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A maquete 3-D é uma tecnologia Visualização Cartográfica e pode ser usada como tecnologia social (assim 

como a Cartografia Social) para visualização tridimensional do território georreferenciado (assim como os mapas são 

também documentos georreferenciados), além de análises espaciais em altimetria e planimetria com o intuito de gerar 

soluções socioambientais 3-D na escala de 1:100 000). A maquete 3-D permite a integração com informações 

ambientais de campo, e inserção de coordenadas GPS. Ela pode ser usada para orientação geográfica e base de dados 

para outras maquetes temáticas, a exemplo de maquete de degradação de nascentes, maquetes para estudos de cobertura 

vegetal, uso do solo, proteção de encostas, e integração com mapas de solos, geológicos, geotécnicos e 

geomorfológicos. A maquete 3-D pode ser usada como importante instrumento de baixo custo de fabricação e 
significativo benefício científico, viabilizando sua reprodução e uso prático para educação ambiental nas escolas do 

ensino fundamental e médio, além dos cursos técnicos e universitários. A partir dela podemos facilmente observar como 

o relevo se distribui, se ele se prolonga mais para o sul, para o norte, ou em outras direções (sudoeste, noroeste). A 

maquete exibe o relevo em escala horizontal, ou seja, são respeitadas as relações de proporção entre as elevações e 

depressões. Também podemos ler na maquete a escala vertical, que é a relação entre a distância e a diferença de altura. 

Podemos estudar a escala vertical com a declividade: se temos uma declividade de 30% na maquete, significa que, para 

uma distância horizontal de 1000 m, nós subiremos (aclive), ou desceremos (declive) 300 m (30% de 1000 m). Até 30% 

de declividade as construções podem ser feitas sem grandes problemas, porque o custo e o risco de estabilidade do 

terreno tende a aumentar, mas este custo e risco dependem também de outras informações a serem agregadas a maquete. 

A maquete também apresenta como o relevo pode ser um obstáculo, ou um facilitador para instalação de equipamentos 

urbanos, a exemplo de rodovias. Informações sobre a mobilidade regional são importantes desde a construção de 
caminhos para rebanhos; caminhadas, ralis, construção de estradas vicinais, rodovias, aquedutos; sistemas de irrigação, 

dutos de gás; ferrovias, construção de barragens de cursos de água. Também a declividade é importante para visualizar 

a drenagem: quanto maior o aclive mais difícil da água subir (maior gasto de energia a ser usada por meio de bombas), 

seja na agricultura, seja para uso domiciliar. Porém, nos aclives a água desce com facilidade por causa da força da 

gravidade: dados de declividade podem ser aplicados em estudos gerais de captação de água, e caneletas pluviais para 

evitar a erosão. Na proteção de nascentes a declividade pode significar maior erosão em locais sem cobertura vegetal, 

tendendo a gerar ravinamento das encostas, onde o terreno é cortado por sulcos na terra, trabalho potencializado pelas 

chuvas concentradas no sertão (ampliando, inclusive, transporte de sedimentos e assoreamento de rios). O ravinamento 

tende a levar nutrientes do solo, assoreando rios e açudes. Tudo isso pode ser estudado na maquete 3-D sem precisar de 

computador, energia elétrica, software. O relevo controla, em síntese, toda a drenagem. Este trabalho mostra a 

metodologia ministrada aos 24 alunos divididos em duas turmas da disciplina de Cartografia Temática da UFPE no 

semestre 2013.1, curso de bacharelado em Geografia, oferecida pelo Departamento de Engenharia Cartográfica da 
UFPE, representando um exercício escolar para nota, e geração de maquete 3D, visando utilizá-la com recurso de 

Visualização Cartográfica em oficinas de Cartografia Social para o alto trecho da bacia hidrográfica do Rio Pajeú, 

Pernambuco. Este trabalho é um dos tópicos alcançados pelo projeto aprovado pelo CNPq (Nº 562858/2010-5) 

intitulado TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO ALTO 

TRECHO DA BACIA DO PAJEÚ – PERNAMBUCO - EDITAL MCT-INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Transversal N° 

35/2010. Inicialmente foi mostrada a turma como ler uma carta topográfica e como realizar uma maquete a partir desta 

informação. Mostrou-se que o objetivo de uma maquete 3-D do relevo das nascentes é inicialmente facilitar a 

visualização do relevo para usuários que não sabem ler cartas topografias, ou não sabem gerar Modelos Digitais de 

Terreno usando softwares específicos, e tem a proposta de ajudar o pesquisador ou habitante das comunidades rurais do 

alto trecho do Rio Pajeú, a entender as formas do relevo de sua região, e também ajudar a compreender como o relevo é 

importante para recuperar áreas preservadas.  Como resultado obteve-se as maquetes das nascentes do Riacho Malhada, 
Riacho da Volta e do Rio Pajeú. 
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