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INTRODUÇÃO 

Diversos autores assinalam que o ensino de temas geológicos é precário, ou até mesmo praticamente ignorado na educação 
básica brasileira. Dentre as razões que justificam a inclusão de temas de Geologia na educação básica, uma delas refere-se à 
importância da formação de leitores críticos, capazes de reunir e integrar um corpo de conhecimentos básicos essenciais na 
vida adulta de qualquer cidadão (Carneiro et al., 2004). É bem conhecido que os métodos ativos de ensino podem transformar 
os educandos em agentes pensadores do espaço (Souza, 2015); por outro lado, acumulam-se relatos de experiências e estudos 
de caso nos quais o ensino efetivo em Geociências permitiu que os alunos desenvolvessem diferentes habilidades.  

Nesse cenário, um bom material didático desempenha um papel importante em auxiliar os professores na organização de 
atividades de ensino, pois estimula os alunos a pensar e interagir nas aulas, de forma dinâmica e participativa (Botelho, 2005). 
Habilidades de visualização 3D são essenciais em várias áreas do conhecimento. No campo específico da Geologia, elas 
auxiliam na capacidade de entender e visualizar os corpos geológicos em três dimensões, facilitando a compreensão da evolução 
geológica regional, assim como observação de inúmeras feições, que variam desde formas de relevo até estruturas geológicas 
típicas. Em cursos superiores de Geologia, o desenvolvimento dessa competência é crítico para identificar estruturas geológicas 
no interior de corpos rochosos (Kastens et al., 2014). A visualização em 3D é, portanto, uma alternativa promissora a ser 
utilizada no ensino pois facilita o aprendizado em vários níveis de ensino, principalmente na Geologia. 

Esta pesquisa focaliza recursos didáticos destinados ao estudo de bacias sedimentares, tendo gerado modelos físicos dos pacotes 
sedimentares e vulcânicos da Bacia do Paraná. A bacia estende-se por aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados 
do continente sul-americano, abrangendo porções territoriais do Brasil meridional, Paraguai oriental, nordeste da Argentina e 
norte do Uruguai (Milani, 2007). Os dados recuperados e utilizados abrangem exclusivamente a parte brasileira da Bacia, onde 
está disponível um maior volume de informações. 

No projeto foram utilizadas as imagens de satélite fornecidas pelo Earth Data da National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), obtidas pelo satélite ASTER Global Digital Elevation Model V003; empregou-se ainda a plataforma ArcGIS com a 
extensão ArcMap para unir as imagens de satélite e produzir imagens raster de relevo. O ambiente Blender foi empregado 
intensivamente para produzir o modelo 3D. Para a realização do projeto estão sendo utilizados os laboratórios e equipamentos 
do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI Renato Archer). 

MÉTODOS  

Na primeira etapa do projeto foi feita interpolação de curvas de contorno estrutural, em ambiente CorelDRAW®, dos mapas do 
topo do embasamento, da base do Sistema Aquífero Guarani e da base da Formação Serra Geral, que haviam sido produzidos 
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em 2008 pela bolsista Henrieth Viviane Borgo de Oliveira no relatório “Representação em 3D do Aqüífero Guarani na Borda 
da Bacia do Paraná” para o PIBIC (Oliveira & Carneiro, 2008). Adotou-se como padrão uma equidistância de curvas de 100 m, 
para tornar o modelo mais fidedigno (Fig. 1). O modelo de camadas geológicas foi produzido a partir dos mapas de contorno 
estrutural de imagens raster das camadas em ArcGIS utilizando uma lógica similar e algumas alterações e adaptações ao método 
utilizado pelo bolsista Kauan Martins dos Santos no Relatório no relatório “Pesquisa e produção de modelos geológicos 
tridimensionais para ensino de Geociências: maquete da Bacia do Paraná” de 2018 (Santos & Carneiro, 2018).  

No projeto de modelagem física 3D do relevo foram utilizadas imagens de satélite fornecidas pelo Earth Data Center da National 
Aeronautics and Space Administration (NASA), obtidas pelo satélite ASTER Global Digital Elevation Model V003. Foi 
empregada a plataforma ArcGIS com a extensão ArcMap para unir as imagens de satélite e produzir imagens raster de relevo. 
A seguir, as imagens raster foram modeladas em ambiente Blender, utilizando a extensão GIS do Blender. Os modelos 3D 
foram criados com as técnicas de modelagem 3D e os recursos para edição e modificação do modelo oferecidos pelo programa.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A modelagem concentrou-se nos mapas de contorno estrutural do topo do embasamento da base do Sistema Aquífero Guarani, 
da base da Formação Serra Geral e da base do Sistema Aquífero Guarani (Fig. 1), gerados por Oliveira & Carneiro (2008).  

Figura 1. Mapa estrutural do topo do embasamento (A). Mapa estrutural da base do Sistema Aquífero Guarani (B). Mapa de contorno estrutural 

da base da Fm. Serra Geral (C). Modif. de Oliveira & Carneiro (2008), Almeida (1980), Milani et al. (2007) e Zalán et al. (1986) 

Figura 2. Imagem raster do topo do embasamento (A). Imagem raster da base Sistema Aquífero Guarani (B). Imagem raster da Serra Geral (C) 

Fonte: os autores 
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Os mapas possuem curvas de nível com equidistância de 100 metros e são detalhados a fim de produzir um raster mais 
verossímil possível (Fig. 2). Desse modo, tomando-se como base o nível do mar (0 m), foi gerado um modelo 3D digital a partir 
das imagens raster (Fig. 3), exclusivamente abaixo do nível do mar. O modelo preliminar exclui portanto a representação do 
relevo, mas sua elaboração foi importante porque todas as unidades sedimentares e vulcânicas selecionadas da Bacia do Paraná 
poderiam ser representadas com topo plano nos testes de impressão de relevo (Fig. 4) no CTI. Empregou-se a impressora de 
Tecnologia de Impressão 3D por sinterização seletiva a Laser (SLS) 3D Systems modelo Sinterstation HiQ. 

 

O relevo foi produzido a partir do raster unificado das imagens de satélite fornecidas pelo Earth Data da National Aeronautics 
and Space Administration (NASA), obtidas pelo satélite ASTER Global Digital Elevation Model V003 foi obtido com 
sucesso assim como seu modelo digital em 3D. (Fig. 5). Já foram efetuados testes de impressão de relevo (Fig. 6) no CTI por 
sinterização seletiva a Laser (SLS) 3D Systems modelo Sinterstation HiQ. 

 

Figura 3. Visualização em ambiente Blender das camadas representadas da Bacia do Paraná 

Figura 4.  Maquete impressa das camadas: (A) Camadas superpostas ao embasamento; (B) Camadas individuais, sem indicar relevo 
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Figura 6.  Maquete impressa do relevo 

Pesquisas sobre usos da visualização 3D são abundantes na literatura internacional, mas os estudos acerca dos recursos 
disponíveis em Geociências são ainda escassos no Brasil (Andrade, 2015, Andrade et al., 2018). Há razões epistemológicas, 
sociológicas e psicopedagógicas que justificam a inclusão de temas de Geologia na educação básica (Carneiro et al., 2004), 
integrando, assim, um corpo de conhecimentos básicos que são essenciais na vida adulta de todo cidadão. Diante da 
necessidade de expandir os recursos e favorecer a penetração desses tópicos nos níveis de ensino fundamental e médio, é 
preciso planejar e oferecer meios para a introdução da matéria no ensino.  

A aplicação de técnicas digitais no estudo de estruturas geológicas naturais representa um enorme avanço em Geologia 
Estrutural (Uzkeda et al., 2022). A modelagem tridimensional é apontada como o futuro de diversas áreas do conhecimento, 
devido ao amplo leque de aplicações.  

Os resultados parciais da pesquisa foram publicados por Carneiro et al. (2022). Persiste ainda uma dificuldade de compor as 
formas de relevo correspondentes a cada um dos quatro sólidos gerados (Fig. 3), mas novas pesquisas continuam sendo 
realizadas para encontrar formas mais eficazes de gerar tais modelos em ambiente Blender. As maquetes produzidas até agora 
podem colaborar com o ensino da Geologia de um modo descomplicado e mais intuitivo, trazendo algo mais palpável para as 
salas de aula, e assim sendo possível explicar conceitos antes abstratos de uma forma intuitiva e facilitada, como, por 
exemplo formas individuais particulares de relevo e história geológica regional. 

Figura 5 Imagem raster do relevo da Bacia do Paraná (A) e Relevo em 3D em ambiente Blender(B) 
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CONCLUSÕES 

O projeto evidenciou claramente o grande potencial da modelagem física 3D no ensino de Geologia. Houve avanços 
consideráveis, porém ainda é preciso percorrer etapas que incluem: (a) unificar os modelos de relevo e camadas; (b) refinar os 
modelos 3D de modo a obter melhores resultados de impressão; (c) escolher a alternativa mais acessível para reproduzir e 
multiplicar os modelos, dentre as várias disponíveis, a baixo custo, para os futuros testes didáticos junto a professores e 
alunos. O impacto proporcionado pela conclusão dos modelos físicos parece favorecer o ensino das Geociências e a 
exploração didática das representações tridimensionais. 
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