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Resumo: A região do Vale do Café é constituída por diversas cidades que formam 

uma das regiões de maior riqueza histórica do estado do Rio de Janeiro. Alguns 

dos grandes legados deixados por este período de desenvolvimento permanecem 

conservados, enquanto outros se encontram em ruínas. A utilização de tecnologias, 

como a computação gráfica torna possível reconstruir, registrar e disponibilizar 

informações, viabilizando a conservação destes patrimônios. Este trabalho visa 

potencializar a preservação e divulgação dos principais patrimônios históricos do 

Vale do Café através da criação de modelos virtuais em três dimensões, 

promovendo assim a chamada educação patrimonial. O método utilizado é 

caracterizado na coleta de dados em campo, desenvolvimento da planta baixa, 

modelagem tridimensional e texturização da área que a compõe, tornando o 

modelo virtual foto-realista, para posteriormente serem implementados em um 

museu virtual.  

Palavras-Chave: educação patrimonial, modelagem tridimensional, patrimônios 

históricos, SketchUp 

INTRODUÇÃO 

A região conhecida como “Vale do Café” é constituída de 16 cidades, localizadas no 

sul do estado do Rio de Janeiro, local de grande importância histórico-econômica do 

Brasil, uma vez que em meados do século XIX, era a principal área de plantação de 

café do país. Tal atividade econômica gerou grande riqueza para o local, culminando 

em investimentos consideráveis para o progresso das cidades, e em construções 

imponentes das sedes das fazendas que a compôs, e, com o fim do ciclo café, 

passaram a formar um riquíssimo patrimônio histórico e cultural, que constituem a 

memória do desenvolvimento do país. Este trabalho utiliza da Computação Gráfica 

para promover a Educação Patrimonial, possibilitando o reconhecimento e a 



preservação de evidencias culturais, promovendo o enriquecimento individual e 

coletivo das mesmas.  

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho consiste em estudos na área de computação gráfica e 

processamento de imagens com a finalidade de construir virtualmente o registro de 

bens culturais e naturais, tornando possível o desenvolvimento da educação 

patrimonial relacionados à história do desenvolvimento do país. O modelo 

desenvolvido posteriormente será implementado em um museu virtual a ser 

disponibilizado de forma gratuita para toda a comunidade interessada, ocasionando 

na preservação digital dos principais patrimônios históricos do conhecido Vale do 

Ciclo do Café. 

METODOLOGIA 

Após realizar pesquisas sobre diferentes softwares de simulação, escolheu-se o 

SketchUp. De acordo com Gaspar (2014), trata-se de um software utilizado na 

modelagem tridimensional que integra aplicativos padrões da empresa Google, 

como o Google Maps e Google Earth em sua interface, além de permitir ao usuário a 

texturização de objetos a partir de fotos reais, tornando o modelo realístico. Por 

utilizar de registros sobre a fazenda, culminando na interpretação e implementação 

dos mesmos no software acima citado, esta pesquisa é caracterizada como 

explicativa. Além disso, foram coletados dados fotográficos, topográficos e métricos 

de uma forma sistemática, característica de uma abordagem qualitativa de pesquisa. 

Este trabalho utilizou como alicerce a avaliação de livros e artigos, particularidade da 

revisão bibliográfica, e a analise de documentos históricos, fundamentando a revisão 

documental. Trata-se de uma pesquisa de estudo de caso, pois utilizou a Fazenda 

Santo Antônio do Paiol como objeto de estudo.  

DESENVOLVIMENTO 

Devido a grande necessidade de se promover a preservação da memória em um 

âmbito coletivo, diversas são as pesquisas que visam a promover utilizando a 

Educação Patrimonial como aliada. O conceito desta é bastante difundido por Horta 

et al. (1999), e consiste em “ [...] um processo permanente e sistemático de trabalho 

educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 



enriquecimento individual e coletivo [...]”. O desenvolvimento deste trabalho utilizou a 

propriedade da Fazenda Santo Antônio do Paiol como objeto de estudo, localizada 

no município de Valença-RJ. Para realizar o desenvolvimento do modelo no software 

SketchUp, realizou-se um estudo sobre os registros bibliográficos da unidade, além 

da coleta de dados fotográficos, topográficos e métricos, observando-se os detalhes 

da construção. A implementação ocorreu em duas fases: a primeira delas 

desenvolveu-se a planta baixa da edificação, seguido do desenvolvimento 

tridimensional. Na segunda fase, criou-se a texturização foto-realista, a partir de 

fotografias obtidas na fazenda, o que possibilitou a exploração do potencial de 

modelagem que o software proporciona. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com o INEPAC a fazenda Santo Antônio do Paiol dedicava-se ao 

plantio de café, com cerca de 600 escravos. A materialização desse projeto 

possibilita a socialização das informações dos patrimônios históricos da região do 

Vale do Café, possibilitando a difusão o conceito de educação patrimonial, 

promovendo a preservação, a valorização e o reconhecimento das memórias 

importantes na história do país (Figura 1). 

 
Figura 1 – Modelo tridimensional da Fazenda Santo Antônio do Paiol 

 

 

Fonte: Os autores 
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