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1. INTRODUÇÃO
1.1. FINALIDADE
Este manual tem como finalidade descrever os processos de manipulação e visualização
tridimensional dos produtos cartográficos elaborados pela Diretoria de Serviço Geográfico (DSG),
por meio do software QGIS.
Também são descritos os conceitos básicos desses produtos e como obtê-los, através do
Banco de Dados Geográficos do Exército (BDGEx), para auxiliar os militares do Exército
Brasileiro (EB) que possuem diferentes níveis de conhecimento em geoinformação.
1.2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
“O uso da informação do terreno por qualquer Força Terrestre pode ser considerado como
uma condição básica para a execução das operações militares, independentemente da motivação,
dos meios e tropas empregados.” (DSG, 2018, p.15)
Uma das formas de se obter as informações do terreno é por meio da carta topográfica, a qual
é bastante utilizada pelos militares do EB em seus planejamentos, treinamentos e operações. No
entanto, limita-se à visualização dessas informações de forma plana, com simbologias e convenções
cartográficas para representar a variação do relevo no papel.
A solução amplamente utilizada pelos militares de corpo de tropa, não especializados na área
da geoinformação, é a visualização tridimensional (3D) do terreno através do conhecido “caixão de
areia”, que consiste em uma maquete da carta topográfica feita com areia. Porém, atualmente, com
os produtos cartográficos digitais e softwares disponíveis pode ser gerado um modelo 3D digital.
Com a carta topográfica digital sobreposta ao Modelo Digital de Elevação (MDE)
correspondente a sua área é possível a criação do seu modelo 3D em mídia computacional; também,
em vez da carta topográfica, podem ser utilizadas imagens aéreas georreferenciadas. Todos esses
tipos de produtos cartográficos, entre outros, estão disponíveis no BDGEx e alguns militares de
corpo de tropa desconhecem a sua existência.
Sobre o software necessário, o QGIS é um programa livre (sem custos de licença) e
consolidado na elaboração da geoinformação produzida pela DSG. Por isso, esse será o software
utilizado no decorrer das atividades deste manual, assim como o seu complemento Qgis2threejs:
indicado para a representação em três dimensões.
Portanto, este documento foi pensado para ajudar os militares de corpo de tropa quanto à
manipulação e visualização dos dados geográficos em 3D, pois contarão com uma maneira
interativa e descomplicada de analisar as informações do terreno pelo modelo tridimensional digital.
Este manual foi elaborado no contexto do Curso de Especialização em Cartografia e Sistemas
de Informações Geográficas (CART e SIG), ministrado pelo 2º Centro de Geoinformação (CGEO),
que tem por finalidade a especialização dos subtenentes e sargentos topógrafos de carreira do EB e
como trabalho de conclusão de curso alguns temas previamente definidos.
5

2. CONCEITOS RELEVANTES
2.1. MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO
“Os Modelos Digitais de Elevação (MDE) são representações simplificadas com objetivo de
reproduzir, o mais fidedignamente possível, os fenômenos reais da superfície terrestre, onde o
aspecto espacial desses fenômenos é inserido pela terceira dimensão.” (DSG, 2018, p. 58)
“Os MDE podem representar o terreno propriamente dito, sem considerar a vegetação e os
demais componentes das elevações (edificações, pontes, árvores, etc), sendo chamado de Modelo
Digital do Terreno (MDT). Caso representem a vegetação e os demais componentes das elevações
ele passa a ser chamado de Modelo Digital de Superfície (MDS).” (DSG, 2018, p. 58)
A Figura 1 ilustra essa diferença entre MDT e MDS.

Figura 1 – Diferença entre MDS e MDT. (DSG, 2014, p. 36)

2.2. ORTOIMAGEM
A ortoimagem é uma imagem aérea ou orbital georreferenciada em que ocorre o processo de
ortorretificação, o qual mantém a constância da escala em toda a imagem e permite medições
precisas. “A ortorretificação tem por finalidade corrigir geometricamente a imagem, pixel por pixel,
das distorções decorrentes do relevo”. (DSG, 2018, p. 67)
A Figura 2 exemplifica as distorções de escala entre uma imagem bruta e ortoimagem.

Figura 2 – Distorções de escala em imagens brutas. (DSG, 2018, p. 67)
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2.3. CARTA TOPOGRÁFICA
“É um documento cartográfico que contém informações planimétricas (acidentes físicos
naturais e artificiais) e altimétricos (curvas de nível e pontos cotados) da superfície terrestre,
mediante símbolos ou convenções e meios de orientação indicados, que permitem a medição de
distâncias, a orientação das direções e a localização geográfica de pontos, áreas e detalhes,
atendendo às normas e especificações técnicas vigentes.” (DSG, 2014, p. 41)
Atualmente, são disponibilizadas em três formatos: impressa, matricial e vetorial. A do tipo
matricial que é usada pela DSG encontra-se no formato GEOTIFF (.tif): arquivo matricial
georreferenciado; também é o formato dos modelos digitais de elevação ou das ortoimagens. Além
do GEOTIFF, há também uma extensão PDF para a impressão da carta topográfica.
A carta topográfica vetorial é um conjunto de dados geoespaciais vetoriais que podem ser
armazenados no formato SHAPEFILE (.shp). A Figura 3 mostra um comparativo entre os formatos
matricial e vetorial da carta topográfica, em que no extrato de uma carta topográfica há um ponto
cotado, curvas de nível, rios e uma estrada. Também, a vegetação campo e as áreas sujeitas à
inundação.

Figura 3 – Diferença entre carta topográfica matricial e vetorial.

2.4. SOFTWARE QGIS
O software QGIS permite a visualização, criação e edição das informações geoespaciais. É
um programa livre e aberto, ou seja, sem custos de licença para usá-lo e código de programação
disponível aos usuários, que permite a criação de complementos (plugins) para melhor atender as
especificidades de cada projeto. A DSG utiliza esse programa atualmente na sua produção
cartográfica e a partir da versão 3.0 do QGIS, o software passou a oferecer um recurso para a
visualização 3D (ferramenta nativa) dos dados geoespaciais.
3. CONSULTAS NO BDGEX
Os produtos cartográficos produzidos pela DSG são disponibilizados ao público civil e militar
por meio do Banco de Dados Geográficos do Exército (BDGEx).
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3.1. PRODUTOS CARTOGRÁFICOS
Primeiramente, para ser gerado o modelo 3D do terreno é necessário de um MDS ou MDT, e
para representar além da variação do terreno são utilizados junto ao MDE a ortoimagem ou as cartas
topográficas (matricial ou vetorial), conforme o interesse do usuário. Então, para a elaboração dos
exemplos deste manual foram utilizados os insumos do BDGEx: MDS, ortoimagem, cartas
topográficas matricial e vetorial. Visto que, os insumos utilizados nos exemplos deste manual estão
na escala de 1:25.000, para adquiri-los foi necessário o nível de acesso 4 do BDGEx.
3.2. NAVEGAÇÃO DO BDGEX
Para obter os produtos utilizados como exemplo neste trabalho, o usuário pode acessar o
BDGEx através do link: https://bdgex.eb.mil.br/mediador/. Primeiramente, é necessário um cadastro
de usuário. De posse do usuário, basta seguir os seguintes passos.
3.2.1. CONSULTA POR METADADOS
A Figura 4 mostra como foi feita a busca e a Figura 5 o resultado encontrado. Os
preenchimentos dos campos foram: “Palavra chave” com, preferencialmente, o nome do MI da área
de interesse. Para fins de exemplo, foi utilizado MI 2969-3-SO. A “Escala” desejada e o “Tipo de
produto” em branco, para retornar todos os produtos disponíveis conforme os dois primeiros
parâmetros.

Figura 4 – Consulta por Metadados.

Figura 5 – Resultado da Consulta por Metadados.
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3.2.2. CONSULTA POR NAVEGAÇÃO
Caso não se conheça o nome do produto desejado, a consulta por navegação possibilita
visualizar os produtos que estão disponíveis e suas informações (Figura 6).

Figura 6 – Consulta por Navegação.

3.2.3. FORMATOS DOS ARQUIVOS
Os dados vetoriais são do tipo SHAPEFILE (.shp) e os dados matriciais, como a carta
topográfica, o MDE e a ortoimagem, são GEOTIFF (.tif). Para a carta topográfica matricial há
também um arquivo no formato PDF apenas para impressão.
3.2.4. SISTEMA DE COORDENADAS DOS ARQUIVOS
Todos os dados do BDGEx estão georreferenciados com coordenadas geográficas, no Sistema
de Referência de Coordenadas (SRC) SIRGAS 2000 - EPSG 4674.
4. PROCEDIMENTO NO SOFTWARE QGIS
a) QGIS 3.10.6-A Coruña
b) Link para download: https://qgis.org/en/site/forusers/download.html
4.1. INTERFACE
A Figura 7 identifica alguns pontos do software, como a sua área de trabalho (canvas), o local
onde ficarão os arquivos carregados, o SRC do projeto (por padrão será o da primeira camada
carregada) e a escala do projeto, que se altera conforme se aproxima ou afasta o canvas. Tanto a
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escala ou o SRC podem ser escolhidos manualmente, e antes de iniciar o projeto, ele deve ser salvo
no computador para evitar perdas dos dados carregados ou retomá-lo futuramente.

Figura 7 – Interface do software QGIS.

4.2. CARREGAMENTO DOS PRODUTOS DO BDGEX
O

carregamento

dos

dados

vetoriais

ou matriciais

(raster) é através

da aba

“Camada>Adicionar camada”. Os arquivos vetoriais são carregados pela opção “Adicionar
Camada Vetorial...” com apenas as suas extensões .shp e quanto aos dados matriciais é na opção
“Adicionar Camada Raster...” para carregar os arquivos de extensões .tif. De outra forma, pode-se
também ‘arrastar’ esses arquivos de onde se encontram no computador e ‘soltar’ sobre a interface
do QGIS. A Figura 8 mostra esses caminhos.

Figura 8 – Adicionando camadas no QGIS.

Para trabalhar com uma representação 3D é necessário um sistema de coordenadas planas,
basta então alterar para o Datum e fuso UTM da área de trabalho. Conforme a Figura 9, ao escolher
um SRC, aparece a área em que o fuso delimita (retângulo rosa) e a localização do canvas (cruz
roxa). Neste caso, por exemplo, foi utilizado o UTM zona 22 sul do SIRGAS 2000 (EPSG: 31982).
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Figura 9 – Alteração do SRC no QGIS.

4.3. MANIPULAÇÃO DA ORTOIMAGEM
Ao carregar no QGIS uma ortoimagem, ela pode se mostrar com uma visualização “escura”,
por causa do arquivo usado e as configurações padrão do software em carregamentos de extensões
matriciais. Mas, as cores podem ser editadas para melhor visualização através das propriedades da
camada (ao selecionar a camada e com o botão direito do mouse abre as opções). O arquivo
matricial da ortoimagem é composto por 3 bandas e em cada uma delas estarão preenchidas com os
valores do arquivo e sem realce.
As modificações que podem ser feitas (Figura 10) em sua simbologia são no campo
“Melhorar contraste” para “Estender para MinMax”; na opção “Configurações de Valor Mín /
Máx” habilitar “Média +/- desvio padrão x” e desmarcar a opção em sua transparência “Sem
valores de dados 0” para cobrir os pontos brancos ao dar zoom na ortoimagem. A Figura 11 mostra
o antes e depois dessas configurações.
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Figura 10 – Propriedades da ortoimagem no QGIS.

Figura 11 – Ortoimagem com zoom de 1:3.000 (antes e depois) no QGIS.

5. VISTA DO MAPA 3D
5.1. CONFIGURAÇÕES
Este recurso possibilita a visualização 3D dos dados carregados no QGIS pela aba
“Exibir>Nova Vista do Mapa 3D.” e para o exemplo deste tópico foi representado um extrato da
carta topográfica, com suas curvas de nível destacadas através dos seus vetores. Para isso, deve-se
deixar habilitado no QGIS as camadas da carta topográfica e dos vetores das curvas de nível (Figura
12). Quanto ao MDE, não precisa estar habilitado, pois a vista do mapa 3D consegue utilizar suas
informações altimétricas sem representá-lo. Dessa forma, as manipulações no ambiente 3D tornamse mais rápida porque o MDE não fica sendo renderizado abaixo da carta topográfica a cada
alteração realizada.
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Figura 12 – Vista do Mapa 3D no QGIS.

O QGIS carrega os vetores com estilos padrão para os 3 tipos de geometrias (ponto, linha e
polígono): ponto simples com 2 mm de raio, linha simples com 0.26 mm de espessura e polígono
com bordas simples de 0.26 mm de largura e preenchimento sólido e todas estas simbologias com
cores aleatórias. Mas, para alterar esse padrão é nas propriedades do vetor (botão direito do mouse
sobre a camada) em “Simbologia”. Portanto, na figura anterior foi utilizado o valor 0.5 mm para
espessura e a cor laranja na simbologia da camada “REL_Curva_Nivel_L”.
A Figura 13 mostra a barra de ferramentas, o painel de navegação para movimentar o modelo
3D (pode ser feito também com os botões do mouse), os ícones para medir distâncias e de
configurações da vista 3D. Sobre os parâmetros a serem alterados, serão explicados nos subitens
seguintes.

Figura 13 – Opções da barra de ferramentas da vista 3D no QGIS.
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5.1.1. TIPO
“MDE (Camada raster)” para utilizar um MDE como o tipo de arquivo a ser usado na geração
do modelo tridimensional.
5.1.2. ELEVAÇÃO
Deve-se escolher o MDE carregado no QGIS, para gerar o 3D a partir das informações
altimétricas deste MDE.
5.1.3. ESCALA VERTICAL
Utiliza-se os valores entre 2 a 4 (uma recomendação razoável), porque esse parâmetro é um
fator de escala para o eixo vertical, quanto maior o valor, mais vezes será exagerado a altura das
formas do relevo.
5.1.4. SOMBREAMENTO DE TERRENO
Ajusta a cor do modelo 3D para visualizá-lo melhor, pois o arquivo matricial utilizado podese encontrar muito “claro” e dificultar a boa visualização.
5.1.5. OUTROS PARÂMETROS
Podem ficar conforme o padrão do QGIS, mas para especificidades a documentação do
software se encontra nas referências bibliográficas deste manual.
A Figura 14 mostra a janela de configuração com os parâmetros adotados para a representação
3D do exemplo anterior(Figura 13).

Figura 14 – Janela de configurações da vista 3D no QGIS.
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5.2. ANIMAÇÃO
Para gerar a animação, que consiste em um vídeo que percorre o modelo 3D, seleciona-se o
ícone de “botão play” da barra de ferramentas e para adicionar cenas o ícone “+” (Figura 15).

Figura 15 – Configurações de animação da vista 3D no QGIS.

A animação ocorre por meio da escolha de uma cena e o tempo que levará para percorrer até a
próxima. Por exemplo, ao escolher a primeira cena com 2 segundos e a segunda com 6s; a animação
ficará 2s na cena 1 e percorrerá o modelo durante 4s até a cena 2; totalizando um tempo de 6
segundos de animação. Quanto a sua velocidade de reprodução, dependerá da distância entre as
cenas e o ângulo da câmera.
Sobre a criação de cenas, na opção “Keyframe”, é necessário retornar ao valor inicial
“<nome>” após criar cada cena, senão a anterior será substituída. Por fim, aplicando essa teoria, ao
criar uma cena de 2 segundos com o ângulo da câmera em 90º (visão de cima) e depois outra do
mesmo lugar de 6s a 180º (visão horizontal) percebe-se uma animação em que a câmera desce
lentamente, revelando com mais detalhes a topografia da área escolhida.
5.3. FORMATOS DE EXPORTAÇÃO DA VISTA 3D
A Figura 16 localiza os ícones que exportam o modelo nos seus formatos disponíveis: imagem
que é capturada na vista atual ou imagens sequenciais das cenas criadas para a animação.
Entretanto, para ser gerada a animação fora do QGIS, deve-se utilizar algum software de
manipulação de imagem capaz de transformar as imagens sequenciais em um vídeo. Como
sugestão, encontra-se nas referências bibliográficas deste manual os links para download de um
software que realiza a criação do vídeo e de um tutorial, no Youtube, em português do seu uso.
Os arquivos de imagem JPG gerados na exportação da cena podem ser corrompidos conforme
o zoom do cenário esteja mais próximo. Mas, nas configurações da vista 3D pode ser resolvido este
problema. Por padrão o campo “Terreno>Resolução do mosaico” vem preenchido com “16 px” e o
15

campo “Resolução do mapa de mosaico” com “512 px”; então, basta multiplicar estes dois
parâmetros igualmente com o mesmo valor – por exemplo, por 2 ficariam, respectivamente, “32
px” e “1024 px” – para exportar as imagens corretamente, de acordo com o zoom aplicado nas
cenas criadas.

Figura 16 – Ícones de exportação da vista 3D no QGIS.

6. PLUGIN QGIS2THREEJS
a) Plugin Qgis2threejs 2.4.2
b) Link para download: https://plugins.qgis.org/plugins/Qgis2threejs/
É um complemento do software QGIS capaz de gerar a visualização tridimensional e também
é outro recurso adotado neste manual para exemplificar o processo de criação de modelos 3D do
terreno. Através deste plugin, também abordado no Caderno de Instrução de Geoinformação de
2018, “O mapa 3D que pode ser gerado pelo QGIS possui as grandes vantagens de ser um arquivo
leve, no formato ‘.html’, que pode ser visualizado nos navegadores de internet.”. (DSG, 2018, p.
228)
6.1. INSTALAÇÃO
O QGIS consegue instalar plugins através do seu arquivo compactado. Na opção
“Complementos>Gerenciar e Instalar Complementos>Instalar a partir do zip” (Figura 17). Para
utilizar o plugin depois de instalado ele deve estar habilitado na janela “Complementos>Gerenciar
e

Instalar

Complementos...>Instalados”

e

para

iniciá-lo

é

na

opção

“Web>Qgis2threejs>Qgis2threejs Exporter” (Figura 18). Também pode ser acessado pelo seu
ícone na barra de ferramentas, ambos os caminhos são no QGIS.
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Figura 17 – Instalação de plugin no QGIS.

Figura 18 – Plugin Qgis2threejs.

Outra forma de instalar um plugin é procurando ele no repositório oficial do software através
da aba “Complementos>Gerenciar e Instalar Complementos...>Tudo” no QGIS. Mas, caso esteja
utilizando uma conexão corporativa (EBNet, por exemplo), é necessário configurar os parâmetros
de internet do software em “Configurações>Opções...>Rede>Usar proxy para acesso a web”.
6.2. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO
Após definir as camadas que serão utilizadas e a área a ser representada em 3D, como
exemplifica a Figura 19. O QGIS oferece a opção de salvar a extensão do canvas, garantindo a
mesma região de trabalho tanto no QGIS quanto no Qgis2threejs, que será visto na etapa de
configuração desse plugin.
Para salvar a área de trabalho é em “Exibir>Novo Favorito Espacial...” (Figura 20), também
é possível importar/exportar esse favorito espacial em “Exibir>Mostrar Gerenciador de Favoritos
Espaciais” ou localizar essa região salva com os seus valores de extensão (criando um novo
favorito espacial com os valores de extensão).
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Figura 19 – Camadas carregadas e área de trabalho no QGIS.

Figura 20 – Favorito espacial no QGIS.

As camadas vetoriais escolhidas para esse trabalho estão de acordo com a implementação da
Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV) feita pela
DSG, mas é possível utilizar qualquer outro tipo de arquivo SHAPEFILE. Ao baixar os vetores do
BDGEx, eles vêm em arquivo compactado, basta então extraí-los para ser utilizado e ficará uma
cópia de segurança do arquivo original (compactado).
Dessas camadas vetoriais as quais possuem diversas feições, que são objetos (ponto, linha ou
polígono) representando algum elemento do mundo real, podem ser excluídas algumas feições para
18

elaborar um modelo 3D que não seja poluído de informações: muitos dados ao mesmo tempo que
podem dificultar a distinção visual dos vetores utilizados ou do arquivo matricial ao fundo.
As simbologias, conforme explicado no item 5.1., podem ser modificadas e os estilos
escolhidos no QGIS também são usados no Qgis2threejs, entre outras opções de simbologia do
plugin.
6.3. CONFIGURAÇÃO DA CENA 3D
As configurações necessárias para representação 3D do terreno estarão na opção
“Scene>Scene Settings” (Figura 21) e os subitens abaixo explicam alguns parâmetros.

Figura 21 – Scene Settings no plugin Qgis2threejs.

6.3.1. VERTICAL EXAGGERATION
É o exagero vertical que será aplicado para visualizar o terreno em 3D, porque quando se
encontra com o fator de escala 1 (padrão) fica muito suave a variação do terreno. Então para
destacar mais essa variação, pode ser exagerado esse fator de escala conforme as exigências de cada
projeto.
Como uma recomendação razoável, esse fator de escala pode ficar entre 2 a 4 para áreas
menores (recorte de um MI) e entre 4 a 10 para maiores áreas representadas (extensão total de um
MI). Quanto ao uso de mais MIs ao mesmo tempo, basta aumentar o fator de escala conforme se
julgue adequado; porém, a escolha deste parâmetro cabe às necessidades de cada usuário.
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6.3.2. VERTICAL SHIFT
É a altura da borda do modelo e corresponde à unidade de medida do SRC utilizado pelo
QGIS, ou seja, em metros. Como sugestão, pode ser adotado o valor 1.
6.3.3. DISPLAY OF COORDINATES:
É para escolher qual tipo de coordenadas serão exibidas no modelo, quando clicado, que
podem ser as do projeto (planas) ou do SRC WGS 84 (geográficas). Para a escolha certa deste
parâmetro, recomenda-se serem do mesmo tipo de coordenadas utilizadas em outros produtos
cartográficos.
Por exemplo, a escolha pode variar conforme as necessidades do público-alvo que pretende
utilizar o modelo 3D. Caso este grupo se utilize de coordenadas planas em trabalhos com cartas
topográficas ou coordenadas geográficas em um aparelho de GPS.
Após concluir estas etapas, é possível visualizar a área de trabalho em 3D. Para isso, deverá
ser habilitada a camada do MDE utilizado no item “DEM” da árvore (Figura 22). Nota-se também
que o modelo corresponde a área do canvas do QGIS. E conforme é movimentado o canvas, é
atualizada a visualização 3D no plugin, mas para voltar exatamente à área de trabalho inicial, tem a
opção (no QGIS) do “Favorito Espacial” salvo anteriormente.

Figura 22 – Modelo 3D no Qgis2threejs com MDS, ortoimagem e simbologias de vetores.

Antes de acrescentar o vetor com uma representação 3D, é importante ressaltar que o plugin
oferece algumas formas de objetos para representar esse tipo de dado. Por exemplo, podem ser
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escolhidos variados tipos de objetos 3D para representar o dado vetorial. Porém, quanto à
simbologia do software utilizada por este vetor (item 5.1.), caso esteja habilitada a sua camada no
QGIS, será representada como textura – “pintada” sobre o arquivo matricial utilizado como plano
de fundo – no modelo 3D criado pelo plugin.
6.4. CONFIGURAÇÕES PARA REPRESENTAR VETORES COM OBJETOS 3D
A seguir, os subitens explicarão as configurações necessárias para representar o dado vetorial
com algum objeto 3D. O botão direito do mouse sobre a camada abre a opção “Properties”
(propriedades) da camada e, seguidamente, a janela para inserir os parâmetros desejados.
6.4.1. OBJECT TYPE
Definirá o tipo de objeto 3D que será usado no vetor. Neste parâmetro pode ser escolhido, por
exemplo, uma esfera para um vetor do tipo ponto, definir um objeto parede (“Wall”) até uma altura
que desejar para um vetor do tipo linha ou representar um vetor do tipo polígono com um objeto 3D
– um polígono com volume (“Extruded”) – também com a altura que desejar, entre outros.
6.4.2. MODE
Escolherá algum arquivo para usar suas informações altimétricas como referência, então, é
utilizado a opção “Relative to...” com o MDE carregado. Por exemplo, com o MDE usado nos
exemplos deste manual: “Relative to ‘Modelo_Tridimensional_MDS-2969-3-SO-SH-22-V-D-V-3SO-25000’ layer”.
6.4.3. ALTITUDE
Esse parâmetro define a altitude em que iniciará a construção do objeto 3D, relativo ao MDE
escolhido anteriormente. Caso seja usado o valor padrão 0, o centro do objeto 3D ficará na mesma
altitude do ponto do MDE onde o vetor estiver localizado, ou seja, o objeto ficará com a sua metade
superior visível. Como sugestão, pode-se aumentar o valor deste parâmetro até que se visualize todo
o objeto.
6.4.4. COLOR
A cor do objeto 3D, por padrão é o “Feature style” que utiliza o mesmo estilo da feição que
estiver configurada no QGIS através da sua simbologia (item 5.1.), sendo igual para o parâmetro
“Opacity”. Além de possuir outras opções para a escolha da cor, mas recomenda-se que a
configuração da cor seja feita pela propriedade da camada na interface do QGIS.
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6.4.5. DIMENSÕES DO OBJETO 3D
Abaixo da opção “Opacity” aparecerão as dimensões para serem definidas conforme o tipo de
objeto escolhido. Por exemplo, caso seja escolhido o objeto “Box” para o vetor do tipo ponto, em
seguida aparecerão mais 3 parâmetros: “Width” (largura), “Depth” (profundidade) e “Height”
(altura).
6.4.6. FEATURES THAT INTERSECT WITH MAP CANVAS EXTENT
Para representar apenas as geometrias da área de trabalho e não todas da camada vetorial
carregada no QGIS. Por exemplo, caso seja representada apenas uma localidade no centro de uma
carta topográfica com os vetores de sua hidrografia e este parâmetro não estiver selecionado, ficarão
todos esses vetores com objetos 3D. Tanto os que se encontram sobre o modelo 3D quanto os
demais que ficarão “voando” sobre o cenário.
6.4.7. CLIP GEOMETRIES
Corta a parte da geometria que não está contida na área de trabalho. O princípio se assemelha
com o parâmetro anterior, mas neste caso considera a parte do vetor que esteja fora do modelo 3D,
para vetores do tipo linha e polígono.
6.4.8. EXPORT ATTRIBUTES
Quando habilitado, mostrará a tabela de atributos do vetor ao clicar no objeto que o
representa. Por exemplo, caso utilize um vetor de edificação que possua em sua tabela de atributos
os campos “NOME” e “NOMEABREV” preenchidos, respectivamente, com “2º Centro de
Geoinformação” e “2ºCGEO”. Essas informações só aparecerão quando for selecionado o objeto no
modelo 3D se este parâmetro estiver habilitado.
6.4.9. LABEL FIELD
Adiciona uma legenda (rótulo) sobre o objeto que representa o vetor, quando escolhido algum
atributo para ser a fonte do rótulo. Por exemplo, nesta opção pode-se escolher o atributo
“NOMEBAREV” da feição – seguindo no exemplo do parâmetro anterior – para rotular sobre o
objeto “2ºCGEO”
6.4.10. LABEL HEIGHT
Define a altura do rótulo baseada nas opções “Absolute” (referente ao plano de origem do
cenário 3D) ou “Relative” (referente ao ponto no MDE onde o vetor estiver localizado). Como
sugestão, pode ser a mesma altura que definir no parâmetro 6.4.5..
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6.4.11. EDGE COLOR / BORDER COLOR
Definem as cores das arestas ou bordas dos polígonos extrudados ou chapados. A escolha da
cor é feita de maneira igual ao subitem 6.4.4..
A Figura 23 mostra a janela de configuração para representação de vetores com objetos 3D.
Neste caso, um exemplo dos parâmetros usados para se representar uma geometria do tipo polígono
através de um objeto com volume e rotulado com seu nome cadastrado em sua tabela de atributos.

Figura 23 – Exemplo de configuração das propriedades da camada vetorial no Qgis2threejs.

Não é possível rotular vetores do tipo linha, mas como alternativa pode-se criar uma camada
SHAPEFILE do tipo ponto pelo QGIS, para inserir um vetor ponto com um campo de atributo que
se deseja rotular (nome de um rio, por exemplo). Para criar um SHAPEFILE é em “Camada>Criar
nova camada>Nova Camada Shapefile...” na interface do QGIS, o SRC deve ser o mesmo dos
dados carregados e deve ser criado um campo (atributo) para receber a informação que será rotulada
(texto ou número inteiro).
A Figura 24 mostra como criar a camada e localiza os ícones utilizados para a criação do
ponto no canvas do QGIS. Depois de criar a camada, tem que alternar a edição da camada (ícone
“lápis amarelo”); criar uma geometria (ícone “3 pontos verdes”); preencher a tabela de atributos que
abre em seguida; salvar a edição na camada (ícone “disquete azul com lápis vermelho”) e reiniciar o
plugin Qgis2threejs.
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Figura 24 – Criação da camada SHAPEFILE do tipo ponto no QGIS.

6.5. COMPLEMENTOS DE CENÁRIO
6.5.1. SETA DE ORIENTAÇÃO
A visão do modelo 3D pode ser alterada, girando em qualquer direção ou aproximando e/ou
afastando, e com isso perde-se a noção da direção norte. Para resolver esse problema, o plugin
possibilita colocar uma “Seta Norte” no canto inferior esquerdo, conforme será ilustrado na próxima
figura. O caminho para habilitar esse recurso é em “Scene>Decorations>North Arrow”.
6.5.2. TEXTOS DE CABEÇALHO E RODAPÉ
É possível inserir textos curtos no canto superior esquerdo (cabeçalho) e no canto inferior
esquerdo (rodapé), abaixo da “Seta Norte”. O caminho para habilitar esse recurso é em
“Scene>Decorations>Header/Footer Labels”.
6.6. MODELO 3D CRIADO
A Figura 25 exibe o exemplo de um modelo 3D criado pelo plugin. Nele, encontram-se uma
ortoimagem sobre o MDE utilizado para gerar a visualização do terreno em três dimensões e alguns
vetores. Sendo, a esfera marrom para representar uma edificação (vetor do tipo ponto), duas paredes
marrom para representar duas barragens (vetores do tipo linha) e um polígono com volume
representando a eclusa (vetor do tipo polígono). Também, demais vetores sem objetos 3D e
representados como textura sobre a ortoimagem, conforme a explicação após o subitem 6.3.3..
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Figura 25 – Exemplo de modelo 3D no plugin Qgis2threejs.

Ao selecionar qualquer ponto no modelo 3D é retornado a sua informação, caso esse ponto
seja um vetor será exibido o nome da camada (“Layer name”) e sua tabela de atributos
(“Attributes”) ou se for um ponto sem vetor exibirá apenas o nome do MDS; mas em ambos os
casos exibem também as coordenadas do ponto selecionado (“Clicked coordinates”), que podem
ser planas ou geográficas de acordo com a configuração do subitem 6.3.3.; Ainda sobre o ponto
selecionado, pode-se também orbitar todo o modelo 3D através desse ponto, na opção “Orbit
around here” e a Figura 26 exemplifica toda a descrição deste item.

Figura 26 – Pontos selecionados no plugin Qgis2threejs.
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6.7. FORMATOS DE EXPORTAÇÃO DO PLUGIN
6.7.1. ARQUIVO IMAGEM
A opção “File>Save Scene as>Image(.png)” captura a visão atual do canvas do plugin e
salva em uma imagem de extensão PNG.
6.7.2. ARQUIVO 3D
A opção “File>Save Scene as>glTF(.gltf, .glb)” salva o modelo criado em um arquivo glTF,
que segundo os criadores deste formato é uma extensão de arquivo para cenas 3D interoperável em
vários softwares e aplicativos que trabalham com formas tridimensionais, conforme divulgado no
seu site oficial (Khronos Group, 2020). O link encontra-se nas referências bibliográficas deste
manual.
6.7.3. ARQUIVO HTML
É uma forma de exportar o modelo criado sem que o destinatário precise utilizar softwares
específicos capazes de visualizar cenas 3D ou o QGIS (software de criação do modelo). Porque o
formato de exportação é em HTML, acompanhado de outros arquivos necessários para a sua
execução.
Logo, para o destinatário visualizar o modelo 3D precisa-se enviar todos os arquivos gerados
automaticamente na exportação para a web, salvos no diretório do computador escolhido como local
de armazenamento dessa exportação; preferencialmente em uma única pasta compactada para evitar
que se esqueça de enviar algum arquivo.
É importante destacar que ao enviar o modelo 3D desta forma mencionada, o destinatário
conseguirá abrir o modelo no seu navegador de internet mesmo sem os dados cartográficos
utilizados no processo de elaboração do trabalho realizado. Por fim, a opção “File> Export to
Web...” inicia as configurações para a exportação no formato aceito pelos navegadores de internet:
•

Output Directory: local do computador que será salvo os arquivos;

•

HTML Filename: nome do arquivo HTML;

•

Template: nesse campo é escolhido o tipo de visualizador do modelo 3D:
1) 3D Viewer: apenas para visualizar o modelo;
2) 3D Viewer with dat-gui panel: visualização e manipulação dos vetores utilizados
no modelo, como alternar a exibição ou a opacidade deles;
3) Mobile: para dispositivos móveis. Porém, ainda em fase experimental pelo
desenvolvedor do plugin, de acordo com a documentação do Qgis2threejs nas
referências bibliográficas deste manual, e não foi explorado este recurso neste
manual. Caso seja usado como solução a utilização das opções 1) e 2) para browsers
de dispositivos móveis ao invés desta opção, também não será visualizado o modelo
3D;
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•

Preserve the Current Viewpoint: se estiver habilitado somente iniciará o HTML a partir
da visão do plugin quando exportado, por exemplo, caso exporte o modelo virado para
baixo na visualização do plugin, no navegador de internet será iniciado nesta mesma
visão. Mas, não interfere na movimentação do modelo 3D;

•

Enable the Viewer to Run Locally: se estiver habilitado garantirá que o HTML seja
executado em qualquer navegador de internet;

•

Open the Viewer in a Web Browser: se estiver habilitado, ao término do processo de
exportação será executado o HTML no navegador padrão do computador.

A Figura 27 mostra um exemplo de modelo 3D criado e exportado com o “Template” do tipo
“3D Viewer with dat-gui panel” e com um vetor da camada “HID_Barragem_L” selecionado. Notase que na versão em HTML também se aplicam os recursos descritos no item 6.6., sobre as
informações do ponto selecionado.

Figura 27 – Modelo 3D na versão em HTML do plugin Qgis2threejs.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração deste manual notou-se algumas diferenças entre a ferramenta nativa do
software QGIS e o seu plugin Qgis2threejs na confecção do modelo 3D. Entretanto, não é objetivo
deste documento realizar uma comparação técnica entre esses recursos. Dessa forma, a fim de
orientar os usuários inexperientes na área da geoinformação, serão abordados alguns aspectos dos
testes realizados com os produtos cartográficos descritos neste manual.
Primeiramente, caso se utilize da ferramenta nativa do QGIS para confeccionar algum modelo
3D e posteriormente adote o uso do plugin, o mesmo apresenta um bug na inicialização do
Qgis2threejs. Sendo o erro: “No 3D objects were rendered? There is a compatibility issue with
QGIS 3D view. You need to close QGIS 3D view(s) and restart QGIS to use this preview” (Figura
28). Porque ao utilizar as ferramentas nesta ordem, gera um conflito de visualizações 3D e o plugin
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não consegue exibir no seu canvas (área de trabalho) a sua visualização tridimensional dos dados.
Mas para resolver a questão, como solução do próprio Qgis2threejs é a reinicialização do QGIS.

Figura 28 – Bug do conflito de visualização 3D entre a ferramenta nativa do QGIS e o plugin Qgis2threejs.

É importante ressaltar que nessas verificações foram adotados como critério o mínimo
possível de configurações manuais, preferindo as predefinidas pelas ferramentas. Sendo assim,
facilita a compreensão dos usuários leigos na manipulação de dados geoespaciais e, conforme
apresentado, o usuário poderá escolher, de acordo com suas necessidades qual ferramenta será
gerado o seu modelo tridimensional. Entretanto, esse critério foi adotado para atingir o objetivo
estipulado do manual, que é transmitir os conhecimentos da geração de modelos do terreno em 3D
de maneira objetiva.
Sobre a vista 3D nativa do QGIS, apresentou melhores resultados de resolução com áreas
maiores, toda a extensão de um ou mais produtos cartográficos; a possibilidade de simular voos de
drone, por exemplo, através de animações que percorrem o modelo criado e de realizar medições de
distâncias no cenário tridimensional. Por outro lado, para trabalhar com objetos 3D representando
os dados vetoriais, o Qgis2threejs demonstrou ser mais eficiente e nos formatos de exportação
também. Destacando-se o formato para navegadores de internet, o qual isenta o destinatário que
pretende-se enviar o modelo 3D produzido no software QGIS de utilizar este programa.
Por fim, as figuras a seguir mostram as diferenças entre as visualizações dos mesmos dados.
Um comparativo entre os dados visualizados de forma plana no QGIS e a mesma área com uma
representação 3D. A Figura 29 contém uma carta topográfica com um vetor do tipo ponto na cor
rosa (sede da localidade) no QGIS e sua representação tridimensional no plugin Qgis2threejs; onde
foi utilizado um objeto 3D do tipo ícone – qualquer imagem PNG com fundo transparente pode ser
usada como ícone – para indicar a sede da localidade.
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Figura 29 – Comparativo 2D no QGIS versus 3D do plugin Qgis2threejs.

Como último exemplo, e encerrando as explicações deste manual, a Figura 30 compara a
visão de uma ortoimagem com os vetores, do tipo linha, da malha rodoviária. Tanto suas
visualizações bidimensionais no software QGIS como as tridimensionais na ferramenta nativa Vista
do Mapa 3D deste programa.

Figura 30 – Comparativo 2D no QGIS versus 3D da ferramenta nativa Vista do Mapa 3D do QGIS.

29

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
EXÉRCITO BRASILEIRO. Manual de Campanha Geoinformação – EB20-MC-10.209 –
1ª

Edição.

Brasília,

2014.

Disponível

em:

<http://www.geoportal.eb.mil.br/portal/images/PDF/EB20-MC-10.209.pdf>. Acesso em: 07 de
julho de 2020.
EXÉRCITO BRASILEIRO. Caderno de Instrução de Geoinformação – EB80-CI-72.001 –
1ª

Edição.

Brasília,

2018.

Disponível

em:

<http://www.geoportal.eb.mil.br/portal/images/PDF/CI_GeoInfo_20190110_EB80CI72001.pdf>.
Acesso em: 07 de julho de 2020.
QGIS DEVELOPMENT TEAM. Guia/Manual do Usuário (QGIS 3.10), 2020. Visualização
de

Mapa

3D.

Disponível

em:

<https://docs.qgis.org/3.10/pt_BR/docs/user_manual/introduction/qgis_gui.html#d-map-view>.
Acesso em: 07 de julho de 2020.
MINORU AKAGI. Qgis2threejs Plugin Document, 2020. Página inicial. Disponível em:
<https://qgis2threejs.readthedocs.io/en/docs/>. Acesso em: 07 de julho de 2020.
EXÉRCITO BRASILEIRO. Geoportal do Exército Brasileiro, 2020. Página permissões de
acesso do BDGEx. Disponível em: <http://www.geoportal.eb.mil.br/portal/bdgex-1/permissoesacesso>. Acesso em: 07 de julho de 2020.
DAN DENNEDY, LLC. Shotcut Video Editor, 2020. Página download. Disponível em:
<https://shotcut.org/download/>. Acesso em: 07 de julho de 2020.
LIVRE LABS. Livre Labs – Compartilhando Experiências em Software Livre, 2020 –
Canal do Youtube. Página Animando uma sequência de imagens no Shotcut. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=MQaMPbJIlf8>. Acesso em: 07 de julho de 2020.
KHRONOS GROUP. The Khronos Group Inc, 2020. Página glTF Overview. Disponível
em: <https://www.khronos.org/gltf/>. Acesso em: 07 de julho de 2020.

30

