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RESUMO 

As aplicações, envolvendo a visualização tridimensional de terrenos, estão geralmente relacionadas 

com a sua capacidade de resposta em tempo real. O fator predominante para o desempenho ade

quado dessas aplicações, quando executadas em computadores de escritório ou em portáteis, está 

relacionado com a eficiência na execução 'das atividades de desenho das placas de vídeo. Nessas 

aplicações, o modo pelo qual os dados cartográficos são preparados torna-se importante. Este artigo 

apresenta uma análise de resultados obtidos a partir de uma metodologia de pré-processamento de 

dados altimétricos tendo em vista o uso em aplicações de visualização de teatros de guerra. 
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Introdução 

Este artigo é o quarto trabalho de uma série 

de publicações relacionadas com a visualização 

tridimensional de teatros de guerra. O objetivo é 

analisar os resultados da metodologia de pré

processamento de dados cartográficos propos

ta por Mello e Ferreira (2004). Essa metodologia 

tem por finalidade permitir o manejo adequado 

dos dados cartográficos de modo a possibilitar 

sua utilização em aplicações de visualização tri

dimensional (3D) de teatros de guerra, em tempo 

real. Conforme descrito por Mello et alii (2003), a 

relação entre a resolução de um terreno, e seu 

dado associado, pode facilmente exceder a ca

pacidade de processamento de uma placa de 

vídeo, o que em muitos casos torna impossível 

uma aplicação dessa natureza. O desafio é via

bilizar aplicações de visualização 3D para cartas 

produzidas pelos órgãos de mapeamento siste-
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mático nacional em ambientes computacionais 

com baixa disponibilidade de processamento. 

Nesse contexto, o terreno é representado 

por uma superfície formada por um conjunto de 

triângulos geometricamente organizados que, 

juntos, conferem um aspecto tridimensional à 

superfície. Contudo, existe uma limitação tecno

lógica relacionada com a quantidade de triân

gulos a serem utilizados na representação des

sa mesma superfície. Quando representada com 

uma elevada quantidade de triângulos, a super

fície tende a ser disponibilizada, para visualização, 

mais lentamente. Por outro lado, quando a mes

ma superfície passa a ser representada por uma 

quantidade menor de primitivas geométricas, a 

taxa de atualização de sua imagem na tela do 

computador tende a aumentar. 

Os termos "elevada quantidade de triân

gulos" e "quantidade menor de primitivas geo

métricas" são subjetivos, pois não traduzem de 

forma determinística os valores por eles mensu

rados. Entretanto, sua utilização não se faz delibe

radamente, pois esses valores irão variar signifi

cativamente de acordo com a placa de vídeo uti

lizada no sistema de visualização. Sob essa ótica, 

torna-se importante compreender o conceito de 

tempo real; definir padrões de qualidade que irão 

nortear a avaliação; e avaliar o desempenho da 

metodologia de pré-processamento de dados 

cartográficos segundo diversas placas de vídeo. 

Sistemas de tempo real 

O pré-processamento de dados altimétricos 

tem por objetivo estruturá-los de modo que pos

sam atender às necessidades de aplicações de 

visualização 3D de teatros de guerra. No contexto 

da visualização tridimensional desse artigo, a taxa 

de atualização dos desenhos na cena é a métrica 
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utilizada para a análise de desempenho do siste

ma. Esses valores de velocidade estão relaciona

dos com a capacidade de efetuar operações em 

tempo real, o que sugere a necessidade de com

preender o que são sistemas dedicados a aplica

ções com essa característica. 

Um sistema é um conjunto de elementos co

nectados, ou relacionados, de tal modo que o con

junto possa ser considerado como uma unidade 

(Fregosi, 1980). No entanto, um processo pode 

ser entendido como uma seqüência de estados 

que um sistema assume no tempo, à medida que 

as transformações ocorrem no seu interior (Cos

ta, 1992). Assim, um sistema que administra um 

determinado processo é considerado um siste

ma trabalhando em ambiente de tempo real, se 

os seus tempos de processamento e conseqüen

tes respostas forem compatíveis com a dinâmi

ca do processo (Allworth, 1981). 

Desse modo, a caracterização de um siste

ma em ambiente de tempo real está relacionada 

com os tempos de atuação, onde cada aplicação 

possui suas próprias limitações. A denominação 

de sistemas que trabalham em ambiente de tem

po real tende a ser atribuído àqueles responsá

veis por supervisionar ou controlar processos que 

exijam tempos exíguos de resposta. Entre esses 

sistemas pode-se citar plantas industriais, usinas 

elétricas ou atômicas, centros médicos de trata

mento intensivo, entre outros. 

Por outro lado, considere sistemas tais co

mo o controle de tráfego de rotas marítimas, ou a 

navegação de sondas cósmicas. No primeiro caso, 

uma possível unidade de medida para o proces

so pode ser representada por milhas náuticas/ 

hora, enquanto que, no segundo, pode-se utilizar 

quilômetros/anos-luz. Ao realizar uma análise 

superficial desses casos, existe uma propensão 

em se questionar sua classificação como sistemas 



que trabalham em tempo real, pois eles possuem 

tempos mais elásticos para respostas. Entretan

to, esse tipo de questionamento não é sustentá

vel, pois a definição de um ambiente em tempo 

real está relacionada não só com o tempo de res

posta, mas também com a capacidade de tratar o 

problema oportunamente. Segundo Martin (1987), 

sistemas de tempo real podem possuir tempos 

de resposta mais alongados, contanto que o re

tardo na resposta não prejudique o correto fun

cionamento da aplicação. 

No ambiente militar, um sistema de visua

lização tridimensional de teatros de guerra tam

bém deve permitir respostas em tempo real. No 

Exército Brasileiro, o projeto de equipamentos 

para sistemas militares (Brasil,1994) é fortemente 

influenciado pelos Requisitos Operacionais Bási

cos (ROB) que estabelecem as características a 

serem atingidas por um sistema. Com base nes

sas características, são elaborados os Requisitos 

Técnicos Básicos (RTB) que interpretam, em ter

mos técnicos, os requisitos enumerados pelo ROB. 

Em geral, existe uma demanda que se contrapõe 

a restrições tecnológicas relacionadas com viabi

lidade de acondicionamento, limitação de peso, 

autonomia de baterias e capacidade de proces

samento. Por exemplo, as baterias militares atuais 

podem prover energia para displays, rádios, sen

sores e outros equipamentos eletrônicos para uma 

missão continuada de apenas 12 horas (Flynn, 

2004). Tropas de ação rápida, tais como uma bri

gada pára-quedista ou uma brigada aeromóvel, 

necessitam de energia elétrica por pelo menos 72 

horas contínuas (Brasil, 1998), Segundo o Future 

Force Warrior (Copeland, 2004a e 2004b), uma li

nha de pesquisa do Exército norte-americano, 

estima-se que no caso de um soldado equipado 

com capacete de comunicação sem fio, câmera 

de visão noturna, PDA (Personal DigitaI Assistant) 

e GPS (Global Positioning System), seria necessá

rio acrescentar, somente, 15kg de baterias ao seu 

equipamento de combate. 

De modo a reduzir o peso do equipamento, 

pode-se utilizar materiais mais leves, empregar 

novas tecnologias e eliminar supérfluos. Entre

tanto, as baterias são elementos necessários, pe

sados, e que não podem ser simplesmente des

cartados. A solução adotada pelos pólos de pes

quisa e desenvolvimento em todo o mundo, pa

ra contornar esse problema, tem sido a redução 

da quantidade de baterias. De modo a preservar 

o tempo de autonomia do sistema, procura-se 

reduzir o consumo de energia dos componen

tes eletrônicos para se adequarem à disponibili

dade das fontes de energia. Essa redução de con

sumo é viabilizada pela diminuição da capacida

de de processamento do sistema. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de apli

cações para visualização tridimensional de terre

nos torna-se um desafio. Primeiro, porque a natu

reza desse tipo de aplicação envolve uma grande 

quantidade de dados a serem processados. Se

gundo, porque os recursos computacionais dispo

níveis tendem a ser exíguos. A implicação direta 

desses dois fatores é que a aplicação torna-se in

capaz de disponibilizar os dados em tempo real. 

Nesse sentido, é recomendável uma solução de 

pré-processamento de dados que permita deso

nerar a aplicação de parte do processamento, con

forme descrito sucintamente na seção a seguir. 

Resumo da metodologia 

Um mapa é composto por uma série de ca

madas de informação, tais como: altimetria, sis

tema de transporte, hidrografia etc. Essas cama

das de informação, no âmbito do mapeamento 

topográfico sistemático (DSG/IBGE), são denomi-
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nadas categorias cartográficas e representam a 

informação gráfica do mapa pelas geometrias 

dos tipos ponto, linha e área. A carga de todas as 

geometrias, contidas em cada categoria carto

gráfica, pode-se tornar bastante custosa seja sob 

o ponto de vista do processamento gráfico, seja 

do consumo de memória. Em ambos os casos, a 

aplicação final pode-se tornar lenta. 

Conforme descrito por Mello e Ferreira (2005), 

em geral, apenas uma fração das geometrias de 

um ambiente virtual está efetivamente visível em 

um determinado momento, tal como ilustrado 

na figura 1. Observe que, no instante descrito na 

figura, o soldado visualiza apenas o blindado e a 

via de acesso. O helicóptero não está visível na 

situação em questão, e, nesse caso, não seria pre

ciso exibir todas as feições componentes da cena. 

Dessa forma, se fosse possível determinar quan

do uma dessas geometrias está invisível antes de 

ela ser desenhada, seria possível simplesmente 

ignorá-Ia, evitando, assim, o processamento de 

dados desnecessários para a aplicação. Esse pro

cedimento de recorte é conhecido como frustum 

culling (Aste et alii 2002). 

Figura 1 - Visibilidade de objetos em um 
determinado instante: a via de acesso e o blindado estão visíveis 

para o soldado, mas o helicóptero não. 

A fração de geometrias visíveis de um am

biente virtual é definida como sendo a interse

ção entre o cone de visão do observador e as 

categorias cartográficas. Por simplicidade, con-
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sidere apenas a camada de altimetria de uma 

região qualquer de interesse, tal como ilustrado 

na figura 2(a) . Nesse exemplo, observa-se uma 

área quadrangular em comum entre o cone de 

visão e os dados de altimetria. Em sistemas com

putadorizados, é comum representar o cone de 

visão do observador por uma pirâmide de visão 

(Lamothe, 1995). O volume de cálculos relacio

nados com pirâmides de visão tende a ser signi

ficativamente menor que o volume de cálculos 

associados a cones de visão, e, por esse motivo, 

as pirâmides de visão são mais utilizadas. 

'r"'-~(Io~r------
: 

(a) 

(b) 

Figura 2 - (a) Uma pirâmide de visão delimitando a área visível 
de uma camada de altimetria; (b) A subdivisão da região 

de interesse em células espacialmente indexadas, com a respectiva 
identificação das células visíveis na pirâmide de visão. 

A região de interesse, por sua vez, é dividida 

em células espacialmente indexadas (Mello & 

Ferreira, 2004) de forma que seja possível identifi

car quais áreas são interceptadas pela pirâmide 

de visão. Um exemplo de indexação é representa

do na figura 2b. Por fim, é realizado o teste de 

interseção para determinar quais células encon

tram-se totalmente, ou parcialmente, contidas na 

pirâmide de visão. No caso da figura 2b, observa

se que as células 0-4-5-10-15 foram descartadas 

durante esse procedimento, significando que to-



das as geometrias contidas no interior dessas cé

lulas não seriam remetidas para a placa de vídeo, 

desonerando o processamento da mesma. 

O descarte de células permite a eliminação, 

por um único teste, de vários objetos simultanea

mente. Esse artifício é utilizado para potencializar 

a capacidade de um sistema representar um dado 

cenário em tempo real, principalmente quando a 

aplicação precisa manipular milhares de primiti

vas geométricas. Segundo Anciães (2003), uma 

carta topográfica na escala de 1 :50.000 possui no 

pior caso cerca de 400.000 pontos. Em aplicações 

com características de tempo real, assume-se que 

a taxa de atualização da imagem no monitor do 

computador deve ser superior a 12 fps (frames 

per second - fps) (Lasseter, 1987). Para efeito de 

comparação, pode-se admitir que o sistema de 

televisão PAL-M, padrão adotado no Brasil, utiliza 

uma taxa de 25 fps de atualização de vídeo, e o 

NTSC, 30 fps. Lasseter também sugere que existe 

uma faixa transitória, definida pelos valores entre 

9 e 12 fps, na qual animações computacionais po

dem ser classificadas como tempo real com per

da de continuidade. 

Resultados 

Os testes têm por objetivo analisar como o 

tamanho das células que dividem a região de in

teresse pode influenciar no desempenho de uma 

aplicação dedicada à visualização tridimensional 

de teatros de guerra. Optou-se por utilizar a cama

da de dados altimétricos nos testes, pois ela repre

senta cerca de 76% de todos os dados de um mapa 

(Anciães, 2003), isto é, contribui com grande parte 

das primitivas geométricas de uma cena. 

Durante os testes realizados, foi utilizada a 

carta MI-2842-4-SE (Piraquara), generalizada com 

3m, contendo 137.841 triângulos a serem dese-

nhados. Os equipamentos utilizados foram dois 

computadores pessoais com 256MB de memó

ria; um deles, equipado com um processador 

Pentium III de 1 GHz, e outro, com processador 

Pentium I de 233MHz. As placas de vídeo utili

zadas foram: uma S3 Virge de 1 MB com barra

mento PCI, uma NVidia GeForce 2 de 64MB com 

barramento PCI e uma NVidia GeForce 2 de 64MB 

com barramento AGP. 

A placa S3 Virge não implementa qualquer 

instrução de aceleração de vídeo por hardware, 

enquanto que as placas GeForce 2 possuem essa 

implementação. As placas de vídeo foram per

mutadas entre os dois computadores, exceto a 

placa GeF.orce 2 AGP que não foi possível insta

lar no computador Pentium 233MHz, pois este 

não dispunha de barramento AGP. 

A região de interesse foi subdividida em 

grades 1 xl, 2x2, 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 

128x128, isto é, grades 2'x2x, onde x = 0, ... ,7. Cada 

uma dessas grades divide a região, respectiva

mente, em 1, 8, 16, 64, 256, 1.024, 4.096, 16.384 

células, indexadas pelo código de Morton. 

Para cada 3-tupla de configuração <com

putador,placa de vídeo/grade>, foi executado 

um mesmo sobrevôo virtual sobre a região de 

interesse. Esse sobrevôo efetuou uma trajetória 

aleatória, passando igualmente por áreas na 

borda e no centro da região, obtendo-se valores 

médios de taxa de atualização de vídeo ilustra

dos nas figuras 3 e 4. A figura 3 ilustra os resulta

dos obtidos em um sobrevôo no qual não foi rea

lizado qualquer tipo de descarte de células, isto é, 

todas as geometrias (triângulos) foram desenha

das a cada quadro da animação. A figura 4, por 

sua vez, representa os resultados obtidos quan

do utilizado um artifício de descarte de células, 

isto é, quando somente as geometrias visíveis 

para o observador são desenhadas. 
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Figura 3 - Valores médios de taxa de atualização de vídeo, sem o recurso de descarte de 
células, de acordo com uma subdivisão da região em uma grade 2'x2'. 

tre o aumento da quantidade de células e 

a taxa de atualização de vídeo.lnicialmen

te, o aumento de divisões na grade incre

menta a capacidade de desenho da placa 

de vídeo. Isso ocorre porque o custo dos 

testes de visibilidade das células é com

pensado pelo ganho obtido com o des

carte de primitivas geométricas invisíveis 

na cena. Essa situação se mantém até que 

se atinge um ponto de inflexão, o qual ca

racteriza um estado em que a relação cus

to/benefício torna-se ótima. Em seguida, 

é iniciado um novo estado no qual cons

tata-se uma depreciação da taxa de atua

lização de vídeo conforme o aumento do 

número de células de descarte, Nesse caso, 

o custo computacional de testar todas as 

células de descarte aumenta mais rapida

mente do que o benefício computacional 

do próprio descarte. 
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Conclusão 

Figura 4 - Valores médios de taxa de atualização de vídeo, utilizando o recurso de descarte 

Conforme mencionado anteriormen

te, a relação entre a resolução de um ter

reno e seu dado associado pode facilmen

te exceder a capacidade de processa

mento de uma placa de vídeo, o que, em 

muitos casos, torna impossível uma apli

cação em tempo real. Essa problemáti-
de células, de acordo com uma subdivisão da região em uma grade 2'x2'. 

Observa-se que o uso de um algoritmo de 

recorte de células permite que as configurações 

migrem da zona de não-tempo real para a zona 

de tempo real (exceto a configuração Pentium 

233MHz com placa de vídeo S3 Virge), de acordo 

com os valores preconizados por Lasseter (1987). 

A concavidade negativa das curvas da figura 

4 também ilustra a relação de custo/benefício en-
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ca torna-se ainda mais evidente, quan

do o objetivo é viabilizar aplicações de visualiza

ção 3D para cartas produzidas pelos órgãos de 

mapeamento sistemático nacional em ambien

tes computacionais com baixa disponibilidade de 

processamento. 

Inicialmente, uma aplicação de visualização 

3D era incapaz de prover uma taxa de atualização 

de vídeo compatível com um sistema de tempo 



real, independentemente do equipamento utiliza

do em sua execução. Pelo uso do algoritmo de re

corte, foi possível incrementar o desempenho dessa 

aplicação para níveis superiores ao limite mínimo 

preconizado pela literatura clássica de animação. 

A análise dos resultados permite afirmar que é viá-

vel a utilização dos dados cartográficos, disponí

veis atualmente, em aplicações de visualização 3D 

de teatros de guerra, em tempo real. A metodolo

gia de pré-processamento de dados cartográfi

cos proposta por Mello e Ferreira (2'004) provou ser 

um manejo adequado para esse propósito. rnJ 
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