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A MODELAGEM DO TERRENO COMO FORMA DE OBTER A MAIOR

REALIDADE POSSÍVEL

Guilherme Polidori Cabral*

Joelson Suzena Rosa**

RESUMO

O estudo da modelagem do terreno foi desenvolvido neste trabalho de

forma a identificar as melhores técnicas de cartografia, com uso dos recursos

da tecnologia da informação disponíveis aos militares do Exército Brasileiro.

Verificou-se a utilidade do software QGIS 2.0, sua aplicação e viabilidade

como uma ferramenta  para  obtenção  de  mapas  3D,  por  meio  de  modelos

digitais  baseados  em atributos  de  células,  comumente  chamados  de  pixel,

existentes em imagens satelitais.

Por  fim,  foi  identificada  a  viabilidade  da  utilização  dos  recursos

computacionais MDS (modelo digital de superfície) e MDT (modelo digital do

terreno) na obtenção de imagem cartográfica.

Palavras-chave:  cartografia,  geoinformação,  modelagem,  Modelos

Digitais de Elevação (MDE) e  mapa 3D.

ABSTRACT

The study of terrain  modeling was developed in this work in  order to

identify  the  best  cartographic  techniques,  using  information  technology

resources available to the Brazilian Army military.

The usefulness of QGIS 2.0 software, its application and viability as a

tool to obtain 3D maps, was verified through digital models based on attributes

of cells, commonly called pixel, existing in satellite images.

Finally,  the feasibility  of  the use of  the computational  resources MDS

(digital  surface  model)  and  MDT (digital  terrain  model)  in  the  acquisition  of

cartographic image was identified.
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1. INTRODUÇÃO

Desde a mais remota batalha o conhecimento do terreno por exércitos

pode ser  considerado uma premissa básica para o sucesso das operações

militares, independente do época, do local ou tropa envolvida.

O  uso  da  informação  sobre  o  terreno  percorre  todos  os  níveis  de

comando, da esquadra (mais simples) até a Força Terrestre Componente (FTC),

fazendo crer que as decisões em um ambiente de conflito leva muito em conta

esse fator: o terreno.

Por  essas  razões,  os  chefes  militares  preocupam-se  em conhecer  ao

máximo todos os detalhes do terreno em que a tropa combaterá. Do maior

estrategista da antiguidade, Sun Tzu (500 a.c.), podemos destacar o seguinte

ensinamento:

“Conheça o inimigo e a si mesmo e você obterá a vitória sem

qualquer perigo; conheça o terreno e as condições da natureza, e

você será sempre vitorioso.” (Sun Tzu)

Como forma de registrar e esclarecer sobre o terreno os exércitos podem

utilizar  gravuras  (desenhos  primitivos),  maquetes,  imagens  em  alto  relevo

(caixões de areia), mapas geográficos, mapas temáticos (“calcos”) superpostos

a cartas topográficas e, como fazem as potências da atualidade, empregando

imagens de satélite.

A grande mudança tecnológica veio com surgimento dos computadores na

década de 1940, trazendo maiores possibilidades para o uso e manipulação de

imagens (Fotogrametria,  Sensoriamento Remoto e Processamento Digital  de

Imagens) e a modelagem e representação da superfície terrestre (Cartografia e

Modelo  Digital  de  Elevações),  impactando  sobremaneira  nas  operações

militares no mundo todo.
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1.1 PROBLEMA

A busca pela melhor representação do terreno tem ocupado equipes

das  forças  armadas  de  diversos  países  há  muito  tempo,  ocorrendo  a

especialização  do  trabalho,  como  verifica-se  até  hoje  nos  Centros  de

Geoinformação criados pelo Exército Brasileiro.

Baseado nos fundamentos contidos no Manual de Campanha EB20-MC-

10.209 – Geoinformação, publicado pelo Estado-Maior do Exército em 2014, foi

introduzido o Banco de Dados Geográficos do Exército (BDGEx), que ampliou

os dados e produtos decorrentes do processo de produção cartográfica, indo

além  das  antigas  cartas  topográficas  e  possibilitando  a  manipulação  de

produtos geoespaciais digitais vetoriais e matriciais.

Verifica-se, também, uma grande evolução na área de geotecnologias,

sistemas orbitais de posicionamento, comunicações e sensoriamento remoto,

as quais fornecem suporte para uso civil ou militar. 

1.2 OBJETIVOS

O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  identificar  as  ferramentas  e  as

técnicas  mais  apropriadas  para  representações  do  terreno,  sobretudo  a

modelagem do terreno por meio do geoprocessamento, que possibilitam obter

a maior realidade.

Para viabilizar a consecução do objetivo deste estudo, foram formulados

os seguintes objetivos específicos:

a. apresentar os conhecimentos teóricos básicos e aspectos práticos no

uso  da  geoinformação,  de  uma  maneira  a  obter  maior  realidade  sobre  o

terreno.

b.  apresentar  os  conceitos  básicos  de  geoprocessamento  necessários

para o entendimento do uso e manipulação da geoinformação digital.

c. apresentar os Modelos Digitais de Elevação (MDE) como técnica de

modelagem do terreno em prol das atividades militares.
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1.3 JUSTIFICATIVAS

O  estudo  do  terreno  se  reveste  de  importância  para  as  operações

militares pois  serve de fator  de análise para a decisão do comandante em

qualquer conflito.  Portanto,  a busca por tecnologias que permitem a melhor

representação  geográfica  com baixo  custo  é  um  assunto  relevante  para  o

Exército Brasileiro.

2. METODOLOGIA

Com o objetivo de desenvolver a pesquisa e no sentido de atender ao

problema foi realizado o estudo da bibliografia e dos documentos relacionada à

temática da representação do terreno, buscando-se exemplos práticos para o

melhor uso da geoinformação.

Todo  o  trabalho  buscou  apresentar  os  conhecimentos  e  os

procedimentos necessários para o emprego adequado da geoinformação digital

em prol das atividades militares que dependam do conhecimento do terreno.

Os objetivos gerais propostos buscam balizar o estudo das tecnologias

que permitem a  melhor  representação geográfica e,  com isso,  proporcionar

maior  familiaridade  com  o  tema  da  representação  do  terreno.  Para  tanto,

utilizou-se  o  procedimento  de  pesquisa  exploratória,  com  viés  técnico-

documental.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A pesquisa voltou-se para os manuais em uso no Exército Brasileiro e

literatura livre encontradas de forma gratuita em sítios da internet, uma vez que

as  fontes  são  vastas  sobre  o  assunto,  o  qual  está  intimamente  ligado  à

Tecnologia da Informação.

Nessa empreitada exploratória, foram destacadas as seguintes palavras-

chave: cartografia, geoinformação, modelagem, Modelos Digitais de Elevação

(MDE) e  mapa 3D.
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a. Critério de Inclusão:

-  Documentos,  publicações  e  manuais  voltados  para  o  estudo  do

geoprocessamento e as  técnicas matemáticas e computacionais aplicáveis à

cartografia e geoinformação.

b. Critério de Exclusão:

- Documentos dedicados ao estudo da representação do terreno sem o

uso da tecnologia computacional ou sem qualquer aplicabilidade em operações

militares.

2.2 COLETA DE DADOS

Foi  realizada  a  revisão  bibliográfica  de  modo  a  apresentar  os

conhecimentos teóricos básicos e aspectos práticos no uso da geoinformação,

de  maneira  a  obter  maior  realidade  sobre  o  terreno,  em  benefício  das

operações militares.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da década de 60 alguns fatores como o desenvolvimento dos

computadores  e  os  avanços  na  tecnologia  espacial,  sobretudo  o  uso  de

satélites,  trouxe  enorme  revolução  para  a  cartografia  e  suas  ferramentas.

Ainda,  fez  surgir  uma  maior  análise  dos  dados  cartográficos,  podendo  ser

divididos em dados matriciais e dados vetoriais. A partir disso, obtemos  três

grandes conjuntos de dados cartográficos: 

a. dados matriciais;

b. dados vetoriais; e

c. dados tabulares.
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A base das representações matriciais é a organização por linhas “n” e

colunas “m”. Assim sendo, cada elemento da matriz é chamado de célula (ou

pixel) e possui um valor referente ao atributo representado por um número real.

Os documentos cartográficos matriciais  podem ser  desenvolvidos em

diversos formatos. Os mais comuns são TIFF, JPG e BMP. 

Abaixo apresentamos uma mesma região por dois arquivos matriciais,

de diferentes resoluções. Podemos observar que as quantidades de linhas e

colunas dos arquivos matriciais são distintas.

Representação Matricial.(Manual de Campanha de Geoinformação, 2014)

Mas apenas a representação em duas dimensões não é o suficiente

para  representar  da  forma  mais  completa  o  terreno  de  interesse  militar.  É

necessário que o combatente consiga enxergar em 3D todas as informações

que o plano cartesiano não permite sem o uso da abstração mental. Para tanto,

a  Diretoria  de  Serviços  Geográficos  (DSG)  adotou  o QGIS  2.0  (software

multiplataforma,  de  licença livre e altamente  personalisavél).  Esta excelente

ferramenta encontra-se disponível  para  download para os diversos sistemas

operacionais  pelo  endereço  eletrônico:

http://qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html.

http://qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html
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Acesso livre (internet)

Com  este  aplicativo  é  possível  a  instalação  de  plugins

(complementos)  de forma que o usuário pode personalizar  o  software de

acordo com as suas preferências, eliminando ícones desnecessários.

Após a instalação do software QGIS 2.0 no desktop, basta realizar a

importação dos arquivos vetoriais  para iniciar  a  modelagem e se obter  a

representação 3D. O sistema dispõe de  grandes vantagens, por trabalhar

com um arquivo leve (formato “.html”).

Para  obter  o  mapa  3D  são  necessários  os  modelos  digitais  de

elevação  da  região  e  o  arquivo  matricial  que  será  usado  como  textura.

Recomenda-se o uso de imagens de satélite de alta resolução, que estão

disponíveis  na  plataforma  do  Google,  porém  é  possível  utilizar  carta

topográfica digital. Ainda, se o  usuário  possuir  um   arquivo    vetorial,  com
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coordenadas das altitudes das feições nele representadas (exemplo:

altura de edificações) este poderá ser empregado na confecção do mapa 3D.

Veja abaixo alguns exemplos para comparação:

         Vista do Mapa em 2D. (Manual de Campanha de Geoinformação,
2014)

Mapa em 3D do QGIS 2.0 (Manual de Campanha de Geoinformação, 2014)
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Outro conceito importante para o estudo das técnicas de modelagem é a

utilização dos Modelos Digitais de Elevação (MDE), que caracterizam-se por

serem representações simplificadas do terreno, com objetivo de reproduzir os

fenômenos reais da superfície terrestre, com a capacidade de representar a

terceira dimensão.

Esta  ferramenta,  como  contribuição  direta,  permite  a  visualização  do

usuário  com  uso  de  pouco grau  de  abstração,  pois  baseia-se  no

armazenamento de dados de altimetria de uma superfície. 

Sua aplicação pode ser observada para o cálculo de volumes de corte e

aterro para construção de estradas e barragens, para geração de mapas de

declividade  e  perfis  topográficos  e  para  visualizar  tridimensionalmente  as

superfícies representadas.

Exemplo  de  Modelo  Digital  de  Elevação  (Manual  de  Campanha  de

Geoinformação, 2014)

Esta ferramenta  pode representar o terreno sem construções ( terreno

propriamente dito, sem considerar a vegetação e os demais componentes das

elevações)  sendo  chamado de Modelo Digital do Terreno (MDT). Porém,

também  podem  representear  a vegetação e os demais  componentes  das

elevações. Daí passa a ser chamado de Modelo Digital de Superfície (MDS). 
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O MDS, diferentemente dos MDT, não é apropriado para geração de

curvas  de  nível, já  que não representa unicamente a superfície terrestre

(terreno).

A ilustração abaixo exemplifica essa distinção entre MDT e MDS. 

Diferença entre MDS e MDT. (Manual de
Campanha de Geoinformação, 2014)

MDS (Manual de Campanha de Geoinformação,
2014)
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                      MDT. (Manual de Campanha de Geoinformação, 2014)

Sendo assim, verifica-se que os MDT, como ferramenta útil, tem maior

aplicabilidade nas operações militares, porém nada proibe o uso combinado do

MDS com os MDT em ituações específicas, como por exemplo em Operações

de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), dada a preponderância do ambiente

urbano.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho identificou aquelas ferramentas e técnicas capazes de gerar maior

realidade sobre o terreno a ser utilizado em uma operação militar.

Podemos  observar  que  a  pesquisa  realizada  selecionou  da  literatura  algumas

soluções  práticas  para  a  criação da  representação  em três  dimensões  (3D),  como o

software QGIS 2.0. Verificou-se que, sem maiores dificuldades, o usuário pode instalar o

programa no desktop e realizar a importação dos arquivos vetoriais. Após isso, chega-se

a representação em 3D (mapa 3D). O formato HTML também permite maior agilidade ao

usuário, pois é um arquivo considerado leve para os padrões usuais.

E como complemento, pode-se verificar a possibilidade da utilização dos recursos

computacionais MDS (modelo digital de superfície) e MDT (modelo digital do terreno) na

obtenção de imagem cartográfica.

Concluímos então que, em última análise, a modulagem do terreno é uma atividade

acessível ao usuário militar e deve ser amplamente divulgada, pois facilita os trabalhos

em operações ou em atividades administrativas,  já que proporciona a visualização do

terreno de forma mais clara e completa. 
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