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Resumo

Dentre os vários fenômenos naturais estudados atualmente em pesquisas na área de Com-

putação Gráfica, o interior de cavernas permanece ainda inexplorado. O presente trabalho apre-

senta uma abordagem plausível, baseada em estudos geológicos, para a modelagem da gênese

e crescimento de espeleotemas. Espeleotemas são depósitos de minerais formados em caver-

nas, tais como estalactites, estalagmites e colunas. Nossa abordagem toma vantagem das novas

capacidades do pipeline gráfico atual, apresentado na nova geração de GPUs, particularmente

a capacidade de amplificação de geometria do novo estágio programável (Geometry-Shader),

e pode gerar em uma maneira controlada, alguns espeleotemas encontrados em cavernas cal-

cárias, baseado em parâmetros geológicos reais. O modelo proposto utiliza dados reais do fenô-

meno de gênese e crescimento de espeleotemas. Dessa forma, ele também pode ser usado por

profissionais da área de geologia que desejem simular o crescimento de certos espeleotemas,

sob determinadas condições.

Palavras-chave: Cavernas, espeleotemas, estalactites, estalagmites, gráficos em tempo-real,

modelagem de cenas e fênomenos naturais
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Abstract

Among the many natural phenomena already studied in computer graphics research, the inte-

rior of caves remains largely unexplored. We present in this paper a plausible approach, based

on Geological studies, for modeling the genesis and growth of speleothems. Speleothems are

mineral depositions formed in caves, such as stalactites, stalagmites and columns. Our ap-

proach takes advantage of the new geometry shader, present in the new generation of GPUs,

particularly the capacity of geometry amplification of the new programmable stage (Geome-
try Shader), and can generate in a controlled way, some speleothems founded in limestone

caves, with meaningful geological parameters. The proposed model using real data of the phe-

nomenon of genesis and growth of speleothems. In this way, it may also be used by geology

professionals wishing simulate the growth of certain types of speleothems, under certain con-

ditions.

Keywords: Caves, speleothems, stalactite, stalagmite, real-time graphics, modeling of natural

scenes and phenomena
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CAPÍTULO 1

Introdução

Toda grande jornada começa com o primeiro passo!
—AUTOR DESCONHECIDO

Na área de Computação Gráfica, pesquisadores têm sido atraídos para reproduzir visual-

mente a beleza da natureza e a complexidade presente em seus diversos fenômenos, de simu-

lação de chuva [RJG06], modelos de iluminação e sombreamento de nuvens [BNL06], simu-

lação de fogo [MM07], entre muitos outros fenômenos. Durante esse tempo, diversas aborda-

gens têm sido usadas para a simulação de fenômenos naturais. Pesquisas em entretenimento

enfatizam a representação da beleza visual destes fenômenos, enquanto que pesquisas de cunho

científico focam seus esforços na precisão matemática dos modelos, representando os proces-

sos naturais fundamentais de sua formação e evolução. A visualização de fenômenos naturais

é muito importante no sentido de aumentar o realismo das cenas de Computação Gráfica.

A construção e simulação em tempo-real de modelos tridimensionais de fenômenos natu-

rais aperfeiçoam a visualização e proporcionam uma melhor interpretação de suas formas e

aparências. As principais vantagens da construção e manipulação de modelos tridimensionais

são:

1. Aumentar o realismo visual;

2. Diagnosticar possíveis erros em projetos através de interpretações das formas geométri-

cas geradas pelo modelo;

3. Aumentar o nível de interpretação dos resultados:

(a) Representação simultânea de um modelo com informações geométricas e parâme-

tros físicos ou químicos distintos;

(b) A possibilidade de visualizar o modelo de todos os pontos de vista possíveis de

visualização;

(c) Representação de estruturas que são tridimensionais por natureza, exibindo todas

as suas particularidades;

(d) A partir de certos parâmetros iniciais, simular processos e fenômenos, que variam

progressivamente conforme o decorrer do tempo.

Entretanto, desde os trabalhos iniciais neste assunto em Computação Gráfica [BGMR83],

já ficava claro que a visualização de fenômenos naturais é desafiante cientificamente, pois en-

1



1.1 OBJETIVO DESTE TRABALHO 2

volve um grande volume de dados e uma grande carga computacional, se todas as particu-

laridades matemáticas e físicas desses modelos forem levadas em consideração. A natureza

é capaz de criar diversos detalhes complexos. Como citado nesse mesmo trabalho, árvores,

nuvens, terrenos, fogo e outros elementos da natureza nem sempre são mostrados de forma in-

teiramente realística em Computação Gráfica. A modelagem de fenômenos naturais em Com-

putação Gráfica é um eterno desafio que motiva pesquisadores e grupos de pesquisa até hoje,

como podemos observar em Workshops ativos específicos desta área, como o Eurographics

Workshop on Natural Phenomena (http://liris.cnrs.fr/ egwnp/). Situada na fronteira entre duas

áreas, na modelagem de fenômenos naturais não é raro a computação buscar conhecimento na

área intrínseca ao fenômeno sendo estudado. Alguns exemplos desses estudos podem ser vistos

em [WCMT07], [NWD05], [BA05b] e [HFR06].

Ao mesmo tempo, com a constante evolução dos dispositivos de hardware gráfico e o alto

poder de processamento dos computadores modernos, os recursos atuais de Computação Grá-

fica permitem a simulação em tempo-real de estruturas naturais complexas. Com o advento do

pipeline gráfico programável, através de linguagens de shader [Ros06] [Eng06], a implemen-

tação de técnicas de modelagem cada vez mais complexas tornou-se possível em aplicações em

tempo-real [TW07] [MH99].

Um exemplo de fenômenos naturais que apresentam certa complexidade na sua gênese e

crescimento, e que ainda não foram devidamente modelados em Computação Gráfica são os

espeleotemas, encontrados no interior de cavernas calcárias. Os espeleotemas mais conhecidos

são estalactites, estalagmites e colunas. Neste contexto, a principal contribuição deste trabalho

é a criação de um modelo que simule em tempo-real a gênese e crescimento dos espeleotemas

citados anteriormente, baseando-se em parâmetros do modelo real de sua formação.

1.1 Objetivo deste Trabalho

Este trabalho apresenta um modelo para gênese e crescimento de espeleotemas em tempo-real,

que toma como base dados reais do fenômeno geológico e utiliza o potencial do hardware grá-

fico atual. Este projeto multidisciplinar tem como objetivo principal a simulação e visualização

de espeleotemas em tempo-real, usando o modelo proposto, para aplicação em Computação

Gráfica e Geologia.

1.2 Organização da Dissertação

No capítulo 2 é apresentada a base geológica e espeleológica, descrevendo o processo natu-

ral de origem de cavernas e espeleotemas e suas particularidades. Também é feita uma des-

crição dos estágios do novo pipeline gráfico do Direct3D 10, utilizados na criação do modelo

proposto. O capítulo 3 mostra algumas poucas abordagens existentes sobre a modelagem de

espeleotemas, feitas por pesquisadores não só da área de Computação Gráfica, mas também

de outras áreas como Física, Química e Matemática. São demonstrados os seus modelos e

abordagens, bem como os resultados obtidos em seus trabalhos. O capítulo 4 mostra o mo-

delo proposto, descrevendo sua implementação, características e funcionalidades. O capítulo
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5 mostra o resultado de simulações com diferentes valores para os parâmetros do modelo pro-

posto. Finalmente, o capítulo 6 apresenta as considerações finais e os trabalhos futuros nessa

linha de pesquisa.



CAPÍTULO 2

Conceitos Básicos

Não são pedras! São Espeleotemas!
—AUTOR DESCONHECIDO

A palavra espeleotema é derivada das palavras gregas spelaion (caverna) e thema (depósito).

O processo pelo qual os espeleotemas são formados é o reverso do processo de dissolução da

rocha calcária para formação de cavernas. Todo o processo de formação de espeleotemas se

baseia nos mecanismos de precipitação e escorrimento. De acordo com [Lin01], espeleotemas

são depósitos minerais formados em cavernas, basicamente por processos químicos de dis-

solução e precipitação. Os espeleotemas mais comuns são estalactites, estalagmites e colunas.

Este capítulo apresenta uma base em espeleologia e geologia, mostrando como é o processo

de formação dos espeleotemas, suas principais características e distinções entre alguns tipos

comuns de espeleotemas. Os conceitos apresentados neste capítulo formam a base para a com-

preensão do processo real de formação dos espeleotemas e são importantes para a compreensão

da mecânica do modelo proposto para a gênese e crescimento dos espeleotemas, apresentados

neste trabalho. Também é apresentada uma descrição dos estágios do novo pipeline gráfico do

Direct3D 10, utilizado no desenvolvimento do modelo.

2.1 O Pipeline Gráfico do Direct3D 10

Devido ao fato da implementação do modelo fazer uso do pipeline gráfico do Direct3D 10

[Boy07, Bly06], esta seção descreve brevemente cada um de seus estágios e suas respectivas

funcionalidades. A figura 2.1 mostra a ordem dos estágios do pipeline gráfico do Direct3D 10.

• Estágio de Input-Assembler (IA): é responsável pela leitura de tipos de dados primi-

tivos (pontos, linhas e triângulos) fornecidos por buffers definidos pelo usuário e reuní-

los em forma de primitivas que serão usadas pelos estágios subsequentes do pipeline. O

estágio de Input-Assembler pode reunir vértices para formar vários tipos diferentes de

primitivas, tais como: triângulos, linhas, lista de linhas, lista de triângulos ou primitivas

com adjacência.

• Estágio de Vertex-Shader (VS): sua função é o processamento de vértices vindos do

estágio de IA, realizando tipicamente operações como transformações espaciais, ilumi-

nação por vértice, morphing e skinning. A entrada desse estágio é sempre um único

vértice por vez, que, após realizadas as operações desejadas, é passado para o próximo

estágio do pipeline.

4



2.1 O PIPELINE GRÁFICO DO DIRECT3D 10 5

Figura 2.1 Estágios do pipeline gráfico do Direct3D 10

• Estágio de Geometry-Shader (GS): a entrada deste estágio é uma primitiva inteira,

podendo ser três vértices representando um triângulo, dois vértices representando uma

linha ou, como no estágio de VS, apenas um único vértice. Além disso, cada primitiva

pode conter informação adicional sobre primitivas adjacentes. O estágio de GS também

suporta amplificação e remoção de geometrias. Dessa forma, dada uma primitiva de

entrada, este estágio pode descartar esta primitiva, apenas repassá-la para o próximo

estágio ou criar novas primitivas baseadas na mesma.

• Estágio de Stream-Output (SO): este estágio é responsável por repassar dados de pri-

mitivas vindos do estágio de GS (ou do VS caso o GS for nulo) para um ou mais buffers

na memória da placa de video. Estes dados contidos na memória podem ser enviados

para qualquer estágio do pipeline gráfico.

• Estágio de Rasterização (RS): responsável por converter informação de vetores (com-

posta por formas ou primitivas) em uma imagem formada através de pixels de cores

diferentes. Durante a rasterização, cada primitiva é convertida em pixels, enquanto é rea-

lizada a interpolação de valores por vértice através de cada primitiva. Também realiza

operações de clipping (corte) em primitivas, preparando as mesmas para o estágio de

Pixel-Shader.

• Estágio de Pixel-Shader (PS): recebe dados interpolados para uma determinada primi-

tiva e gera dados per-pixel tais como técnicas de sombreamento (shading) e pós-processa-
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mento. Combina variáveis constantes, dados de textura, valores por vértice interpolados

e outros dados para produzir saídas por pixel.

• Estágio de Output-Merger (OM): realiza a combinação de diversos tipos de saída de

dados, entre os quais estão valores vindos do estágio de PS e informação de depth e

stencil. Este estágio gera a cor final do pixel a ser renderizado.

A adição dos novos estágios do pipeline (Geometry-Shader e Stream-Output), possibilitam

uma nova forma de exploração de técnicas de modelagem procedural. A capacidade de amplifi-

cação de geometrias do estágio de GS possibilita também, a implementação de outras técnicas,

tais como, geometry tessellation, extrusão de sombra volumétrica [SHP03], a implementação

da técnica de Environment Mapping [BN76, MH76] com apenas uma passada pelo pipeline

e a criação de LODs (Level of Detail) [Lue03, LKR+96] diretamente na GPU. No modelo

proposto, o estágio de GS foi utilizado em todo o processo de criação da estrutura/corpo dos

espeleotemas, descrito na seção 4.2. Outros processos que fizeram uso do estágio de GS foram

a adição de irregularidades no corpo dos espeleotemas, pelo fator de solidificação da solução

saturada, descrito na seção 4.4.1. Também, suas capacidades foram empregadas na distorção

da estrutura dos espeleotemas através do fator de circulação de ar, aplicado quando da presença

de correntes de ar no ambiente cavernícola, descrito na seção 4.4.2.

2.2 Como os Espeleotemas Crescem

Ao penetrar nas fraturas da rocha calcária, a água das chuvas, acidulada pelo dióxido de carbono

(CO2) presente na atmosfera e pela decomposição de matéria orgânica no solo, dissolvem lenta-

mente a rocha calcária, criando canais (fraturas) e carregam consigo carbonato de cálcio até que

finalmente emergem no teto da caverna. A gota de solução saturada, composta de carbonato de

cálcio (calcita (CaCO3)) e outros minerais encontrados na rocha calcária, fica suspensa no teto

da caverna e é exposta às condições ambientais cavernícolas, tais como: ventilação, alterações

de temperatura, pH, e pressão de CO2. Estas condições do ambiente cavernícola criam instabi-

lidade química através da liberação de CO2 na caverna, ocorrendo a consequente precipitação

de parte do carbonato dissolvido. A gota de solução saturada permanece pendurada no teto

até que alcance volume e peso necessários para vencer a tensão superficial e cair. Enquanto

suspensa no teto da caverna, a gota é exposta às condições ambientais do interior da caverna

e desenvolve os primeiros cristais de calcita; estes, organizando-se durante o período de sus-

pensão, formam o anel de cristalinos inicial que irá servir de base para a futura estalactite.

Gota após gota, uma estalactite tubular oca cresce em sentido ao chão da caverna. A gota, ao

se desprender do teto, ainda carrega consigo uma solução de carbonato que lentamente forma

camadas sucessivas no piso da caverna, imediatamente abaixo de onde a estalactite está sendo

formada. Neste processo de precipitação, ocorre o surgimento das estalagmites. O cresci-

mento oposto de estalactites e estalagmites resulta da união de ambas, formando o espeleotema

denominado coluna. As figuras 2.4 (a) e 2.4 (b) mostram, respectivamente, exemplos de Esta-
lactites e Estalagmites. A figura 2.4 (c) ilustra um espeleotema denominado Colunas, formado

pela união de estalactites com uma estalagmite. Resumindo este processo, é possível concluir
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que os espeleotemas são criados pela solidificação e acumulação de calcita, mesmo mineral

que compõe a rocha calcária.

2.3 Estágios do Crescimento dos Espeleotemas

De acordo com [Lin01], o processo de formação dos espeleotemas é dividido em três está-

gios distintos, como mostra a figura 2.2. Cada um destes estágios possui características deter-

minantes que interferem de alguma maneira nas formas, dimensões, coloração e textura dos

espeleotemas formados através do mecanismo de precipitação de calcita.

Figura 2.2 Estágios do crescimento dos espeleotemas

2.3.1 Estágio de Acidulação da Água das Chuvas

No primeiro estágio, deve-se levar em consideração o ambiente externo, localizado acima da

caverna calcária. O índice pluviométrico, a periodicidade das chuvas, a cobertura vegetal do

solo, temperatura média, e a composição química do solo, além de outros fatores menos rele-

vantes, irão influenciar a formação dos espeleotemas. Um volume e regularidade maiores de

chuva determinam um aumento na taxa de fluxo de água acidulada (H2CO3) que penetra na

rocha calcária, criando assim mais canais e pontos de precipitação no teto da caverna. Assim,

a gota tende a permanecer pouco tempo suspensa no teto da caverna, sendo logo substituída

por outras gotas. Dessa forma, uma pequena quantidade de carbonato irá se depositar no teto
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da caverna. Em outras palavras, considerando um nível razoável de saturação, as estalactites,

nestas condições, serão pequenas ou mesmo inexistentes. As estalagmites terão um cresci-

mento acelerado e/ou formas mais volumosas. Caso contrário, se o volume de água for baixo,

a tendência é de que as estalactites se tornem maiores que as estalagmites. Também, se não

houver uma quantidade e regularidade de chuvas suficientes, nenhum dos espeleotemas irá

se formar ou terão seu crescimento interrompido até que valores de volume de chuvas satis-

fatórios sejam alcançados. A cobertura do solo, assim como o ar, é responsável pela concen-

tração de dióxido de carbono. Quanto maior for esta concentração, considerando um índice

pluviométrico aceitável, haverá uma maior dissolução da camada de rocha calcária pela água

acidulada, adicionando, por conseguinte, uma maior concentração de calcita na solução satu-

rada. Quanto mais calcita estiver presente à solução, maior será a probabilidade de criação dos

espeleotemas no ambiente cavernícola.

2.3.2 Estágio de Dissolução da Rocha Calcária

No segundo estágio, é considerada a espessura da camada de rocha calcária, seu grau de pureza,

nível de fraturamento e solubilidade. Estas propriedades irão condicionar o nível de saturação

da solução, definindo assim as características do espeleotema que será formado. O grau de

pureza da camada rochosa, por exemplo, pode influenciar diretamente a coloração dos es-

peleotemas. Em geral, espeleotemas possuem a coloração branca, devido a natureza do cal-

cário. Entretanto, a presença de outros minerais tais como ferro, cobre, manganês e malaquita,

quando misturados com a solução, adicionam um pigmento característico ao espeleotema. De-

talhes de coloração dos espeleotemas são descritos na seção 2.5.

2.3.3 Estágio de Deposição Mineral

No terceiro estágio, fatores relacionados com o interior da caverna irão condicionar a tipologia

dos espeleotemas. O primeiro aspecto a ser considerado é a morfologia e dimensões do espaço

subterrâneo (teto plano ou inclinado, abismos, grandes salões, chão da caverna submerso, etc).

Por exemplo, ao atingir a caverna, se a gota de solução saturada não encontrar um ambiente

propício para que ocorra o gotejamento (espaço interior suficiente), o processo de crescimento

é interrompido. O segundo aspecto a considerar é a interrelação entre o ambiente interno e

externo da caverna. Esta interrelação implica em maior ou menor circulação de ar e água.

Assim, a regularidade e a perpendicularidade dos espeleotemas podem ser modificadas, devido

à presença de correntes de ar vindas do ambiente externo, através de corredores ou mesmo da

entrada da caverna. Tal circulação de ar pode causar deformações no crescimento normal de

espeleotemas como estalactites, mudando sua direção de crescimento (além de verticalmente,

também horizontalmente).

2.4 Equações Químicas

Nesta seção, são descritas as equações químicas presentes em cada estágio do crescimento de

espeleotemas, referentes a solução aquosa, bem como um breve resumo da seção anterior.
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1. Estágio de Acidulação da Água das Chuvas: A água captura dióxido de carbono do ar

e do solo, formando ácido carbônico. A equação química é mostrada na figura 2.3 (a).

2. Estágio de Dissolução da Rocha Calcária: O ácido carbônico dissolve lentamente a

rocha calcária, produzindo uma solução de bicarbonato de cálcio e criando fissuras na

camada rochosa. A equação química é mostrada na figura 2.3 (b).

3. Estágio de Deposição Mineral: A criação das cavernas continua até que a água acidu-

lada é exposta ao ar externo, liberando CO2. Uma vez dentro da caverna, o dióxido de

carbono é liberado do carbonato de cálcio, deixando apenas calcita e água na solução. A

equação química é mostrada na figura 2.3 (c). Espeleotemas são criados a medida que a

água com baixo teor de acidez deposita minerais dentro da caverna em forma de calcita.

Figura 2.3 Equações químicas dos estágios de crescimento dos espeleotemas

2.5 Definição da Aparência dos Espeleotemas

Por serem ricos em detalhes, os espeleotemas podem se diferenciar em forma e cor dependendo

da sua composição mineral. Em cavernas calcárias, por razões óbvias, vão predominar os

minerais de cálcio como calcita, aragonita e gipsita. A presença desses minerais faz com que a

coloração branca seja predominante, embora espeleotemas de branco puro sejam raros, dada a

freqüente presença de impurezas nas soluções aquosas saturadas que lhes dão origem. Segundo

[HF97], a coloração dos espeleotemas é proveniente de duas vias:

1. O espeleotema é colorido (tingido), por impurezas entre os cristais ou recobrindo super-

ficialmente a sua superfície.

2. A coloração resulta da substituição do íon de cálcio por outros íons, como o níquel, ferro

ou cobre, na própria estrutura cristalina do carbonato.

Durante a fase de dissolução da rocha calcária, a presença do mineral de ferro na rocha

calcária, misturada com a solução de carbonato de cálcio, pode produzir ornamentações de co-

loração vermelha, ocre, parda, laranja e amarela para os espeleotemas em formação no interior

da caverna. Óxidos de manganês produzem espeleotemas de cor negra, rosa, cinza-azulados
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e azul profundo e brilhante. Sais de cobre produzem espeleotemas azuis e o cromo produz

um azul escuro. A malaquita é o produtor mais comum de coloração azul-esverdeado nos

espeleotemas.

Entretanto, ainda citado em [HF97], as cores mais comuns encontradas nas cavernas são

tons de marrom, como: marrom claro, marrom amarelado, marrom avermelhado. Esses tons

de marrom encontrados em quase todas as cavernas são causados por ácido húmico presente na

calcita. O ácido húmico é proveniente da decomposição de material orgânico presente no solo.

Dessa forma, uma pequena porção são de vermelho profundo ou laranja e uma porção ainda

menor de tons de verde, azul, amarelo e rosa. A calcita é o mineral de cálcio o qual quase todos

os espeleotemas são constituídos. Da mesma forma, a aragonita e a gipsita são todos minerais

de cálcio que apresentam uma coloração de branco puro e, muitas vezes, branco translúcido,

como visto nas figuras 2.4 (b, c, e).

Alguns exemplos de espeleotemas coloridos podem ser vistos na figura 2.4. A figura 2.4 (a)

mostra exemplos de estalactites com coloração vermelha e laranja, proveniente da mistura do

mineral de ferro com a calcita. O mesmo pode ser notado na figura 2.4 (d), onde o espeleotema

denominado cortina também possui mineral de ferro na sua constituição. Na figura 2.4 (g), há

a presença de óxido de manganês, o que acarreta a coloração cinza-azulado das helictites.

2.6 Propriedades Óticas da Calcita

Os cristais de calcita possuem propriedades óticas interessantes que fazem de sua renderização

um grande desafio computacional. Os cristais de calcita são translúcidos e, dessa forma, pro-

piciam uma grande dispersão de luz. Este fato é devido à presença de impurezas orgânicas e de

outros minérios nesses cristais, misturados à solução saturada durante a fase de dissolução da

rocha calcária. Esses cristais também exibem a birefringence (índices refrativos anisotrópicos

que é uma propriedade que têm certas substâncias de desdobrarem um raio luminoso incidente

em dois), mas que não afeta a aparência dos espeleotemas. A propriedade mais importante para

renderização são as propriedades de dispersão dos cristais com impurezas.

Segundo [BBFS01], os espeleotemas apresentam duas propriedades óticas importantes.

Primeiramente, quando visualizados tanto em luz visível refletida ou transmitida, os espeleote-

mas mostram variações de graus de tonalidade (cores) e intensidade. Segundo, quando ilumina-

dos com luz ultravioleta, eles emitem luz fluorescente no espectro visível. Ambos estes efeitos

são aparentemente ligados à presença de componentes menores nesses depósitos de calcita,

visto que quimicamente a calcita pura não é nem colorida e nem fluorescente.

Trabalhos como de Gilson e MacCarthney [GM54], suportados por Gascoyne [Gas77],

Lauritzen et al. [LFS86], e White et al. [WB89], sugerem que a fluorescência é causada por

substâncias orgânicas. Ainda em [LFS86], foi demonstrado que muito da cor dos espeleotemas

é devido à presença de substâncias orgânicas (compostos de decomposição) dispersas na cal-

cita. De maneira similar, Shopov et al. [SFS94] argumentaram que as propriedades fluores-

centes foram o resultado da presença de compostos orgânicos presos aos espeleotemas. Final-

mente, Baker et al. [BGS98] mostraram uma forte relação entre as propriedades de emissão de

luz (luminescência) dos espeleotemas e a extensão de compostos em decomposição presentes

no solo acima da caverna.
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2.6.1 Transparência, translucidez, brilho e cintilância dos espeleotemas

• Transparência: É notada em espeleotemas de pequena massa, tais como os canudos de

refresco, que possuem uma forma fina e alongada. A transparência pode ser percebida

na figura 2.4 (h).

• Translucidez: Espeleotemas formados exclusivamente por cristalização são constituídos

por milhões de micro cristais transparentes, (mesmo os de grande massa), onde um feixe

de luz incidente é refratado de cristal a cristal sendo quase que totalmente absorvido pela

massa cristalina, sendo que pequena parte consegue atravessá-la.

• Brilho: Como os espeleotemas normalmente são cristalinos, suas superfícies externas

são compostas por milhões de micro faces planas, e possuem alto índice de reflexão,

tornando-se brilhantes quando iluminadas (o efeito é intensificado se os espeleotemas

estiverem molhados).

• Cintilância: É causada por reflexão pontual na superfície dos espeleotemas. Cada mini-

face brilha quando o raio de luz que o atinge, reflete, atingindo o olho do observador, o

efeito é intensificado quando se movimenta a fonte de luz.

2.7 Tipos de Espeleotemas

Em geral, todas as formações que ocorrem em um teto plano de uma caverna são estalactites.

Entretanto, como o ambiente cavernícola tende a ser bastante irregular, os espeleotemas podem

assumir diversas formas distintas. Eles podem ser divididos em tipos específicos. Esta seção

descreve alguns dos tipos mais comuns de espeleotemas encontrados em cavernas calcárias:

1. Estalactites: Crescem para baixo a partir do teto da caverna. São formadas com camadas

de calcita que são depositadas pela água que flui sobre a parte de fora de um canudo de

refresco. Elas se formam depois que o centro de um canudo de refresco oco é trancado.

A figura 2.4 (a) mostra exemplos de estalactites.

2. Estalagmites: crescem a partir do chão, formadas pelo gotejamento de calcita excedente

das estalactites localizadas logo acima no teto da caverna. As estalagmites são com-

postas por camadas sucessivas de calcita. A figura 2.4 (b) e (e) mostram exemplos de

estalagmites.

3. Colunas: quando uma estalactite e uma estalagmite crescem juntas, ou quando uma delas

cresce todo o caminho para o chão ou para o teto da caverna, uma coluna é formada.

A coluna é a junção de uma estalactite com uma estalagmite. A figura 2.4 (c) mostra

exemplos de colunas.

4. Canudos de Refresco: são o primeiro estágio do crescimento das estalactites. São tubos

ocos, alongados e translúcidos, medindo 0,635 centímetros de diâmetro. Eles crescem a

partir do teto das cavernas, à medida que a solução saturada desce dentro delas e deposita
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os anéis de calcita em suas pontas. A figura 2.4 (h) mostra exemplos de canudos de

refresco.

5. Helictites: desafiando as leis da gravidade, as helictites são pequenas estruturas em es-

piral projetadas do teto, paredes e do chão de cavernas. Sua forma espiral é devida à

infiltração de água, correntes de ar que favorecem o crescimento em uma determinada

direção e podem ser projetadas em todos os ângulos. O entupimento do canal central

pode favorecer a abertura de um novo canal na superfície lateral do espeleotema. A

figura 2.4 (g) mostra exemplos de helictites.

6. Flowstones: formadas quando um fluxo de água considerável desce pelas paredes da

caverna sobre o chão e outras formações mais antigas, construindo lâminas de calcita

que se parecem muito com cachoeiras congeladas. A figura 2.4 (f) mostra exemplos de

flowstones.

7. Cortinas: crescem quando a gota de água emerge em uma parede ou teto inclinado, es-

correndo pela sua superfície e deixando um fino rastro de calcita, que, com a continuidade

do processo, cresce verticalmente dando origem a uma lâmina ondulada, branca e translú-

cida. A figura 2.4 (d) mostra exemplos de cortinas.

8. Bacon: durante a formação de cortinas, a solução saturada pode conter outros minerais

além da calcita, como visto na seção 2.5. Isso pode resultar em uma coloração laranja

escuro ou marrom que assemelha-se muito com um bacon. Esse outro mineral pode ser

óxido de ferro, mais comumente conhecido como ferrugem. A figura 2.4 (d) mostra

exemplos de bacons.

Uma melhor compreensão dos conceitos de formação de cavernas e espeleotemas em geral,

pode ser encontrada em [Lin01, Kau03, SH03, HF97].
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Figura 2.4 Tipos de espeleotemas reais



CAPÍTULO 3

Revisão Bibliográfica

Conhecimento é poder!
—FRANCIS BACON

A grande variedade e beleza da estrutura dos espeleotemas têm sido fonte de curiosidade

e mistério por centenas ou mesmo milhares de anos. Estudos científicos em diferentes áreas

como Física, Química, Matemática e Geologia, tentam explicar a origem e crescimento dos

espeleotemas. Este capítulo mostra o resultado da pesquisa sobre trabalhos previamente rea-

lizados, abordando o tema espeleotemas em Computação Gráfica e diversas outras áreas do

conhecimento.

3.1 Espeleotemas abordados em trabalhos relacionados com a área de
Computação Gráfica

Apesar dos vários trabalhos dentro da modelagem de fenômenos naturais no Reino Mineral,

como encontrados em [WCMT07], [BA05b] e [Bel07], os fenômenos geológicos em cavernas

não tiveram a mesma atenção.

O trabalho pioneiro de Yang e Ouhyoung usa teoria fractal para modelar estalactites e es-

talagmites [OY93, YO92]. A escolha do método fractal é defendida porque, geralmente, este

método produz bons resultados na modelagem de terrenos e montanhas [Mil86, MKM89,

BA05a], e, segundo os autores, espeleotemas possuem uma estrutura similar. Outro fato da

decisão de se usar a teoria fractal é a sua propriedade randômica. Essa propriedade do modelo

fractal foi utilizada para a criação de formas variadas nos espeleotemas gerados pelo modelo

proposto pelos autores. Para modelar a forma irregular dos espeleotemas, os autores usaram

subdivisão randômica e recursiva sobre um modelo geométrico inicial simples. O modelo

começa com um quadrado (primitiva esta usada geralmente em modelos fractais) e sua subdi-

visão sucessiva é realizada até que um determinado critério de parada é alcançado. Aos novos

quadrados são atribuídas alturas aleatórias que irão compor a estrutura do espeleotema. Para

aumentar as deformações na estrutura dos espeleotemas, é realizada uma rotação na geometria

durante o processo de subdivisão. O ângulo de rotação foi fixado em 2PI/N (onde N é o número

de bordas) para ter certeza de que a geometria não irá se sobrepor, criando alguns artefatos in-

desejáveis. Yang e Ouhyoung usaram técnicas de radiosidade [SP94] para iluminação da cena.

Nesse trabalho, Yang e Ouhyoung enfatizam uma dificuldade maior na modelagem de estalag-

mites por causa de sua maior complexidade de formação. Assim, ao invés de utilizar subdivisão

fractal, foram utilizados processos de erosão e acumulação. A figura 3.1 exibe etapas do mo-

14
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delo apresentado em [OY93, YO92]. A figura 3.1 (a) mostra a geometria inicial. A figura

3.1 (b) mostra as alturas aleatórias que são atribuídas a alguns pontos da geometria gerada. Na

figura 3.1 (c) pode ser observado o resultado da subdivisão fractal realizada na geometria base,

bem como o efeito de rotação aplicado. Resultados intermediários da estrutura das estalactites

podem ser vistos (em modo wireframe) na figura 3.2 (a), criada sem o efeito de rotação e, na

figura 3.2 (b), criada com o efeito de rotação. Os resultados finais podem ser vistos na figura

3.3. Conforme mencionado pelos próprios autores, apesar dos resultados obtidos serem inte-

ressantes e encorajadores, nenhuma informação referente ao processo real de crescimento de

espeleotemas foi utilizada na concepção do modelo.

Figura 3.1 Passos do modelo de criação de estalactites apresentado em [OY93, YO92]

Em [Bal09], Kavita Bala desenvolveu um modelo de renderização para capturar os efeitos

de iluminação suaves, produzidos por estalactites e estalagmites. Esse trabalho nunca foi publi-

cado, estando disponível apenas uma página web. Nesse trabalho foram exploradas, principal-

mente, as propriedades óticas da calcita (mineral que compõe os espeleotemas), que também

são descritas nas seções 2.5 e 2.6 e, portanto, não há maiores detalhes sobre a modelagem da

forma dos espeleotemas apresentados. Como os cristais de calcita possuem a propriedade de

serem translúcidos, quando a luz incide na superfície do espeleotema ela pode ser: transmitida,

absorvida, refletida ou espalhada (scattered) para frente ou para trás. Através de uma técnica

de ray-tracing, foi criado um modelo para simular a dispersão da luz pelos espeleotemas. As

figuras 3.4 (a) e (b) mostram os resultados do modelo de dispersão de luz com fonte de luz

forte vinda de trás das estalactites. Cada uma das duas imagens demorou aproximadamente

30-40 minutos para ser renderizada, usando um 250MHz MIPS R4400. A figura 3.4 (c) mostra

a mesma cena sem a fonte de luz forte por trás das estalactites. Foram usadas três fontes de

luz localizadas acima das estalactites, nas tonalidades vermelho, azul e verde, respectivamente.

A figura 3.4 (d) mostra estalactites usando coeficientes de dispersão impróprios (coeficiente de

dispersão de luz em água). Isso mostra, segundo Kavita Bala, que o uso desse tipo de coefi-

ciente pode ser usado na renderização de icicles (estalactites de gelo).

Apesar de não ser um trabalho relacionado diretamente com a modelagem de espeleotemas,

em [LF04] é descrita a criação de uma interface intuitiva e interativa de pintura, que realiza

deformações em superfícies de modelos 3D. Essa interface de pintura permite a manipulação de

vértices de objetos previamente modelados, criando deformações em suas formas originais. A
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figura 3.5 mostra o passo-a-passo do uso dessa ferramenta. A figura 3.5 (a) mostra um modelo

em sua forma original, fornecido pelo usuário no início da simulação. Em 3.5 (b) o usuário

seleciona o tipo de pincel que dará o tipo de deformação desejada e, também, o tamanho da

ponta do pincel que ditará a intensidade da deformação. Em 3.5 (c) o usuário pinta o local na

superfície do modelo original aonde deseja que a deformação ocorra. Em 3.5 (d), o usuário

aciona a simulação da ferramenta até que o resultado desejado seja alcançado. Finalmente em

3.5 (e), os autores mostram um dos resultados possíveis da aplicação da ferramenta, modelando

um ambiente de caverna com estalactites e estalagmites, a partir de uma superfície plana. Essa

abordagem não leva em consideração nenhuma informação do fenômeno real para a criação da

caverna e de seus espeleotemas, nem tampouco apresenta detalhes sobre a dificuldade de gerar

os espeleotemas (o trabalho manual necessário) ou o modelo de iluminação utilizado.

Apesar dos poucos trabalhos encontrados sobre o assunto, nos parece que a riqueza geo-

métrica e visual dos espeleotemas merece maior atenção por parte dos pesquisadores em Com-

putação Gráfica em geral. Este trabalho vai ao encontro desta necessidade.

3.2 Espeleotemas abordados em trabalhos relacionados com outras
áreas

Nesta seção são abordados trabalhos sobre formação de espeleotemas relacionados com outras

áreas do conhecimento, tais como Física e Matemática. Apesar de não estarem relacionados

com a área de Computação Gráfica, algumas idéias dos trabalhos apresentados nesta seção

serviram como base para a criação do nosso modelo. Sobretudo porque as abordagens apresen-

tadas a seguir seguem parâmetros do modelo real de crescimento de espeleotemas.

Em [SBG05], Short e outros pesquisadores descrevem uma teoria para a forma de esta-

lactites como um problema envolvendo fronteiras livres (free-boundary problem), analisando

a dinâmica dos fluidos responsáveis pela sua formação. Em [SBB+05], o mesmo grupo de

pesquisadores apresentou a primeira abordagem para o crescimento de estalactites orientados

a um determinado eixo (eixo das ordenadas Y). Os autores derivaram uma lei de movimento

na qual a taxa de crescimento local depende do raio e inclinação da superfície da estalactite.

Esta lei trabalha sobre um conjunto de suposições limitantes, válidas para condições típicas

de crescimento de estalactites. Estudos numéricos desta dinâmica de superfície mostraram a

existência de um atrator no espaço das formas, através do qual as estalactites serão formadas,

sem levar em consideração as suas condições iniciais. A geometria apresentada como resultado

ilustra que a física essencial, que dá base para a forma das estalactites, é a variação da espes-

sura local da película de fluido de solução saturada, que percorre a superfície das estalactites. A

figura 3.6 exibe os resultados obtidos nessas duas abordagens. Esses trabalhos são provenientes

da área de Física. Entretanto, como estes modelos seguem dados reais do crescimento de es-

peleotemas, eles foram de fundamental importância para a concepção de alguns dos parâmetros

do modelo proposto, descritos na seção 4.3.

Outro trabalho do mesmo grupo [SBG06], descreve a gênese e crescimento de estalactites

utilizando a mesma abordagem descrita em [SBG05], específico para estalactites de gelo, co-

nhecidas como icicles. Nesta abordagem, a forma das icicles depende dos valores dos parâme-
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tros iniciais e de suas modificações nas futuras interações. Os autores mostram a similaridade

de formas geométricas entre estalactites formadas por calcita e de estalactites de gelo, apesar

das diferenças nos processos físicos e químicos de suas formações. A sugestão dos autores é

que há uma mesma estrutura matemática por trás do crescimento e formas dos dois fenômenos.

A figura 3.7 exibe os resultados obtidos nesta abordagem.

Os trabalhos de [SBG05], [SBB+05] e [SBG06], apresentam resultados renderizados

apenas em duas dimensões (2D). Dessa forma, apenas a silhueta da estrutura de estalactites de

calcita e gelo são mostradas, tornando impossível a análise de toda a estrutura do espeleotema.

Em [SL95], foi desenvolvido um modelo tridimensional baseado no modelo matemático

de random-walk para simular o crescimento de icicles. A simulação trata do comportamento

dinâmico de um elemento de fluido (gota) na superfície de uma icicle, que percorre um ca-

minho randômico dentro de um lattice 3D. O fluxo da água ao longo da superfície da icicle

é dividido em elementos de fluido que seguem um caminho estocástico até a ponta da icicle.

Durante este movimento, um elemento de fluido pode congelar na superfície lateral da icicle

ou congelar na ponta. O elemento de fluido também pode ultrapassar a ponta, ocasionando

sua precipitação. Este modelo utiliza quatro parâmetros fundamentais, definidos no início da

simulação e que variam seus valores conforme o passar do tempo. Esses parâmetros controlam

o comportamento dos elementos de fluido, que irão afetar diretamente a forma geométrica da

estalactite de gelo. São eles:

• Parâmetro de Movimento: determina a relação entre as probabilidades de movimento,

gerando uma nova posição aleatória para o elemento de fluido durante a simulação. Se-

gundo os autores, para manter a simplicidade, a gota pode apenas se deslocar em cinco

direções possíveis, ou seja, quatro horizontais (esquerda-direita, trás-frente) e uma verti-

cal (baixo).

• Probabilidade de Congelamento: determina a possibilidade de congelamento do ele-

mento de fluido em algum local da superfície ou da ponta da icicle. Ao alcançar um

valor limite, a gota para de se locomover e fixa-se em um determinado ponto da estrutura

da icicle.

• Parâmetro de Gotejamento: determina o número de time steps necessários para um e-

lemento permanecer não congelado na ponta da estalactite antes de pingar ou conge-

lar. Este parâmetro está ligado diretamente com a taxa de vazão de água (índice plu-

viométrico). Esse índice de gotejamento é proporcional à vazão de água.

• Limite de Congelamento: fornece o lado do lattice onde se encontra a localização final

do elemento de fluido, depois que um limite de congelamento tenha sido determinado.

A figura 3.8 mostra os resultados obtidos com a simulação deste modelo. A figura 3.8

(a) mostra o elemento de fluido se deslocando dentro de um lattice 3D, até se fixar em uma

determinada posição. A figura 3.8 (b) mostra uma estalactite em um estágio intermediário da

simulação e, na figura 3.8 (c), sua forma final após o término da simulação. Apesar de não ser

um trabalho relacionado diretamente com a área de Computação Gráfica, essa abordagem fez

uso de técnicas que permitiram a criação e visualização de uma estrutura 3D de estalactites de

gelo com certo grau de deformidades, como pode ser visto nos resultados obtidos.
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Os trabalhos descritos neste capítulo apresentam abordagens distintas para resolver o pro-

blema do crescimento dos espeleotemas. Entretanto, devido à complexidade de algumas abor-

dagens e deficiência de parâmetros reais de outras, decidimos criar um modelo próprio para

simulação do crescimento de espeleotemas. Nossa abordagem, além de trabalhar com parâme-

tros do mundo real, também faz uso das capacidades gráficas atuais de programação em GPU.

Dessa forma, propomos um modelo simples, porém consistente, para o processo real da gênese

e crescimento de espeleotemas. Todo o processo é feito em tempo-real, propiciando ao usuário

total flexibilidade e controle da simulação, através de controles interativos.
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Figura 3.2 Estrutura de estalactites em modo wireframe [OY93, YO92]
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Figura 3.3 Resultado final renderizado com modelo iluminação global [OY93, YO92]
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Figura 3.4 Resultados obtidos em [Bal09]

Figura 3.5 Resultados obtidos em [LF04]
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Figura 3.6 (a) Estalactites reais - (b) resultados obtidos em [SBG05] e [SBB+05]

Figura 3.7 (a) Icicles reais - (b) resultados obtidos em [SBG06]
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Figura 3.8 Resultados obtidos em [SL95]



CAPÍTULO 4

Modelo Proposto

Pensar é o trabalho mais pesado que há, e talvez seja essa a razão para tão
poucos se dedicarem a isso.

—HENRY FORD

Neste capítulo é descrito, em detalhes, como o modelo foi desenvolvido e implementado

para realizar a modelagem e renderização do crescimento de espeleotemas em tempo-real. O

modelo proposto, baseado nas informações dos processos físico-químicos reais apresentadas

no capítulo 2, realiza uma simulação interativa para a criação dos espeleotemas mais comuns

encontrados no interior de cavernas calcárias. A simulação compreende a criação de estalactites

(figura 2.4 (a)), estalagmites (figura 2.4 (b) e (e)) e colunas (figura 2.4 (c)).

O objetivo deste modelo é criar uma aproximação da forma geométrica e aparência dos es-

peleotemas citados anteriormente, usando as novas capacidades do hardware gráfico. O modelo

implementado fez uso da nova arquitetura do pipeline gráfico do Direct3D 10 [Bly06, Boy07].

É importante salientar que, no modelo proposto, a simulação do crescimento dos espeleote-

mas pode ser controlada de duas formas:

1. Os parâmetros da simulação são gerados randomicamente pela aplicação em tempo de

execução, baseado nos limites de valor de cada parâmetro, descritos na seção 4.3. Dessa

forma, a aplicação controla o processo de formação dos espeleotemas, definindo suas

formas e aparências.

2. Através de controles interativos, o usuário pode definir todos os parâmetros da simulação

em tempo de execução, controlando assim a forma e aparência dos espeleotemas. Esse

modo dá liberdade para que o usuário crie o seu próprio conjunto de espeleotemas.

A cada time step, ocorre o crescimento de parte da estrutura de um espeleotema. Cada time
step da simulação é equivalente a um século no mundo real.

4.1 Inicialização

Esta seção descreve, em detalhes, o procedimento realizado para a criação da forma geométrica

dos espeleotemas, usando as novas capacidades do pipeline gráfico descrito na seção 2.1. So-

bretudo, esta seção mostra como o modelo proposto faz uso da capacidade de amplificação de

geometria, fornecida pelos novos estágios de Geometry-Shader e Stream-Output, presentes no

pipeline do Direct3D 10.

24
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4.1.1 Definindo a primitiva base (semente)

A primitiva base (ou semente) é a geometria inicial a qual, como o próprio nome sugere, será a

base para todos os espeleotemas criados durante a simulação do modelo. Independente do tipo

do espeleotema (estalactite, estalagmite, colunas...), a primitiva base é sempre fixa. Ela consiste

de um cilindro fino contendo apenas as laterais (sem base e topo) que é definido em tempo de

configuração pela aplicação. A escolha de um cilindro como primitiva base foi baseada na

forma cilíndrica apresentada pelos tipos de espeleotemas reais simulados pelo modelo. Este

cilindro é passado para o pipeline gráfico onde será posteriormente amplificado no estágio de

GS. A primitiva base representa o primeiro anel cristalino composto de calcita que é formado

no início do processo de crescimento de todos os espeleotemas reais. Ela é ilustrada na figura

4.1.

Figura 4.1 Primitiva base (cilindro)

Devido ao fato do modelo simular o crescimento de um ou mais espeleotemas ao mesmo

tempo, cada espeleotema iniciará com a sua respectiva primitiva base associada à ele. Entre-

tanto, para manter a diversidade de formas e tamanhos, cada primitiva base terá o seu raio

inicial variável. O raio de uma primitiva base é gerado randomicamente pela aplicação em

tempo de configuração e, então, é associado a um determinado espeleotema a ser criado. A

quantidade de espeleotemas a serem criados é outro fator que deve ser configurado antes do

início da simulação, mantendo seu valor fixo até o término da mesma.

4.1.2 Posicionamento dos vértices

Cada vértice que forma a primitiva base é composto por um conjunto de parâmetros, além

dos parâmetros básicos que são passados geralmente para o estágio de IA, tais como: posição,

vetor normal e coordenadas de textura. Cada um desses parâmetros será utilizado em um

determinado momento pela aplicação, ou dentro do pipeline gráfico, para realizar uma função

específica no desenvolvimento dos espeleotemas. A tabela 4.1 mostra todos os parâmetros

que compõem cada vértice da primitiva base e uma breve descrição de suas funcionalidades,

que serão explicadas e demonstradas com maiores detalhes no decorrer deste capítulo. Estes

parâmetros formam também o layout de entrada do estágio de IA.
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Tabela 4.1 Parâmetros dos Vértices

Nome do Parâmetro Tipo de Dados Descrição
POSITION float3 Posição do vértice no espaço 3D (X,Y,Z)

NORMAL float3 Vetor Normal (X,Y,Z)

BINORMAL float3 Vetor Binormal (X,Y,Z)

TANGENT float3 Vetor Tangente (X,Y,Z)

COLOR float4 Cor do vértice (RGBA)

TEXCOORD float2 Coordenadas de textura (U,V)

IDVERT float ID do vértice

IDSHAREDVERT float ID indicando vértices q compartilham a mesma posição no espaço 3D

IDRING float ID que define o número do anel (cilindro) que o vértice compõe

RINGRADIUS float Raio do cilindro

SPELEOTYPE float Tipo do espeleotema (Estalactite = 0 ou Estalagmite = 1)

4.2 Criação do Corpo/Forma dos Espeleotemas

4.2.1 Definição dos valores do parâmetro IDVERT

O processo de criação do corpo de todos os espeleotemas é realizado dentro do estágio de GS.

Um dos elementos chave para a amplificação de geometria é o parâmetro IDVERT, presente em

cada vértice da primitiva base.

Durante a criação da primitiva base, são atribuídos os valores iniciais para o parâmetro

IDVERT de cada vértice que a compõe. Assim, todos os vértices localizados na parte superior

do cilindro recebem o IDVERT = 0 e, todos os vértices localizados na parte inferior do cilindro

recebem o IDVERT = -1. A figura 4.2 mostra a primitiva base (cilindro) planarizado com os

valores do parâmetro IDVERT no momento de sua criação.

Figura 4.2 Configuração inicial do parâmetro IDVERT dos vértices da primitiva base

Ao passar pelo pipeline pela primeira vez, todos os vértices que compõem a primitiva base

passam sem sofrer alterações pelo estágio de VS. Ou seja, nenhuma transformação ocorre sobre

os vértices e eles passam diretamente para o estágio de GS. Dentro do estágio de GS, os vértices

da primitiva base serão utilizados como informação para a criação de novas primitivas, que irão

compor o corpo do espeleotema em formação. Neste primeiro momento, todos os vértices da

primitiva base terão o valor de seu parâmetro IDVERT incrementado em 2 (duas) unidades. A

figura 4.3 mostra, respectivamente, os vértices da primitiva base ao entrar no estágio de GS e,

após, com seus IDVERT incrementados.

4.2.2 Processo de Amplificação da Geometria

Após o incremento dos IDs, é criada uma nova primitiva baseada na primitiva base. Este novo

cilindro é similar ao primeiro. Entretanto, suas novas dimensões são definidas através de dois

parâmetros fornecidos pela aplicação: Height e Radius.
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Figura 4.3 Incremento do parâmetro IDVERT dos vértices da primitiva base

O parâmetro Radius modela o diâmetro da nova primitiva (cilindro) criada. Para a criação

de espeleotemas do tipo estalactite, o valor para o parâmetro Radius é sempre menor ou igual

ao raio da primitiva base que lhe originou. Para a criação de espeleotemas do tipo estalagmite,

o valor para o parâmetro Radius pode ser maior, menor ou igual ao da primitiva base.

O parâmetro Height modela a distância entre a primitiva base e a nova primitiva que foi

gerada. A nova primitiva será transladada na direção do eixo Y negativo (para estalactites), ou

na direção do eixo Y positivo (para estalagmites), de acordo com o valor deste parâmetro.

Os valores do parâmetro Height, bem como os valores do parâmetro Radius, são gerados

randomicamente pela aplicação ou definidos pelo usuário através de controles interativos. Eles

são passados da aplicação para o arquivo de efeitos (shader file) através de variáveis e seus

valores podem ser utilizados por qualquer estágio do pipeline gráfico. O intervalo de valores

possíveis dos parâmetros Height e Radius pode ser observado na tabela 4.2.

As equações 4.1 e 4.2 criam a nova primitiva, definindo a posição de cada um de seus vér-

tices, baseado nos valores de Height e Radius fornecidos pela aplicação, em relação à primitiva

base original.

�v′ =�v+(0.0,Height,0.0) (4.1)

�vnew =�v′+�N ∗Radius (4.2)

onde �v′ é a posição intermediária do vértice da nova primitiva (novo anel), �v é a posição do

vértice da primitiva base, �N é o vetor normal do vértice e �vnew é a posição final do vértice do

novo anel.

A figura 4.4 mostra, respectivamente, a primitiva base e a nova primitiva gerada dentro do

estágio de GS.

Para a nova primitiva, são atribuídos novos valores para o parâmetro IDVERT. Os novos

valores serão exatamente os mesmos valores da primitiva base ao entrar pela primeira vez no

pipeline, antes da ocorrência do incremento. Em outras palavras, todos os vértices localizados
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Figura 4.4 Primitiva base e nova primitiva, criada a partir dos parâmetros Height e Radius

na parte superior do novo cilindro recebem o IDVERT = 0 e, todos os vértices localizados na

parte inferior do novo cilindro recebem o IDVERT = -1.

Finalmente, a última tarefa do estágio de GS é conectar os vértices do primeiro e do segundo

cilindros. A ligação é feita apenas entre os vértices que possuem o parâmetro IDVERT = 0
e IDVERT = 1. A figura 4.5 mostra os dois cilindros criados anteriormente e a ligação de

seus vértices, criando uma primitiva na forma de um cone. É importante observar também a

configuração dos IDs depois da primeira passada pelo estágio de GS.

Figura 4.5 Ligação dos cilindros

Entretanto, são necessárias sucessivas passadas pelo pipeline para que a forma ideal do

espeleotema seja alcançada. Em cada nova passada, todas as primitivas criadas pela última

passada serão a nova entrada para o estágio de GS. Para isso, toda a estrutura contendo as

primitivas criadas é mandada de volta para os estágios iniciais do pipeline, através do estágio

de SO. Antes de passar o resultado para os próximos estágios do pipeline (RS e PS), os dados

são armazenados em um buffer de geometrias e mandados para a memória. A aplicação se
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encarrega de enviar esses dados para os estágios iniciais do pipeline, iniciando uma nova in-

teração com as geometrias previamente criadas. A figura 4.6 mostra a evolução da construção

da estrutura do espeleotema em diversas passadas sucessivas pelo pipeline (time steps), antes

de sua renderização final. O processo de criação dos espeleotemas é encerrado por uma das

diversas possibilidades explicadas na seção 4.5.

Figura 4.6 Estrutura do espeleotema. Sucessivas passadas pelo pipeline

4.3 Controle do Crescimento dos Espeleotemas

Usando uma aproximação do modelo real de crescimento de espeleotemas descrito em [Kau03],

os valores para parâmetros Height e Radius, que controlam a taxa de crescimento dos es-

peleotemas e suas formas, são definidos através dos parâmetros descritos nas seções subse-

quentes. Um resumo de todos os possíveis valores para Height e Radius pode ser visualizado
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na tabela 4.2.

4.3.1 Índice Pluviométrico (PIL)

O índice pluviométrico (PIL) do estágio de acidulação da água, descrito na seção 2.3, é a

quantidade de água das chuvas em um determinado período. Para o modelo proposto, o PIL

pode assumir três níveis possíveis:

• Nível 0: relacionado com a ausência de chuvas ou quantidade de chuva insuficiente para

que ocorra o crescimento de espeleotemas.

• Nível 1: se o PIL atingir este nível, a quantidade de chuvas é suficiente para que ocorra o

crescimento de espeleotemas. Entretanto, neste nível a vazão de água acidulada é apenas

suficiente para o crescimento de estalactites, não ocorrendo precipitação de calcita em

excesso para o chão do ambiente cavernícola. Assim, a gota de solução saturada pode se

solidificar apenas no teto, no corpo ou na ponta de estalactites em formação.

• Nível 2: devido à ocorrência de grande vazão de água acidulada, se o PIL atingir este

nível ocorrerá o gotejamento de solução saturada no chão da caverna. Esta é uma con-

figuração propícia para o crescimento de todos os tipos de espeleotemas e, dessa forma,

tanto estalactites quanto estalagmites se formarão.

4.3.2 Intervalo de Gotejamento (Drip Int.)

O intervalo de gotejamento está relacionado diretamente com a modelagem do diâmetro do

espeleotema em formação. Ou seja, é o intervalo de gotejamento que configura o parâmetro

Radius, descrito na seção 4.2.2. Ele depende do índice pluviométrico e, também, da quantidade

de fraturas e caminhos criados pela água acidulada na rocha calcária, em seu caminho até

o ambiente cavernícola. O intervalo de gotejamento é inversamente proporcional ao índice

pluviométrico e é medido em três estágios, conforme segue:

• DRY (0): define um intervalo de gotejamento longo, devido à ocorrência de um baixo

índice pluviométrico ou mesmo a outros fatores como: cobertura vegetal do solo abun-

dante ou, também, pouca incidência de fraturas na camada de rocha calcária. Esses

fatores acarretam pouca infiltração de solução saturada para o interior da caverna, culmi-

nando em uma diminuição do diâmetro do espeleotema em formação.

• STANDARD (1): define um intervalo de gotejamento de nível equilibrado. O diâmetro

dos espeleotemas tende a ser regular, acarretando apenas pequenas deformações na forma

geométrica de seus corpos.

• WET (2): define um intervalo de gotejamento curto, devido ao fato da ocorrência de um

alto índice pluviométrico ou mesmo de outros fatores como: cobertura vegetal do solo

pequena ou mesmo inexistente ou, também, camada de rocha calcária bastante fraturada.

Esses fatores acarretam uma grande infiltração de solução saturada para o interior da

caverna, promovendo um aumento do diâmetro do espeleotema em formação.



4.4 FORMAÇÃO DE DEFORMIDADES NA SUPERFÍCIE DOS ESPELEOTEMAS 31

4.3.3 Concentração de CO2 (CO2 Conc.)

A concentração de CO2 está relacionada diretamente com a modelagem da altura do espeleote-

ma em formação. Ou seja, é a concentração de CO2 que configura o parâmetro Height, descrito

na seção 4.2.2. A concentração de calcita, encontrada na gota de solução saturada, depende de

fatores como a cobertura vegetal do solo (que é fonte de dióxido de carbono (CO2) para a água

das chuvas) e, também, da concentração de CO2 presente na própria atmosfera, descritos no

estágio de acidulação da água, na seção 2.3. Quanto maior o nível de CO2, mais acidulada será a

água das chuvas que irá dissolver a camada de rocha calcária. Por conseguinte, a quantidade de

calcita presente na solução saturada, após a dissolução da rocha, é proporcional à concentração

de CO2. O nível de concentração de CO2 é determinado pelo modelo proposto como segue:

• LOW (0): nível baixo na concentração de CO2 na gota de solução saturada. Este nível

é proveniente de taxas de CO2 baixas na cobertura vegetal do solo ou na atmosfera.

Essa condição implica em menor quantidade de cálcio na solução saturada que, com a

liberação de CO2 da solução ao atingir o ambiente cavernícola, retém pouca concentração

de calcita (CaCO3). Isso faz com que a altura do novo anel cristalino em formação seja

a metade da taxa de crescimento típica de espeleotemas, ou seja, (TCE/2).

• NORMAL (1): nível normal na concentração de CO2 na gota de solução saturada. Essa

configuração implica na criação de um anel cristalino com altura padrão, seguindo a taxa
de crescimento típica de espeleotemas (TCE), que é, segundo [SBB+05], de 1 cm/século.

• HIGH (2): nível alto na concentração de CO2 na gota de solução saturada. Essa condição

implica em maior quantidade de cálcio na solução saturada que, com a liberação de CO2

da solução ao atingir o interior da caverna, retém um nível grande de concentração de

calcita (CaCO3). Isso faz com que a altura do novo anel cristalino em formação seja o

dobro da taxa de crescimento típica, ou seja, (TCE ∗2).

4.4 Formação de Deformidades na Superfície dos Espeleotemas

Durante o processo de formação da estrutura dos espeleotemas, descrito na seção 4.2, outros

fatores importantes que influenciam na forma final da estrutura devem ser levados em conside-

ração. Esta seção descreve o fator de solidificação da solução saturada e a presença de circu-

lação de ar no ambiente da caverna. Ambos são processos que criam deformidades na estru-

tura/corpo dos espeleotemas.

4.4.1 O Fator de Solidificação da Solução Saturada

Quando a concentração de dióxido de carbono (CO2) estiver em nível muito baixo, a gota de

solução saturada pode solidificar antes de alcançar a ponta da estalactite ou a base de uma

estalagmite. Se essa condição ocorrer, a gota irá se solidificar na parte lateral da estrutura do

espeleotema, criando deformações (saliências). Dessa forma, ocorrerá apenas o crescimento

horizontal do espeleotema, ao invés do crescimento vertical. A magnitude da deformidade,
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Tabela 4.2 Parâmetros de controle do crescimento de espeleotemas

PIL Drip Int. CO2 Conc. Type Radius Height
0 - - - - -

1 - low stalactite decrease x2 TCE/2

1 - normal stalactite decrease x1 TCE

1 - high stalactite same TCE*2

2 dry low stalagmite decrease x1 TCE/2

2 standard low stalagmite same TCE/2

2 wet low stalagmite increase x1 TCE/2

2 dry normal stalagmite decrease x1 TCE

2 standard normal stalagmite same TCE

2 wet normal stalagmite increase x1 TCE

2 dry high stalagmite decrease x1 TCE*2

2 standard high stalagmite same TCE*2

2 wet high stalagmite increase x1 TCE*2

provocada por esse evento, é proporcional ao raio do anel cristalino no local aonde a gota se

solidificou. A cada time step da simulação, é definido randomicamente um vértice (através

do parâmetro IDSHAREDVERT) e um anel cristalino (através do parâmetro IDRING) que já

compõe o corpo de um determinado espeleotema. Então, o crescimento horizontal é aplicado

neste vértice específico e nos vértices que compartilham a mesma posição no espaço 3D. No

modelo proposto, o crescimento horizontal (deformidades) são calculados com a equação 4.3.

vd = k f (arr/irr) (4.3)

onde vd é o fator de deslocamento dos vértices na posição de solidificação da gota, k f é um

escalar de valor fixo, usado para ajustar o deslocamento dos vértices proporcionalmente com o

raio do anel cristalino, arr é o raio do anel onde ocorreu a deformidade e irr é o raio do primeiro

anel formado do espeleotema. Após calculado o fator de deslocamento dos vértices (vd), este

será aplicado aos vértices que sofrerão um deslocamento horizontal, sempre na direção do seu

respectivo vetor normal. A equação 4.4 realiza o deslocamento dos vértices.

�v′ =�v+�N(vd,1.0,vd) (4.4)

onde �v é a posição atual do vértice, �v′ é a nova posição do vértice depois do deslocamento, �N
é o vetor normal do respectivo vértice e vd é o fator de deslocamento calculado na equação

4.3. Um exemplo das deformidades na estrutura dos espeleotemas em formação pode ser visto

na figura 4.6, onde a última interação, em wireframe, apresenta a estrutura de uma estalactite

com alguns vértices deslocados, simulando as deformidades provenientes da solidificação da

solução saturada na superfície de sua estrutura.
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4.4.2 O Fator de Circulação de Ar

A presença de circulação de ar no ambiente cavernícola é outro fator muito importante que

deve-se levar em conta. Ela irá afetar diretamente a estrutura/forma do espeleotema em for-

mação. A trajetória normal de deslocamento de uma gota de solução saturada é sempre na

direção do eixo das ordenadas (eixo Y) negativo (estalactites). Se não houver a presença de

circulação de ar, a estalactite em formação tende a assumir uma forma mais cônica e regular

(sem muitas deformidades), como mostra a figura 4.7 (a). Com a presença de circulação de

ar, os espeleotemas podem adquirir maior grau de deformidades na sua estrutura. A figura 4.7

(b) mostra as formas distorcidas do corpo de icicles devido à presença de ar circundando a sua

estrutura, durante a sua formação. As icicles apresentam um grande grau de deformidade de-

vido à presença constante de circulação de ar, visto que se encontram em um ambiente aberto.

Da mesma maneira, a figura 4.7 (c) mostra o mesmo efeito causado em estalactites de calcita,

formadas no interior de uma caverna com a presença de circulação de ar. Os vértices do novo

anel em formação poderão sofrer um deslocamento na sua posição de acordo com a direção da

corrente de ar, se esta existir. Os parâmetros que modelam a presença ou não de uma corrente

de ar no interior da caverna, tais como direção e intensidade, são fornecidos pela aplicação

ou por controles interativos presentes na interface, durante a simulação. A nova posição de

cada vértice que compõe o anel em formação, atribuída pela presença de circulação de ar, é

calculado com a equação 4.5.

�v′ =�v+(wi,0.0,0.0) (4.5)

onde �v′ é a nova posição do vértice do anel em formação�v, wi é um escalar que indica tanto a

intensidade da corrente de ar, quanto a sua direção, implicando em um maior ou menor deslo-

camento dos vértices do anel em formação. Seu valor varia entre (-1.0 <-> 1.0). O parâmetro

wi, como citado anteriormente, pode ser gerado randomicamente pela aplicação, ou definido

pelo usuário através de um controle interativo presente na interface da aplicação.

4.5 Condições de Término da Simulação

Durante a simulação, o crescimento dos espeleotemas pode ser interrompido quando determi-

nados fatores condicionantes forem alcançados. A simulação é suspensa se:

1. O Índice Pluviométrico (PIL), descrito na seção 4.3.1, estiver no Nível 0 (zero);

2. O raio do novo anel em formação for igual a 0 (zero);

3. A estrutura do espeleotema em formação atingir alguma extremidade da caverna. i.e.

teto (estalagmites) ou chão (estalactites);

4. Uma coluna é criada pela união de uma estalactite e uma estalagmite;

5. Pausada por intervenção do usuário, que pode reiniciar no mesmo estado em que se

encontrava antes da pausa.
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Figura 4.7 Efeitos da circulação de ar no interior da caverna

Quando alguma dessas condições for satisfeita, o crescimento vertical dos espeleotemas

é interrompido. Entretanto, o crescimento horizontal e as deformidades na superfície conti-

nuarão ocorrendo (exceto itens 1 e 5).

4.6 Aparência dos Espeleotemas

Uma vez que a forma/estrutura está definida, é necessário modelar a aparência dos espeleotemas.

De acordo com [BBFS01], quando os espeleotemas são visualizados com luz visível ou trans-

mitida, eles apresentam variações de cor e intensidade. A cor padrão dos espeleotemas é branca

devido às propriedades da rocha calcária. Entretanto, outros minerais e impurezas presentes na

rocha calcária podem se misturar na solução saturada, durante o estágio de dissolução da rocha

calcária. Dependendo do tipo do mineral misturado, a cor dos espeleotemas poderá assumir ca-

racterísticas deste mineral. Por exemplo: a presença de ferro na solução saturada pode produzir

ornamentações de coloração vermelha, ocre, marrom, amarelo e laranja. Óxidos de manganês

produzem espeleotemas com coloração preta, cinza-azulado e azul profundo e brilhante. Sais

de cobre produzem espeleotemas da cor azul. A malaquita produz coloração azul-esverdeada.

No modelo proposto, o usuário pode escolher, através de controles interativos, o tipo de

mineral que será misturado à solução saturada, e que irá produzir uma coloração específica

para o(s) espeleotema(s) em formação. É possível também, em tempo de execução, alterar a

taxa de intensidade da mistura do mineral na solução saturada, variando assim a intensidade

da coloração aplicada ao(s) espeleotema(s). Apesar de não termos encontrado na literatura um

modelo de distribuição da cor ao longo do corpo dos espeleotemas, nós usamos uma variação

linear da base para a ponta da estrutura do(s) espeleotema(s), baseado em observações de fotos

de espeleotemas reais. O cálculo da variação na coloração, que será a cor final aplicada aos
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vértices (fvc), é implementada com a equação 4.6.

f vc = mc(arID/rc) (4.6)

onde f vc é a cor final para um determinado vértice, arID é o ID do anel atual, rc é a quantidade

total de anéis que formam a estrutura do espeleotema e mc é um valor RGB representando a

cor proveniente do tipo de mineral selecionado. A taxa de intensidade da cor irá incrementar

linearmente de acordo com o anel atual que está sendo formado. Os valores RGB para cada tipo

de mineral são valores aproximados da coloração real. Estes valores foram definidos tomando

como base observações de fotos de espeleotemas reais, visto que não há valores RGB explícitos

na literatura sobre este assunto. Os valores RGB para cada possível mineral misturado à solução

saturada são mostrados na tabela da figura 4.8.

Figura 4.8 Coloração de minerais (mc)

Ainda em [BBFS01], os cristais de calcita que formam o corpo dos espeleotemas são

translúcidos. Dessa forma, eles provêm grande dispersão e reflexão quando expostos a qualquer

forma de iluminação e, fluorescência no espectro visível quando expostos a luz ultravioleta. Es-

tas propriedades óticas são atribuídas também a presença de impurezas misturadas à solução,

no estágio de dissolução da rocha calcária. Para melhorar a aparência dos espeleotemas e para

simular as propriedades óticas citadas anteriormente, foram usadas algumas técnicas conheci-

das de Computação Gráfica, tais como: Normal Mapping [COM98, CMSR98], Tone Mapping
e Blooming [Ash02] e Environment Mapping [BN76, MH76]. Normal Mapping é utilizada

para aumentar o efeito de rugosidade na superfície dos espeleotemas, da mesma forma como

o deslocamento horizontal, descrito na seção 4.4.1. Tone Mapping e Environment Mapping
são usadas para efeitos de brilho e reflexão, simulando as propriedades dos cristais de calcita e

umidade causada pela solução aquosa que cobre a superfície do(s) espeleotema(s). Blooming é

usado para criar efeitos de fluorescência, que é uma das propriedades óticas da calcita, descritas

anteriormente.

Conforme mencionado na seção 4.2.2, são necessárias sucessivas passadas pelo pipeline

até que a forma do espeleotema seja completada. O número atual de passadas necessárias é

inteiramente dependente dos valores randômicos das variáveis Height e Radius atribuídas pela

aplicação. Por esta razão, a cada nova execução da simulação, serão criados espeleotemas

diferentes. O modelo também permite a criação de espeleotemas em Modo Manual, como
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descrito na seção 4.7. Durante o processo de criação dos espeleotemas, é possível efetuar qual-

quer manipulação na aplicação, tais como: mudança nos valores dos parâmetros que controlam

a criação da forma e aparência dos espeleotemas, navegação pelo cenário para visualização em

três dimensões (3D) dos espeleotemas e alteração nos parâmetros de configuração das técnicas

de Normal Mapping, Tone Mapping e Environment Mapping.

4.7 Interface da Aplicação

Na parte da aplicação, o usuário conta com widgets que podem ser usados para controlar ma-

nualmente a criação dos espeleotemas durante a simulação do modelo. Estes controles intera-

tivos, presentes na interface da aplicação, são usados para atribuir valores para os parâmetros

que controlam a forma, aparência e, também, configurar em tempo-real os parâmetros das téc-

nicas de Normal Mapping, Tone Mapping e Environment Mapping. Utilizando os controles

interativos, o usuário pode inserir valores desejados em todos os parâmetros descritos na tabela

4.2. Os controles interativos podem ser usados para direcionar a criação de certas formas de-

sejadas de espeleotemas, ao invés de criá-las pelo modo randômico (padrão) do modelo. A

figura 4.9 exibe os controles interativos presentes na interface da aplicação. Na figura 4.9 os

parâmetros estão divididos em conjuntos distintos, de acordo com suas finalidades específicas.

A seguir, descrevemos a finalidade de cada conjunto de controles interativos:

1. O combobox Simulation Mode exibe os dois modos disponíveis para a simulação: Randô-

mico e Manual. No modo Randômico, a aplicação se encarrega de gerar os valores para

os parâmetros da simulação a cada time step. No modo Manual é o usuário que configura

os valores para os parâmetros da simulação. O botão Add é ativo apenas no modo Manual.

Após configurar os parâmetros, o usuário pode clicar no botão Add para que seja inserido

um time step para a simulação.

2. Este é o conjunto de controles que configura os parâmetros que controlam o crescimento

dos espeleotemas. Se o modo Randômico estiver ativo, esses valores são gerados pela

aplicação. Se o modo Manual estiver ativo, é o usuário que configura os valores. Os

três parâmetros configuráveis neste conjunto compreendem o Índice Pluviométrico, o

Intervalo de Gotejamento e a Concentração de CO2. Os valores possíveis podem ser

vistos na tabela 4.2.

3. A barra de rolagem Wind é responsável pela definição da direção e da intensidade da

corrente de ar e seus efeitos na estrutura dos espeleotemas, descritos na seção 4.4.2. Seu

valor varia entre (-1.0 <-> 1.0), sendo que (0.0) significa que NÃO há circulação de ar no

ambiente cavernícola.

4. As barras de rolagem deste conjunto são usadas para a configuração de parâmetros das

técnicas de HDR (High Dynamic Range) utilizadas pela aplicação: Tone Mapping e

Blooming. Elas controlam o nível de iluminação da cena. Os parâmetros podem ser

configurados pelo usuário a qualquer momento da simulação.
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5. Neste conjunto de controles é possível a seleção do tipo de mineral que será misturado

à solução saturada. Também é possível definir a intensidade do mineral selecionado

na solução saturada, implicando em uma maior coloração dos espeleotemas. Maiores

detalhes sobre os tipos de minerais podem ser encontrados na seção 4.6 e na tabela da

figura 4.8.

6. Os controles deste conjunto configuram a intensidade de rugosidade proveniente da téc-

nica de Normal Mapping. O controle Mineral Cave Tex controla o nível de rugosidade

das paredes da caverna. Enquanto que o controle NormalMap Factor controla o nível de

rugosidade da superfície dos espeleotemas em formação.

7. Este conjunto tem por finalidade a exibição de informações úteis ao usuário, tais como:

resolução de tela atual, taxa de quadros por segundo (FPS), o tempo corrente desde o

início da simulação, e a posição da câmera (do observador) no espaço 3D.

8. Este conjunto é constituído por dois botões: Ativar/Desativar a visualização da simulação

no modo tela cheia ou janela (fullscreen/windowed). A resolução padrão de exibição é

1024x768 pixels. O botão Render Options exibe diversas configurações referentes à API

do Direct3D 10, tais como: versão da API, formatos de resolução de tela e taxas de

atualização, escolha do adaptador de video (caso exista mais de um disponível), opção

para modo fullscreen e windowed, formato do backbuffer, anti-aliasing e sincronização

vertical (vsync).
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Figura 4.9 Widgets de controle interativo de parâmetros da simulação



CAPÍTULO 5

Resultados

Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também
sonhar; não apenas planejar, mas também acreditar.

—ANATOLE FRANCE

Neste capítulo são apresentados os resultados gerados pelo modelo proposto. Os resultados

consistem em uma série de imagens de espeleotemas, criados a partir de certas configurações

iniciais da simulação e que desenvolvem sua forma e aparência com o decorrer da mesma.

Todas as simulações foram realizadas em um Pentium D 2.8 GHz, 2GB RAM, placa de

video NVIDIA™ GeForce 8600 GT (necessária para utilizar as capacidades do novo pipeline

gráfico), rodando sob o Windows Vista®. A aplicação foi implementada em C++ [Str97],

juntamente com a API do Direct3D 10® ( [Boy07] [Bly06]). Todos os arquivos de efeitos

(shaders) foram implementados com HLSL (High Level Shading Language) ( [SL05] [Eng06]).

A taxa de quadros da implementação depende, em grande parte, da quantidade de espeleotemas

que se deseja simular num determinado momento. Essa quantidade é definida antes do início

da simulação e permanece fixa até o término da mesma. Assim, a taxa de quadros por segundo

diminui à medida que a quantidade de espeleotemas simulados aumenta. Outro fator impor-

tante que interfere no desempenho da simulação é o uso, principalmente, da custosa técnica

de Tone Mapping/Blooming. Contudo, a taxa de quadros por segundo média, obtida em cada

simulação, é de 30 FPS. Ou seja, a aplicação mantém um nível de interatividade aceitável.

Após o término de uma simulação, os valores computados de cada espeleotema simulado

são armazenados em um arquivo externo. Estes dados, listados na tabela 5.1, podem ser usados

para a criação de gráficos individuais que mostram o valor de parâmetros gerados pela simu-

lação, durante o processo de crescimento de cada espeleotema. Dessa forma, pode-se visualizar

as variações de altura e raio de cada novo anel cristalino, inserido a cada time step (a cada 100

anos) da simulação.

A figura 5.1 mostra uma estalactite e uma estalagmite geradas durante uma simulação. São

mostrados gráficos contendo os valores do Intervalo de Gotejamento e da Concentração de

CO2 que, quando combinados, geram valores para os parâmetros Height e Radius, descritos

nas seções 4.2 e 4.3. Os valores seguem as medidas estipuladas na tabela 4.2.

A coluna exibida na figura 5.2 foi criada com a configuração de parâmetros listada na tabela

5.2, durante uma simulação. Trata-se da junção de uma estalactite e uma estalagmite que se

desenvolveram com determinados valores randômicos de Intervalo de Gotejamento e Concen-

tração de CO2 durante o mesmo intervalo de tempo dos espeleotemas mostrados na figura 5.1.

39
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Como citado anteriormente, os espeleotemas das figuras 5.1 e 5.2 foram criados de forma

randômica pela aplicação. Os valores para o Intervalo de Gotejamento e Concentração de

CO2 foram gerados a cada time step, de acordo com as possíveis combinações mostradas na

tabela 4.2. Estes valores são mostrados nas tabelas 5.1 e 5.2, respectivamente. Entretanto, é

importante salientar que o usuário pode criar de maneira manual os mesmos espeleotemas, se

atribuir a cada time step, os valores das tabelas 5.1 e 5.2 aos controles interativos da interface

da aplicação, referentes aos parâmetros de Intervalo de Gotejamento e Concentração de CO2.

A figura 5.4 sumariza outros resultados obtidos com as simulações, descritas como segue:

A figura 5.4 (a) mostra estalactites criadas com valores randômicos para os parâmetros

Height e Radius, baseado nos parâmetros da tabela 4.2 (Parâmetros de controle do crescimento

de espeleotemas).

A figura 5.4 (b) mostra o crescimento de estalactites com a concentração de CO2 em nível

NORMAL, enquanto que os demais parâmetros tem seus valores variáveis durante toda a

simulação. Com esta configuração, as estalactites mantém um padrão de crescimento de 1

cm/século, como descrito na seção 4.3.

Na figura 5.4 (c) a concentração de CO2 foi fixada no nível LOW. Novamente os demais

parâmetros variam seus valores durante toda a simulação. Com esta configuração, é possível

observar que a altura dos espeleotemas é menor devido as baixas taxas de CO2 na solução

saturada.

A figura 5.4 (d) mostra o crescimento de estalactites com a concentração de CO2 em nível

HIGH durante toda a simulação de crescimento. Esta configuração constante é propícia para a

criação do tipo de espeleotema denominado Soda Straws.

A figura 5.4 (e) mostra estalagmites resultantes de um intervalo de gotejamento em nível

DRY e concentração de CO2 em nível NORMAL durante toda a simulação. Durante a simu-

lação, pode ocorrer a junção de uma estalactite com uma estalagmite. Essa união gera um

espeleotema denominado coluna.

A figura 5.4 (f) representa uma coluna criada a partir dos controles interativos da interface,

na qual o usuário atribui valores para o Intervalo de Gotejamento e para a Concentração de

CO2 a cada time step da simulação, utilizando os controles interativos da interface descritos na

seção 4.7.

As figuras 5.4 (g) e (h) mostram ambas estalactites e estalagmites criadas a partir de valores

randômicos, gerados pela aplicação em tempo de execução, a cada time step da simulação.

Quanto à aparência, nas figuras 5.4 (a, b, c, f) o mineral que é misturado na solução saturada

é o calcário. Dessa forma, a cor predominante nos espeleotemas é branca. Nas figuras 5.4 (e,

g) o mineral predominante é o ferro, gerando coloração vermelha e amarela nos espeleotemas.

Nas figuras 5.4 (d, h) a cor dos espeleotemas é azul-esverdeado devido à presença de malaquita

na solução saturada. A figura 5.5 (a) mostra coloração típica do manganês.

A figura 5.3 mostra duas simulações distintas e um gráfico com os valores da variação de

direção e da intensidade da corrente de ar dentro da caverna. Na figura 5.3 (a), as estalactites

se formaram sem a presença de ar durante todo o processo de crescimento. O gráfico para esse

espeleotema mostra uma linha contínua, indicando a ausência da circulação de ar. Por outro

lado, a figura 5.3 (b) mostra estalactites onde a direção da circulação de ar variou muito durante

sua fase de crescimento. As irregularidades em sua estrutura são visíveis. Da mesma maneira,
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diferentemente da figura 5.5 (a), as figuras 5.5 (b) e (c) mostram estalactites de malaquita, onde

a presença de circulação de ar no ambiente cavernícola, descrito na seção 4.4.2, deformou as

formas geométricas, criando superfícies com maior grau de irregularidades.

As figuras apresentadas na figura 5.6 mostram a estrutura de alguns espeleotemas em modo

solid e em modo wireframe. É possível observar nessas figuras, a baixa quantidade de polígonos

gerada na criação da estrutura dos espeleotemas, durante as simulações do modelo proposto.

Pode-se observar também, as deformidades realizadas em suas superfícies pela utilização da

técnica de Normal Mapping e do fator de solidificação da solução saturada (seção 4.4.1), que

desloca alguns vértices que compõem a estrutura dos espeleotemas, criando deformações adi-

cionais. Por exemplo, nas figuras 5.6 (a) e (b), pode-se notar a aplicação do fator de solid-

ificação da solução saturada, observando que alguns vértices que compõem a estrutura dos

espeleotemas foram transladados. As figuras 5.6 (c) e (d), mostram deformações da estrutura

de estalactites criadas pela presença de circulação de ar no ambiente cavernícola (seção 4.4.2),

em modo solid e wireframe respectivamente. As figuras 5.6 (e) e (f) mostram a estrutura de

estalactites e estalagmites em modo solid e wireframe respectivamente.

A figura 5.7 mostra as variações possíveis de visualização dos espeleotemas. A figura 5.7

(a) apresenta estalactites em modo wireframe. A figura 5.7 (b), mostra um mapa de textura

simples, aplicado através de coordenadas cilíndricas na superfície das estalactites. Ainda nessa

mesma figura, é possível observar a distribuição da coloração do mineral aplicada linerarmente

aos vértices que compõem a estrutura dos espeleotemas (seção 4.6). A figura 5.7 (c) mostra o

efeito causado pela adição das técnicas de Normal Mapping, Environment Mapping e Bloom-
ing, que definem a aparência final dos espeleotemas.

Comparado com o trabalho realizado por Yang e Ouhyoung [OY93, YO92], nosso modelo

faz uso de parâmetros reais para controlar a forma e a aparência dos espeleotemas criados

durante as simulações. Nosso modelo apresenta uma melhora significante na qualidade visual

e também cria uma forma simples com uma quantidade baixa de polígonos, tirando vantagem

do uso do estágio de GS e de técnicas como Normal Mapping. Nossa abordagem é plausível

com o crescimento real de espeleotemas.
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Tabela 5.1 Dados da Estalactite e Estalagmite da figura 5.1

Estalactite
Idade (anos) Drip Int. CO2 Conc. Radius Height

0 - - - -

100 - HIGH same TCE*2

200 - HIGH same TCE*2

300 - NORMAL decrease x1 TCE

400 - NORMAL decrease x1 TCE

500 - NORMAL decrease x1 TCE

600 - LOW decrease x2 TCE/2

700 - LOW decrease x2 TCE/2

800 - HIGH same TCE*2

900 - HIGH same TCE*2

1000 - HIGH same TCE*2

1100 - LOW decrease x2 TCE/2

1200 - LOW decrease x2 TCE/2

1300 - HIGH same TCE*2

1400 - NORMAL decrease x1 TCE

Estalagmite
Idade (anos) Drip Int. CO2 Conc. Radius Height

0 - - - -

100 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

200 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

300 STANDARD NORMAL same TCE

400 STANDARD NORMAL same TCE

500 STANDARD LOW same TCE/2

600 WET LOW increase x1 TCE/2

700 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

800 DRY NORMAL decrease x1 TCE

900 DRY NORMAL decrease x1 TCE

1000 STANDARD NORMAL same TCE

1100 STANDARD NORMAL same TCE

1200 STANDARD LOW same TCE/2

1300 WET NORMAL increase x1 TCE

1400 WET HIGH increase x1 TCE*2

1500 WET HIGH increase x1 TCE*2

1600 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

1700 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

1800 STANDARD NORMAL same TCE

1900 STANDARD NORMAL same TCE

2000 STANDARD NORMAL same TCE

2100 WET LOW increase x1 TCE/2

2200 WET LOW increase x1 TCE/2

2300 WET HIGH increase x1 TCE*2

2400 DRY LOW decrease x1 TCE/2

2500 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

Mixed Mineral Type: Calcareous
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Figura 5.1 Gráficos gerados com dados obtidos durante a simulação - Parte 1
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Tabela 5.2 Dados da Coluna exibida na figura 5.2

Estalactite
Idade (anos) Drip Int. CO2 Conc. Radius Height

0 - - - -

100 - LOW decrease x2 TCE/2

200 - HIGH same TCE*2

300 - NORMAL decrease x1 TCE

400 - NORMAL decrease x1 TCE

500 - NORMAL decrease x1 TCE

600 - NORMAL decrease x1 TCE

700 - NORMAL decrease x1 TCE

800 - HIGH same TCE*2

900 - LOW decrease x2 TCE/2

1000 - HIGH same TCE*2

1100 - HIGH same TCE*2

1200 - NORMAL decrease x1 TCE

1300 - NORMAL decrease x1 TCE

1400 - NORMAL decrease x1 TCE

1500 - LOW decrease x2 TCE/2

Estalagmite
Idade (anos) Drip Int. CO2 Conc. Radius Height

0 - - - -

100 WET LOW increase x1 TCE/2

200 WET LOW increase x1 TCE/2

300 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

400 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

500 STANDARD NORMAL same TCE

600 STANDARD NORMAL same TCE

700 WET LOW increase x1 TCE/2

800 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

900 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

1000 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

1100 STANDARD NORMAL same TCE

1200 STANDARD NORMAL same TCE

1300 WET LOW increase x1 TCE/2

1400 WET LOW increase x1 TCE/2

1500 WET HIGH increase x1 TCE*2

1600 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

1700 STANDARD NORMAL same TCE

1800 STANDARD NORMAL same TCE

1900 WET LOW increase x1 TCE/2

2000 WET HIGH increase x1 TCE*2

2100 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

2200 DRY HIGH decrease x1 TCE*2

2300 DRY NORMAL decrease x1 TCE

2400 STANDARD NORMAL same TCE

2500 STANDARD LOW same TCE/2

Mixed Mineral Type: Iron
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Figura 5.2 Gráficos gerados com dados obtidos durante a simulação - Parte 2
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Figura 5.3 Efeito da presença de circulação de ar no ambiente cavernícola



CAPÍTULO 5 RESULTADOS 47

Figura 5.4 Espeleotemas virtuais - parte 1
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Figura 5.5 Espeleotemas virtuais - parte 2
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Figura 5.6 Espeleotemas em modo solid/wireframe
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Figura 5.7 Formas de visualização dos espeleotemas



CAPÍTULO 6

Considerações Finais e Trabalhos Futuros

Alguns dos resultados apresentados neste trabalho, bem como uma descrição mais simplificada
do modelo proposto, podem ser encontrados no artigo [TW09]. Este trabalho apresentou um
modelo para gênese e crescimento de espeleotemas em tempo-real, baseado em parâmetros
geológicos reais do crescimento de espeleotemas. Mostramos também, a poderosa capacidade
de amplificação de geometrias dos estágios de Geometry-Shader e Stream-Output, presentes na
nova arquitetura do pipeline gráfico da nova geração de GPUs. Tornou-se claro que a presença
destes dois novos estágios do pipeline gráfico se torna uma rica fonte de exploração para novas
maneiras de se criar geometrias em tempo-real. Entretanto, há muito o que ser explorado neste
assunto, não somente na simulação do fenômeno natural de crescimento de espeleotemas (que
é muito rico em informações e diversidades de tipos), mas também, no lado da aplicação dos
novos estágios do pipeline. Concluímos que os resultados finais foram satisfatórios comparados
com as formas reais dos espeleotemas encontrados na natureza.

Como trabalhos futuros, salientamos que o modelo pode ser melhorado, levando em conta
os seguintes aspectos:

• Geração de uma gama maior de tipos de espeleotemas, visto que a diversidade de tipos
encontrada na natureza é muito grande, como pode ser visto nas figuras 2.4 e 6.1. Dessa
forma, poderá ser adicionada a criação de espeleotemas que utilizam outros mecanismos
de formação, além do mecanismo de gotejamento que é utilizado neste modelo. Por e-
xemplo, o mecanismo de escorrimento é o responsável pela formação de espeleotemas do
tipo Cortinas (Draperies), mostrados na figura 6.1 (g). Outro mecanismo é o depósito em
águas estagnadas, que formam espeleotemas a partir de deposição de minerais nas pare-
des submersas ou superficiais dos represamentos de água existentes nas cavernas. Um
tipo de espeleotema criado a partir desse mecanismo são as Pérolas (pearls), mostradas
na figura 6.1 (h).

• Estender o modelo para a criação de cavernas, inspirado no trabalho apresentado por
[LF04], descrito no capítulo 3. Assim, será possível ao usuário, criar previamente um
ambiente cavernícola para após inserir os espeleotemas e iniciar uma simulação. Com
essa possibilidade, poderão ser criados também obstáculos para a formação de certos
espeleotemas, como as helictites mostradas na figura 6.1 (c) e (d). As helictites possuem a
propriedade de desafiar a lei da gravidade, desviando obstáculos durante a sua formação.

• São necessárias melhorias no modelo de iluminação global para aumentar o desempenho
da aplicação e prover uma melhor qualidade gráfica. Apesar das técnicas de HDR usadas
no modelo, não foram exploradas algumas das propriedades óticas da calcita como a
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dispersão de luz ao passar pela estrutura dos espeleotemas. O trabalho apresentado por
[Bal09], descrito no capítulo 3, nos inspirou para adicionar essas melhorias. A adição de
sombras projetadas e reflexões mais reais também entram nessas melhorias propostas.

• Adição de transparência, descrita na seção 2.6, na estrutura dos espeleotemas. Com
transparência, será possível a criação de Icicles (estalacites de gelo), mostradas na figura
6.1 (a) e (b). Outro espeleotema que pode utilizar desse recurso é o Pool Spar, que pode
ser visto na figura 6.1 (f).

• A exibição do fluxo e precipitação de água na superfície dos espeleotemas, para simular
o gotejamento entre uma estalactite e uma estalagmite. Uma simulação física de fluidos
seria algo a ser explorado, aumentando assim o grau de realismo das simulações. A
formação da gota de solução saturada pode ser vista nas figuras 6.1 (a) e 2.4 (h). A
inclusão de uma biblioteca para simulação de física que possua o recurso de simulação
de fluidos é cogitada, como por exemplo, a PhysX® da NVIDIA™ [NVI].
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Figura 6.1 Tipos de Espeleotemas Reais
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