Outra opção, ao invés de ajustar as linhas tracejadas, é 

alterar diretamente a posição do ponto de fuga (vermelho e 

verde). Para visualizar a imagem como na Figura 11 clique 

com o botão direito sobre a imagem e selecione “Aplicar 

zoom nos pontos de fuga”. Mude a inclinação com a seta 

sobre a linha amarela. 

 

 
FIGURA 11 

AJUSTANDO OS PONTOS DE FUGA  
 

Assim que a sua foto e modelo estiverem totalmente 

alinhados selecione “Projetar texturas da foto” na janela 

“Adaptar à foto” em seguida selecione “Sim” para substituir 

os materiais existentes e recortar faces parcialmente visíveis. 

Clique no botão “Concluído”. 

Agora é só selecionar no menu “Câmera” a ferramenta 

“Exibições padrão – Frontal”. Pronto sua modelagem está 

texturizada na perspectiva oblíqua (Figura 12). Se quiser, 

pode tirar uma nova foto das outras duas faces e repetir o 

processo. 

 

 



 

 
FIGURA 12 

RESULTADO DA TEXTURIZAÇÃO COM A FERRAMENTA ADAPTAR À NOVA 

FOTO 
 

Para o telhado foi utilizada uma imagem do Google 

Earth. Foi feita uma busca por “Rua da Consolação, 900” e 

localizado o Edifício João Calvino. Depois, a imagem foi 

rotacionada, para que o retângulo referente ao prédio ficasse 

alinhado nas direções vertical e horizontal, e selecionada a 

opção “Salvar imagem” do menu “Arquivo” (Figura 13). 

 

 
FIGURA 13 

SALVANDO A IMAGEM DO GOOGLE EARTH 
 

Em seguida, foi necessário recortar a imagem salva, 

utilizando o Adobe Photoshop, exatamente no tamanho do 

edifício. De volta ao SketchUp, no menu “Arquivo” opção 

“Importar” a imagem foi adicionada e redimensionada para 

se encaixar perfeitamente no topo do modelo como ilustrado 

na Figura 14. 

 

 
FIGURA 14 

IMPORTAR IMAGEM 

 

Com isto, concluímos a modelagem e texturização dos 

pavimentos-tipo. Em seguida foi modelado o andar térreo. 

Para isto, desenhou-se novamente um retângulo sobre a 

camada do Google Maps Satélite e utilizou-se a ferramenta 

“Empurrar/Puxar” para determinar a altura (Figura 15). 

 

 
FIGURA 15 

CRIAÇÃO DE MODELAGEM BÁSICA 
 

Como existe um vão na extremidade direita do edifício, 

para passagem de carros, foi necessário retirar parte do 

sólido que representa o andar Térreo utilizando a ferramenta 

“Subtrair”. Para isso foi necessário criar um retângulo com 

dimensões 5,65m x 17,86m e com a ferramenta “Empurrar/ 

Puxar” adicionar a altura de 5,70 m. Em seguida, o sólido 

criado foi selecionado e, clicando com o botão direito do 

mouse, o mesmo foi transformado em um “componente”. O 

mesmo foi feito com o Térreo do Edifício João Calvino. 

Após isso o novo sólido foi posicionado no canto direito 

como ilustra a Figura 16. 

 

  
FIGURA 16 

CRIAÇÃO DE COMPONENTES 

 

Para recortar o espaço referente ao vão, foi utilizada a 

ferramenta “Subtrair” do menu “Ferramentas” opção 

“Ferramentas de sólido”. É preciso selecionar primeiro o 

sólido correspondente ao vão e depois o Térreo do Edifício 

João Calvino. O resultado pode ser visto na Figura 17. 

 



 

 
FIGURA 17 

SUBTRAINDO SÓLIDO 
 

Neste pavimento, a fachada do lado esquerdo é composta de 

portas de vidro com largura total de aproximadamente 

20,25m e o lado esquerdo é de concreto aparente. Para 

inserir as portas de vidro, utilizou-se a opção 

“Componentes” do menu “Janela”. Foi escolhido o 

componente mais parecido com o real. Após a inserção foi 

necessário mover o componente e ajustar a escala (Figura 

18) 
 

 
FIGURA 18 

ADICIONANDO COMPONENTES 
 

Para criar o letreiro existente acima das portas de vidro, 

foi inserida uma imagem com o logo do Mackenzie através 

do menu “Arquivo” opção “Importar” (Figura 19) e, em 

seguida, foi desenhado um modelo em 3D do logo 

diretamente sobre esta imagem. 

 

 
FIGURA 19 

IMPORTAR IMAGEM 

Utilizando a opção “Círculo” no menu “Desenho” 

foram criados dois círculos sobre o logo e, com as opções 

“Arcos” e “Linhas” foram formadas as letras. Utilizando a 

opção “Pintura” e com os valores 202, 3 e 26 para o RGB, 

foi aplicada a cor sobre o logo. Em seguida, foi utilizada a 

ferramenta “Empurrar/Puxar” para dar o efeito 3D ao logo. 

Para finalizar, foi necessário selecionar todo o logo e 

com o botão direito clicar em “Criar Componente”. Com 

essa opção, as linhas, círculos e arcos foram unidas em um 

único objeto como ilustra a Figura 20. O letreiro final em 3D 

pode ser visto na Figura 21. 

 

 
FIGURA 20 

CRIANDO COMPONENTES 
 

 
FIGURA 21 

LETREIRO EM 3D 
 

Para a textura da fachada em concreto aparente, foi 

utilizada a opção “Textura da foto” no menu “Janela”. Antes 

de procurar a textura, é necessário selecionar os objetos que 

receberão a textura. Em seguida, procurar o local e capturar 

a imagem (Figura 22). 

 

 
FIGURA 22 

UTILIZANDO A FERRAMENTA TEXTURAS DE FOTO 
 

A textura da região escolhida será aplicada aos objetos 

selecionados (Figura 23). 

 



 

 
FIGURA 23 

TEXTURIZAÇÃO COM A FERRAMENTA TEXTURAS DE FOTO 
 

Para finalizar a modelagem, também foram desenhadas 

as colunas existentes na parte frontal e posterior do edifício 

João Calvino (Figura 24). 

 

 
FIGURA 24 

MODELO CONCLUÍDO 
 

Este artigo ilustrou algumas maneiras de texturizar com 

o SketchUp. Porém, ainda é possível complementar o 

modelo escolhendo outros elementos na opção 

“Componentes” como bandeiras, portões, grades, entre 

outros. 

Para a visualização do modelo no Google Earth basta 

selecionar no menu “Arquivo” a ferramenta “Visualizar no 

Google Earth”. O Google Earth será aberto e direcionado 

para o seu modelo. Outra possibilidade é, no menu 

“Arquivo”, ferramenta “Exportar modelo 3D”, salvar como 

“Arquivo do Google Earth (*.kmz)”. Existem vários 

formatos de arquivo, porém apenas o kmz é reconhecido 

pelo Google Earth. Em seguida, abrir o programa Google 

Earth e no menu “Arquivo”, opção “Abrir” selecionar o 

arquivo kmz salvo e o modelo será carregado. Certifique-se 

que na janela “Camadas” (no ambiente Google Earth) a 

opção “Construções em 3D” esteja selecionada (Figura 25). 

 

 

 
FIGURA 25 

VISUALIZAÇÃO DO MODELO NO AMBIENTE GOOGLE EARTH 
 

CONCLUSÃO 

Uma das maiores inovações na área de Engenharia e 

Arquitetura foi quando os projetos elaborados em pranchetas 

passaram para os softwares 2D e, em seguida, para 3D. Com 

esse avanço, já não é mais necessário imaginar como seria o 

produto final, é possível interagir com o projeto. Percebe-se 

através do estudo de caso realizado que a utilização do 

software SketchUp Make, com suas diversas ferramentas, 

proporciona resultados que se adequam a realidade. Em 

poucos instantes tem-se a interação com a edificação a ser 

projetada ou com as alterações quando nos referimos a uma 

modificação. Com a técnica aplicada ao modelo real Edifício 

João Calvino demostrou-se a portabilidade do modelo, a 

facilidade em aplicar texturas e a qualidade do resultado 

final. O SketchUp Make possui fácil implementação por ser 

um software gratuito e de interface pratica e completa em 

suas funções, além da possibilidade de publicação possível 

pela portabilidade para o Google Earth tornando a edificação 

mais atrativa como publicidade. 
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