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INTRODUÇÃO: 

A manipulação de modelos tridimensionais favorece a aquisição de visão espacial pelos 

estudantes. Este projeto de pesquisa visa elaborar modelos 3D de bacias sedimentares brasileiras 

selecionadas, envolvendo neste caso a Bacia de Taubaté, SP.  

Entender corpos tridimensionais dispostos no espaço terrestre requer o desenvolvimento de 

habilidades de visualização e manipulação de modelos visuais ou físicos dos corpos, em diversas 

escalas. Entretanto há dificuldades no aprendizado dessas habilidades devido à defasagem educacional 

nessa área. Dessa forma o advento de modelos físicos surge no intuito de sanar dificuldades 

encontradas com o objetivo de tornar o aprendizado em Geociências menos subjetivo e mais “palpável”. 

O projeto de pesquisa dá continuidade às investigações anteriores sobre “Pesquisa e produção de 

modelos tridimensionais para o Ensino da Geociências: Bacia do Taubaté” e “Aplicação prática da 

maquete física 3D da Bacia de Taubaté na pesquisa educacional em Geociências”.  Após diversas 

tentativas de modelar fisicamente o relevo da Bacia de Taubaté foi decidido modelar o relevo em um 

software chamado “Blender”, com excelentes resultados, pois é possível gerar arquivos .STL 

compatíveis com impressoras 3D. 

 

 

METODOLOGIA: 

As atividades executadas durante a vigência da bolsa são sequenciais ao trabalho realizado 

durante a vigência do projeto “Aplicação prática da maquete física 3D da Bacia de Taubaté” cuja a 

finalização remete a etapa de construção do relevo no software Blender, programa cujo objetivo é a 

confecção de objetos em 3D e que possui ferramenta GIS (sistema de informações Georreferenciadas). 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

A última etapa descrita foi a configuração das imagens topográficas SRTM para a modelação 3D como 

exemplificado na Figura 1. 

 

 O projeto tem em si alguns objetivos, dentre eles: a) sintetizar as principais 

contribuições da literatura sobre aquisição de competências e habilidades de raciocínio espacial 

no processo de ensino-aprendizagem das Geociências; (b) modelar tridimensionalmente a 

Bacia de Taubaté; (c) elaborar guias de modelagem computacional em 3D para fins didáticos 

em Geociências e (d) produzir roteiros para utilização didática dos modelos por professores e 

estudantes e diferentes níveis de escolaridade.  

 Aqui serão descritos as atividades realizadas no ambiente GIS do software 

blender, escolhido devido a sua compatibilidade com as impressoras 3D. 

 Para a construção do modelo 3D do relevo é necessário a aquisição de MDE 

(modelo digital de elevação)  do terreno, as primeiras tentativas foram feitas com arquivos SRTM 

cuja resolução espacial é de 30 metros, nessa nova tentativa optou-se por trabalhar com o MDE  

do satélite Alos Palsar que possui 12,5 metros de resolução espacial, dessa forma o modelo 

gerado consegue apresentar mais detalhes das feições de relevo, deixando o modelo físico bem 

Figura 1. Configurações das imagens topográficas SRTM para a modelação 3D. Fonte: 

“Aplicação prática da maquete 3D da bacia de Taubaté na pesquisa educacional em 

geociências” 
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mais próximo da realidade.As imagens foram adiquiridas Alaska Data Search Vertex  como 

ilustra a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ambiente virtual do Alaska Data Search Vertex usado para aquisição dos modelos digitais de 

Elevação. O polígono amarelo na imagem é a área de interesse deste trabalho, os polígonos azuis são as 

imagens existentes dessa área do satélite Alos Palsar, o polígono vermelho é a imagem selecionada para 

aquisição, para este trabalho usou-se a versão Hi-Res Terrain Correted. 

 

 Após aquisição das imagens, o modelo foi importado para o ArcGIS e foi utilizado a 

ferramenta mosaico para unir as diferentes imagens, logo em seguida foi importado um polígono 

com o contorno da bacia de Taubaté para recorte da área que pretende-se trabalhar. O arquivo 

foi salvo em Geotiff e importado para o software Blender onde se trabalhou a 

tridimensionalidade e os detalhes da bacia usando os modificadores Subdivision e Displace. 

 

 

Figura 3: processamento das imagens de satélite: a) Imagens antes de ser unidas pela ferramenta Mosaic 
to New Raster; b) Imagem depois do processamento c) na cor vermelha o contorno da Bacia de Taubaté. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Após muita dificuldade de manuseio do software Blender foi possível perceber que os 

modificadores não estavam sendo aplicados à imagem importada para o programa, a opção de 

se aplicar textura na arquivo GeoTiff não estava disponível no display do Blender. Houveram 

várias tentativas de se consegui aplicar as texturas testando outros caminhos mas a imagem 

não apresentava o resultado que deveria, apresentando distorções e erros de processamento. 

Ademais o software apresentava falhas de execução a todo momento deixando de responder 

aos comandos dados.  

 

Figura 4: Resultado das tentativas de se consegui tridimensionalidade usando modificadores no Sofware 
Blender 

 

 

 

CONCLUSÕES: 

 Levando em consideração os resultados apresentados no presente momento fica fácil 

intuir que falta preparo da bolsista no manuseio do software Blender além disso é necessário 
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acesso a equipamentos melhores para o desenvolvimento no protótipo físico do relevo da bacia, 

uma vez que o computador usado apresenta dificuldades no processamento do produto. 

BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, F. F. M. de. 1976. The system of continental rifts bordering the Santos Basin, Brazil. An. Acad. bras. 

Ciênc., 48(Supl.).15-26. 

ALMEIDA, F.F.M. de; CARNEIRO, C.D.R. 1998. Origem e evolução da Serra do Mar. Rev. Bras. Geoc. 
28(2):135-150. DOI: https://doi.org/10.25249/0375-7536.1998135150. 

BUENO, C., CARNEIRO, C.D.R. 2021. Aplicação prática da maquete física 3D da Bacia de Taubaté na pesquisa 

educacional em Geociências. Campinas, Inst. Geoc. Unicamp. 14p. (PIBIC/CNPq, Rel. Final) 

CARNEIRO, C. D. R.; & CARVALHO, A. M. A. 2012, Utilização de recursos de ambiente CAD em Geologia 

Estrutural. Terræ Didatica, 8(2):83-93 DOI: https://doi.org/10.20396/td.v8i2.8637417  

CARNEIRO, C. D. R.; HASUI, Y.; & GIANCURSI, F. D. 1976. Estrutura da Bacia de Taubaté na região de São 

José dos Campos. In: CONGR. BRAS GEOL., 29, Ouro Preto, 1976. Anais... Belo Horizonte: SBG. v. 4, 

p. 247-256. 

CARNEIRO, C. D. R.; SANTOS, K. M. dos; LOPES, T. R.; SANTOS, F. C. dos; SILVA, J. V. L. da; HARRIS, A. L. 

N. C.; NORITOMI, P. Y., KEMMOKU, D. T. 2018c. Modelos 3D de bacias sedimentares como recurso 

didático. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 49, 2018, Rio de Janeiro, RJ. Anais... São Paulo, 

SP: Soc. Bras. Geol. (Código 7548, ST03 “Ensino e Educação em Geociências”). URL: 

http://cbg2018anais.siteoficial.ws/ST03/st03.htm. 

CARNEIRO, C. D. R.; SANTOS, K. M. dos; LOPES, T.R.; SANTOS, F. C. dos; SILVA, J. V. L. da; HARRIS, A. L. 
N. C. 2018b. Three-Dimensional physical models of sedimentary basins as a resource for teaching-learning of 
Geology. Terræ Didatica, 14(4):379-384. DOI: https://doi.org/10.20396/td.v14i4.8654098. 

CARVALHO, A.M.A.de 2011. Caracterização de reservatórios fluviais da Bacia de Taubaté, SP. Campinas, IG-
Unicamp. 114p. (Dissert. Mestr.). URL: http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/287422.  

HASUI, Y., & PONÇANO, W. L. 1978. Organização estrutural e evolução da Bacia de Taubaté. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30, Recife, 1978. Anais..., Recife, v. 1, p. 368-381. 

HASUI, Y.; PONÇANO, W. L., BISTRICHI, C. A., STEIN, D. P., GALVÃO, C. A. C. F.; GIMENEZ FILHO, A.; 
ALMEIDA, M. A. de; PIRES NETO, A. G., MELO, M. S. de; SANTOS, M. C. S. R. dos. 1978. Geologia da 
Região Administrativa 3 (Vale do Paraíba) e parte da Região Administrativa 2 (Litoral) do Estado de São 
Paulo. São Paulo. IPT. 78p. (Monografias, 1). 

KASTENS, K., MANDUCA, C. A., CERVATO, C., FRODEMAN, R., GOODWIN, C., LIBEN, L. S., MOGK, D. W., 

SPANGLER, T. C., STILLINGS, N. A., & TITUS, S. 2009. How Geoscientists Think and Learn, Eos Trans. 

AGU, 90(31):265. (Unedited Preprint). URL: http://serc.carleton.edu/serc/EOS-90-31-2009.html. Acesso 

03.08.2018. 

MARQUES, A. 1990. Evolução tectono-sedimentar e perspectivas exploratórias da Bacia de Taubaté, São Paulo, 

Brasil. B. Geoci. PETROBRAS, 4:253-262. 

RICCOMINI, C.; SANT’ANNA, L. C.; & FERRARI, A. L. 2004. Evolução continental do Rift Continental do Sudeste 

do Brasil. In: MANTESSO NETO, V.; BARTORELLI, A.; CARNEIRO, C. D. R.; & BRITO-NEVES, B. B. de. 

orgs. 2004. Geologia do Continente Sul-Americano: Evolução da obra de Fernando Flávio Marques de 

Almeida. São Paulo: Ed. Beca. p. 383-405. (Cap. 23). 

 

 

https://doi.org/10.25249/0375-7536.1998135150
https://doi.org/10.20396/td.v8i2.8637417
http://cbg2018anais.siteoficial.ws/ST03/st03.htm
http://cbg2018anais.siteoficial.ws/ST03/st03.htm
http://cbg2018anais.siteoficial.ws/ST03/st03.htm
https://doi.org/10.20396/td.v14i4.8654098
http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/287422
http://serc.carleton.edu/serc/EOS-90-31-2009.html

