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Resumo
As interfaces gráficas, através da utilização da tecnologia de realidade virtual,

possibilitam uma interação eficiente, agradável e produtiva entre o usuário e modelos

cartográficos digitais. Este trabalho versa sobre a criação de modelos cartográficos digitais

tridimensionais, que terão como base na entrada de dados, arquivos no formato DXF

(Drawing Interchange File), formato padrão para aplicativos da área da cartografia, e

produzirá arquivos da tecnologia VRML (Virtual Reality Modeling Language), tecnologia

criada para Web de domínio público, sem plataforma definida e de fácil utilização.

O objetivo desta proposta é criar modelos que consigam representar as informações

com um grau de realismo satisfatório para o usuário e que ainda permitam uma performance

agradável no descarregamento e na navegação.

Palavras Chaves: Realidade Virtual, VRML (Virtual Reality Modeling Language),

Cartografia, DXF.
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Abstract

Virtual reality enhances graphical interfaces allowing an efficient, amenable and

productive interaction between the user and digital cartographic models. This work deals with

the creation of 3D digital cartographic models built in VRML using as input information in

the DXF (Drawing Interchange File) format. The latter is one of the standard formats in

cartography, while the former is a Web-oriented, easy-to-use, public domain, multiplatform

virtual reality technology.

With this proposal, models with both a satisfactory level of realism and, at the same

time, of acceptable downloading and rendering time, are built.

Keywords: Virtual Reality, VRML (Virtual Reality Modeling Language), cartography, DXF.



Capítulo 1:  Introdução
A realidade virtual (RV) enquanto tecnologia de representação de objetos e mundo

tridimensionais, pode ser empregada para criação de mundos que não existam ou apenas para

a criação de representações digitais de algo palpável e real. Sua utilização para transpor

informações geográficas contidas em mapas digitais ou cartografias digitais, para um

ambiente tridimensional, com o objetivo de facilitar o entendimento, ou seja, a interpretação

dessas informações, estabelece-se como uma alternativa amigável aos usuários que não

dispõem de conhecimentos técnicos que lhes facilitem a interpretação das mesmas.

Para que a modelagem de dados cartográficos, em ambientes tridimensionais, possua

uma maior divulgação, é necessário darmos um dinamismo na construção desse mundos

virtuais. A possibilidade de encontrar informações mínimas necessárias a essas modelagens

em arquivos de fácil e livre manipulação, estimula a busca desse dinamismo. Dentro da

cartografia o formato de arquivo padrão de fácil e livre utilização é o denominado DXF,

criado pela empresa AutoDesk [6], o que permitiu grande portabilidade aos dados vetoriais,

tornando-se um padrão aberto utilizado por todos os softwares do gênero.

Outros projetos já utilizam em algum nível a manipulação de arquivos DXF para

geração de modelagens VRML de dados cartográficos. Aqui buscamos acrescentar algumas

novas funcionalidades a essas modelagens e confirmar o potencial dessa tecnologia na

representação e facilidade de divulgação desses dados por meio da Internet.

1.1 Motivação
Como parte do Programa de Modernização da Administração Tributária – PROMAT,

que visa aumentar a arrecadação municipal, gerir melhor os recursos municipais, além de

prestar melhores serviços à comunidade; a Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) iniciou

um processo de implantação de seu projeto de geoprocessamento.

O projeto de geoprocessamento possui, de forma resumida, três etapas:

• Aquisição da cartografia digitalizada do município de Teresina, que se adotou chamar de

Mapa Urbano Básico Digital de Teresina (MUBDT).

• Definição e aquisição do SIG (Sistema de Informação Geográfica) a ser utilizado.

• Projeto e elaboração das aplicações de geoprocessamento.
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O MUBDT compõe-se de um conjunto de elementos gráficos, separados por níveis,

que segundo uma legenda pré-definida, representam as diversas informações relativas à

cidade, entre outros, logradouros, quadras, edificações, rios.

Devido ao envolvimento do autor com a elaboração e execução do referido projeto,

levou-o a iniciar o manuseio de cartografia digitalizada e devido à falta de conhecimento em

técnicas de leitura de dados cartográficos, fez emanar uma inquietação gerada pelas

dificuldades de leitura de algumas informações derivadas da cartografia.

Somando-se a indiscutível importância da cartografia digitalizada para as aplicações

de SIG [51], e o fato do uso de SIG com dados espaciais 3D tornar-se muito mais

interessante [18], o autor motivou-se a desenvolver um gerador automático de ambientes

virtuais tridimensionais para aplicações de SIG, partindo de arquivos no formato DXF

(Drawing Interchange File).

Para a criação dos ambientes virtuais tridimensionais será utilizada a linguagem

VRML, por ter características como:

• Ser uma linguagem de domínio público, o que a torna acessível a qualquer usuário;

• Possibilidade de navegação nos mundos virtuais, o que permite ao usuário a possibilidade

de visualizar o ambiente passeando por entre os elementos que o compõe;

• Visualização interativa, através da qual o usuário pode por meio de hiperlinks modificar o

nível de detalhamento das visualizações;

• Visualização através de browsers, onde torna possível o acesso por múltiplos usuários

simultaneamente;

Além da facilidade de uso da linguagem, que possui amplo material de referência.

1.2 Objetivos
A seguir apresentaremos os objetivos deste trabalho separando em objetivos gerais e

específicos, declarando que inicialmente o trabalho propunha uma maior gama de atividades

que foram sendo eliminadas dado o limitar de tempo e recursos. Mas buscou-se alcançar os

objetivos mínimos à um trabalho desse porte.

1.2.1 Gerais
Desenvolver modelos virtuais tridimensionais da cartografia digitalizada da cidade de

Teresina, para fins de disponibilização via WEB e permitir que pessoas leigas possam ter

acesso a mapas da cidade através de uma interface fácil e interativa.
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1.2.2 Específicos
• Definir características para que arquivos no formato DXF possam ser utilizados como

entrada de dados no conversor.

• Definir quais os melhores nós a serem usados em VRML para representar os diversos

elementos que compõem uma cartografia.

• Realizar estudo da ciência da cartografia para melhor definir a representação de dados

cartográficos em ambientes tridimensionais.

• Criar um conversor de dados cartográficos para ambientes tridimensionais e de fácil

acesso como a WEB.

1.3 Estrutura da Dissertação
Este trabalho está estruturado em sete capítulos, distribuindo de forma harmoniosa os

conhecimentos sobre as diversas tecnologias envolvidas para o alcance dos objetivos do

mesmo.

O Capítulo 1: Introdução, faz um aparato geral do trabalho, dissertando sobre os temas

que serão abordados no decorrer do trabalho, justificando sua elaboração e apresentando a

forma como o mesmo está estruturado.

O Capítulo 2: Cartografia Digital, trata de um estudo sobre a ciência da cartografia

apresentando suas características, limitações e perspectivas. Estes conhecimentos servirão de

base para a criação de modelos virtuais cartográficos em ambientes tridimensionais.

No Capítulo 3: Realidade Virtual, apresentaremos uma tecnologia que têm-se

desenvolvido bastante e com aplicações nas mais diversas áreas. Ilustramos alguns

dispositivos criados para atender as necessidades dessa tecnologia, ou que fizeram com que

esta se desenvolvesse mais ainda, para dar maior utilidade a esses equipamentos. Descreve-se

a linguagem VRML como plataforma de desenvolvimento de aplicações de RV, apresentado

alguns recursos possíveis e que estejam ligados ao desenvolvimento deste trabalho.

O Capítulo 4: Conversor DXF – VRML, discorre sobre toda a metodologia utilizada

no desenvolvimento de um software para leitura de arquivos no formato DXF, com dados

vetoriais, e geração de outro arquivo, agora em formato VRML, tentando tornar a conversão

mais automática possível exigindo o mínimo de interação do usuário. Este capítulo ainda

apresenta a estrutura de um protótipo do software, que foi denominado VirtualMap e traz

orientações mínimas para a sua utilização por qualquer pessoa com o mínimo de

conhecimento de informática.
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No Capítulo 5: Estudos de Caso, apresentamos dois estudos de caso onde fazemos

uma avaliação das potencialidades do VirtualMap, assim como, buscamos encontrar falhas e

limitações para o mesmo.

Finalmente no Capítulo 6: Conclusões, apresentamos nossas conclusões, as

contribuições trazidas por este trabalho através dos experimentos e tentativas nas soluções dos

problemas que foram advindos no decorrer da execução do mesmo, e indicações para que, no

futuro, o próprio autor ou outros possam dar continuidade a esse estudo com o objetivo de

aprimorar ainda mais as técnicas aqui abordadas ou relacioná-las com outras, permitindo

assim o constante desenvolvimento e relacionamento das áreas de cartografia e realidade

virtual.

.



Capítulo 2:  Cartografia Digital
A realidade virtual (RV) pode ser empregada para criação de mundos que não existam

ou apenas para a criação de representações digitais de algo palpável e real. Assim sendo, a

utilização da RV para transpor informações geográficas contidas em mapas digitais ou

cartografias digitais, para um ambiente tridimensional, com o objetivo de facilitar o

entendimento, ou seja, a interpretação dessas informações, estabelece-se como uma

alternativa amigável aos usuários que não dispõem de conhecimentos técnicos que lhes

facilitem a interpretação/obtenção das mesmas provindas dos mapas digitais ou cartografias

digitais.

2.1 Cartografia
“Cartografia é a Ciência e Arte que se propõe a representar através de mapas, cartas

e outras formas gráficas (computação gráfica) os diversos ramos do conhecimento do homem

sobre a superfície e o ambiente terrestre. Ciência quando se utiliza do apoio científico da

Astronomia, da Matemática, da Física, da Geodésia, da Estatística e de outras Ciências para

alcançar exatidão satisfatória. Arte, quando recorre às leis estéticas da simplicidade e da

clareza, buscando atingir o ideal artístico da beleza” [53].

A definição acima pressupõe o uso de recursos computacionais para fazer ou para

utilizar cartografia, no entanto esta ciência/arte vem sendo usada com sucesso por civilizações

tão antigas como a polinésia, que não dispunham senão de pedaços de madeira, cortiça das

árvores e pedras para construir mapas perfeitamente operacionais.

De acordo com CÂMARA e outros [12] a cartografia preocupa-se em apresentar um

modelo de representação de dados para os processos que ocorrem no espaço geográfico, que

relacionado com os conceitos acima de geoprocessamento, estabelece de forma clara a relação

interdisciplinar entre cartografia e geoprocessamento. A natureza dos dados espaciais

sintetiza-se pelo atributo da localização geográfica, preocupação atribuída às áreas da

cartografia e geoprocessamento.

Dados espaciais têm no atributo de localização geográfica sua principal característica,

isto é, um objeto sempre terá sua localização relacionada à posição de outros objetos que

tenham sua localização conhecida ou quando pudermos identificar seu posicionamento em

relação a um sistema de coordenadas.

Três aspectos fundamentais devem ser levados em consideração quando tentamos

representar a superfície da Terra através de mapas, são eles:
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• Definir a forma e dimensões da Terra para permitir medidas e cálculos,

• Estabelecer um sistema de conversão (projeção) das medidas feitas ou calculadas na

superfície curva do planeta para o plano cartográfico (mapa),

• Adotar uma escala de representação para os objetos e feições, no caso de documentos

impressos, tendo em vista não ser possível a representação em verdadeira grandeza [53].

2.1.1 Forma e Dimensões da Terra
A Geodésia, subdivisão da geofísica que se ocupa da forma e das dimensões da

terra [35], define o geóide (Figura 1) como sendo a superfície equipotencial do campo

gravimétrico da Terra, coincidindo com o nível médio inalterado do mar, e que se estende por

todos os continentes, sem interrupção [33], ou seja, é uma designação para forma geométrica

da Terra baseada em uma propriedade física: o campo de gravidade.

O Elipsóide de Revolução (Figura 2) é a aproximação mais grosseira aceita pelos

geodesistas e utilizado pela cartografia para conseguir representar, através de fórmulas

matemáticas, a superfície terrestre, com o intuito de permitir medidas e cálculos matemáticos

a respeito dessa superfície [12], já que o limitado conhecimento do campo da gravidade

terrestre impede que o geóide seja adotado como superfície matemática de referência.

Esse conhecimento limitado é fruto da composição não homogênea do nosso planeta.

De fato, irregularidades locais no campo gravitacional podem ser aplicadas para detectar

jazidas de minérios, montanhas submersas no oceano etc.

Figura 1 Relação entre a topografia terrestre e um geóide [53].
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Figura 2 Relação entre o geóide, elipsóide e topografia terrestre [53].

2.1.1.a Elipsóide de Revolução
O Elipsóide de Revolução é uma figura matemática muito próxima do geóide na forma

e no tamanho, utilizada como superfície terrestre de referência nos cálculos dos levantamentos

geodésicos [33]. A grande maioria das tecnologias que necessitam estabelecer posicionamento

na superfície terrestre utilizam o modelo elipsóidico terrestre como padrão para trabalhos de

precisão, tais como mapas, cartas topográficas, Sistema Global de

Posicionamento(GPS). [53]. Entretanto, vários países e continentes adotaram elipsóides de

parâmetros ligeiramente diferentes, com o objetivo de que se ajustassem localmente às suas

regiões, permitindo-lhes maior precisão em seus cálculos. Portanto, diferentes regiões do

globo utilizam modelos de elipsóides diferentes, e esses modelos servem como base para a

determinação dos DATUMs, que são superfícies de referência para a determinação de um

ponto sobre a superfície terrestre. Existem os DATUMs planimétricos que permitem

determinar a posição planimétrica, ou seja a posição em um plano, de um determinado ponto e

os DATUMs altimétricos com a função de determinar a altitude desses pontos sobre a

superfície terrestre.

No Brasil coexistem dois sistemas geodésicos de referência: os DATUMs

planimétricos Córrego Alegre e o SAD-69. Embora o último seja o mais atual ainda existem

cartas topográficas que referem-se à Córrego Alegre. Para o DATUM altimétrico temos o de

Imbituba – Santa Catarina [12].

2.1.2 Sistema de Projeção Cartográfica
“As projeções cartográficas são uma necessidade imposta devido à impossibilidade

de transformar uma superfície esferoidal (como a da Terra) em um plano (como o do mapa)

sem provocar rupturas, estiramentos, dobras e outras deformações imprevisíveis” [53].



18

As projeções classificam-se em: planas ou azimutais (projeção sobre um plano),

cilíndricas (projeção sobre um cilindro), cônicas (projeção sobre um cone) e poliédricas

(projeção sobre um poliedro). Dentro de cada uma delas há variações que procuram satisfazer

critérios diferentes ( preservação de distâncias, de retas, de áreas).

Na Figura 3 apresenta-se uma comparação da representação de um quarto de

hemisfério segundo diferentes sistemas de projeção.

Figura 3 Comparação entre diferentes sistemas de projeção [12]

O Mapeamento Sistemático Nacional é o conjunto de operações de mapeamento

regular, i. e., obedecendo ao protocolo usual para a realização de mapeamentos, e que se

destina à elaboração e edição de mapas e cartas, em escalas geográfica e topográfica, as quais

representam os elementos naturais, artificiais e especiais (rede hidrográfica, curvas de nível,

sistema de transporte, localidades, limites, edificações, curvas batimétricas, rotas do sistema

aeroviário, dentre outras) existentes no Território Nacional.

O Mapeamento Sistemático Nacional é regido pelas Normas Técnicas da Cartografia

Nacional, regulamentadas pelo Decreto Lei no 89.817 de 20 de Junho de 1984, publicado no

Diário Oficial da União em 22 de Julho de 1984, tendo como principais órgãos executores o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e a Diretoria do Serviço Geográfico do

Exército – DSG, e órgão coordenador a Comissão Nacional de Cartografia vinculada ao poder

Executivo Federal, que congrega as entidades do Sistema Cartográfico Nacional - SCN cuja

principal função é coordenar a elaboração da Política Cartográfica Nacional [17].

A projeção adotada no Mapeamento Sistemático Nacional é o Sistema Universal

Transverso de Mercator (UTM), este sistema é recomendado pela União de Geodésia e

Geofísica Internacional (UGGI) e também um dos mais utilizados do mundo. A projeção

UTM, quando comparada a outras projeções, apresenta deformações muito pequenas em

todos os aspectos, tais como comprimentos, formas ou áreas dos elementos originais [53].
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2.1.3 Escala
Escala, no contexto da cartografia, é a relação entre a dimensão da representação

gráfica de um elemento em um mapa e sua dimensão sobre a superfície da Terra. A escala

pode ser apresentada, isto é, exibida nas cartas ou mapas das seguintes formas:

• Numérica: é representada por uma razão que traz no seu denominador o valor que deverá

ser utilizado para multiplicar qualquer medida feita sobre o mapa para transformá-la em

seu correspondente na mesma unidade de medida sobre a superfície terrestre [12], isto é,

na escala 1:5.000, qualquer medida retirada do mapa corresponde a 5.000 vezes seu valor

sobre a superfície da terra; uma rua que, medida sobre o mapa com uma régua em

centímetros, tem 15cm de extensão, possui sobre a superfície da terra a medida de 75.000

centímetros (medida real = 15cm x 5.000), ou seja 750 metros; se o objeto medido for

uma edificação, usando uma régua em polegadas, e apresentar sobre o mapa a medida de

2,5 polegadas, a mesma terá sobre a superfície terrestre a medida de 12.500 polegadas

(medida real = 2,5pol x 5.000).

• Gráfica: uma régua graduada em partes iguais, que indica a relação das dimensões ou

distâncias marcadas sobre um plano com as dimensões ou distâncias reais [33], a escala

gráfica possibilita a identificação rápida das dimensões dos objetos figurados na carta.

Como exemplo, no mapa geral do Brasil a escala mais comumente empregada é

1:5.000.000. Assim sendo, para mensurar a distância em linha reta entre Brasília e São

Paulo, marcamos com um lápis esse segmento em uma tira de papel. Com essa tira iremos

marcar, sobre a escala gráfica, a distância em quilômetros. Obteremos 875 km. Vejamos o

exemplo da Figura 4; temos o mapa geral do Brasil em escala 1:5.000.000, nela podemos

observar a escala gráfica que está dividida a cada 100 Km, em seqüência na Figura 5

percebemos a relação da escala com uma régua em centímetros, para cada centímetro

temos uma medida na escala gráfica equivalente a 50 Km (ver Figura 5). Se

posicionarmos essa régua sobre o mapa da Figura 4 verificaremos na Figura 6 que a

distância entre São Paulo de Belo Horizonte em linha reta, que no mapa corresponde a 10

cm, possui distância real de 500 Km.
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Figura 4 Mapa do Brasil – Escala 1:5.000.000 [48]

cm

Figura 5 Relação entre escala gráfica e régua em centímetros [48]

• 

Figura 6 Distância entre São Paulo e Belo Horizonte [48]
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As escalas podem ser classificadas em função do quê se deseja representar. A Tabela 1

abaixo, mostra uma classificação geral das escalas em função do tamanho e da representação.

Quanto
ao

Tamanho

Quanto a
Representação Escala Aplicações

Escala
Grande Escala de Detalhe Até 1:25.000 Plantas Cadastrais, Levantamentos de

detalhes ou planos topográficos.

Escala
Média Escala de Semidetalhe De 1:25.0000

até 1:250.000 Cartas topográficas.

Escala
Pequena

Escala de
Reconhecimento ou de
síntese

De 1:250.000 e
menores. Cartas Topográficas e cartas gerais.

Tabela 1 Classificação das Escalas

É inquestionável a contribuição da ciência da computação para a cartografia, trazendo

para esta última uma interface gráfica e de interação, além de recursos de processamento.

Com a evolução da ciência da computação, em especial da computação gráfica, tem-se

tornado inseparável a relação entre cartografia e computação. Esta relação é explicada pelo

crescente desenvolvimento de tecnologias computacionais utilizadas na cartografia, tais como

softwares de projeto auxiliado por computador (CAD - Computer Aided Design), tecnologia

de posicionamento global (GPS - Global Positioning System) dentre outras.

Segundo VOLPI [56], quanto às tendências futuras da cartografia, haverá avanços

concentrados no usuário, para que o mesmo, com o mínimo conhecimento de cartografia

possível, possa, utilizando sistemas destinados à cartografia, obter as informações desejadas.

É nessa linha de pensamento que o nosso trabalho se enquadra.

A evolução das interfaces gráficas tridimensionais fará com que surja um padrão de

interface para acesso e manipulação das bases de dados geográficas. As interfaces 3D, por

serem mais amigáveis, permitirão uma melhor interação entre os usuários e os dados

geográficos.

Neste trabalho buscamos mostrar uma nova forma de manusear dados cartográficos,

através de uma interface tridimensional baseada na tecnologia de RV, que busca ampliar a

utilização de cartografia por parte de usuários leigos.

Na próxima seção apresentaremos um relato sobre as primitivas gráficas de interesse

cartográfico, onde explanaremos rapidamente a teoria que envolve tais primitivas.
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2.2 Primitivas Gráficas de Interesse Cartográfico

2.2.1 Introdução
Primitivas gráficas são elementos básicos que compõem os desenhos gerados por

computador, tais como linhas, polígonos, círculos [10]. Mesmo antes dos anos 80, época em

que houve uma grande evolução dos microcomputadores e com eles, surgiram hardwares e

softwares de interfaces gráficas, os computadores possuíam software e hardware com

capacidades gráficas que ajudavam os programadores a escreverem programas gráficos. Estas

aplicações acessavam uma coleção de subrotinas eficientes para criação de elementos (pontos,

linhas, entre outros.) e operações gráficas (como limpar tela, modificar a posição de uma

primitiva na tela.) [11].

O visualização de uma primitiva gráfica em uma tela de computador, por exemplo, é

feita através de seu posicionamento por meio de um sistema de coordenadas bidimensionais,

formado pelos eixos x  e y . Este sistema tem origem no canto superior esquerdo da tela do

computador. Assim sendo, nenhum dos valores das coordenadas deverá ser maior que os

valores dos limites da tela do computador [11].

Nesta seção ilustraremos as principais primitivas gráficas utilizadas pela computação

gráfica que são de interesse da cartografia, e em especial à produção deste trabalho, que são

PONTO, LINHA, POLILINHAS, CUBO e SUPERFÍCIES DE ELEVAÇÃO.

2.2.2 Ponto
Na ótica da computação gráfica, um ponto é uma primitiva gráfica formada pela

representação de um sinal ou marca localizada em um sistema de coordenadas bidimensional,

através de um par de coordenadas. Por exemplo, um ponto P = (2,5) [10].

Algumas imagens são formadas por um conjunto de pontos visualizados em tela de

computador ou impressos em meio analógico. Para desenhar tais imagens precisaremos

determinar os pontos que formam estas imagens. Para determinar a localização desses pontos

utilizamos um sistema de coordenadas bidimensionais. Cada ponto é acessado através de um

par de valores inteiros não negativos que correspondem às coordenadas nos eixos x  e y  [11].

2.2.3 Linha
Uma linha é formada pela visualização de uma cadeia de pontos consecutivos. Mas é

criada a partir da interligação de dois pontos, ou seja, dois pares de coordenadas ( 1x ,

1y ),( 2x , 2y ). A precisão e qualidade da linha visualizada depende do nível de resolução do
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monitor de vídeo utilizado. Em monitores com alta resolução (800 X 600 pixels) temos a

visualização de linhas contínuas com exatidão do começo ao fim. Em monitores de vídeo com

baixa resolução, as linhas são visualizadas com intervalos e pequenas curvas acidentais [11].

Linha é a construção básica de gráficos de barra e gráficos de torta, gráficos de

funções matemáticas de duas ou três dimensões, desenhos de engenharia, cartografia e planos

arquitetônicos. Uma linha é um elemento tão básico na criação de imagens que chamamos de

primitiva gráfica. Quando existem mais de uma linha consecutiva temos a primitiva polilinha,

que é formada pela seqüência de linhas interligadas em seus vértices [11][24].

2.2.4 Polígono
Um polígono é uma figura plana formada pelo mesmo número de ângulos e lados [35],

ou ainda, é um conjunto de linhas seqüenciais em que o ponto inicial da primeira é igual ao

ponto final da última. Também podemos definir um polígono com sendo uma área fechada de

uma imagem, sendo esta área formada por linhas retas e curvas e preenchidas por cores

sólidas. Quando temos um polígono construído apenas por um conjunto de linhas retas, temos

um polígono regular.

Um polígono também pode ser formado por um conjunto de vértices, onde suas bordas

são obtidas pela ligação, por uma linha reta, dos vértices em uma ordem estabelecida. A lista

ordenada dos vértices é suficiente para desenhar um polígono.

Apesar de um polígono ser formado por um conjunto de outras primitivas gráficas, seu

manuseio se dar de forma simples, manipulando-o por inteiro, com todas as suas linhas e

vértices de uma única vez.

Muitos objetos complexos podem ser representados por um ou mais polígonos, ou até

mesmo, podemos decompor uma cena de um mundo real em uma coleção de polígonos de

formas simples. Por exemplo, uma simples casa pode ser construída com um quadrado e um

retângulo. Contudo nenhuma conjunto de polígonos pode descrever precisamente uma cena

do mundo real. Podemos tão somente ter uma representação aproximada da cena real onde

fazemos uma abstração de alguns detalhes.

2.2.5 Superfícies de elevação
Uma superfície de elevação pode ser definida como sendo um conjunto de polígonos

de planos diferentes, em um mesmo sistema de coordenadas tridimensionais, onde esses

polígonos estão interconectados aos polígonos adjacentes através de seus vértices.



24

As superfícies de elevação permitem uma melhor representação de objetos do mundo

real em ambientes tridimensionais. Por exemplo, na representação de modelos digitais de

terrenos, onde é feita uma reprodução tridimensional da superfície de um terreno através de

uma malha de vértices que, interconectados através de uma seqüência correta, desenha uma

superfície semelhante à do terreno em questão.

Esta primitiva será a base do modelo tridimensional a ser construído, que é o objetivo

deste trabalho.

2.3 Arquivos CAD
Na seção anterior trouxemos um relato sobre as primitivas gráficas de interesse da

cartografia, primitivas estas bastante utilizadas pelos arquivos CAD, objeto desta seção.

Dentre os diversos softwares de CAD existentes, podemos citar os mais conhecidos

como AutoCad [6] e MICROSTATION [9]. Estas plataformas utilizam o poder

computacional para auxiliar na produção de projetos gráficos nas áreas de engenharia,

desenho industrial, arquitetura, cartografia.

Apesar dos softwares de CAD atuarem todos nas mesmas áreas (engenharia,

cartografia, arquitetura, desenho industrial, entre outros), possuem formatos proprietários para

armazenar suas informações. Contudo, a empresa AutoDesk, proprietária do software

AutoCad, criou um formato que possibilita a utilização de seus arquivos por outros softwares

de CAD ou softwares correlatos. Este formato foi denominado DXF (Drawing Interchange

File), que será analisado na próxima seção.

2.4 Formato DXF
Com o intuito de permitir que outros softwares pudessem visualizar, manusear ou

imprimir arquivos gerados através do software AutoCAD, assim como o próprio AutoCAD

pudesse visualizar, manusear ou imprimir arquivos criados por outros softwares, a empresa

AutoDesk desenvolveu um formato de arquivo denominado DXF (Drawing Interchange File)

e liberou a sua especificação completa. Outras empresas estão seguindo este exemplo, visando

uma divulgação cada vez maior dos seus aplicativos através da disseminação dos formatos

que eles suportam; exemplos disso são a Macromedia, que disponibilizou recentemente o

formato FLASH [43], e a Adobe, que oferece a documentação completa do formato PDF [2].

Os arquivos DXF podem ser editados em dois formatos: ASCII e Binário. Devido o

formato ASCII ser o mais popular, neste trabalho quando nos referirmos ao arquivo DXF,
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subentendesse que o estaremos fazendo ao arquivo DXF em formato ASCII. A vantagem

relativa do formato binário é o menor espaço requerido de armazenamento.

Os arquivos DXF são arquivos de texto, o que os torna acessíveis por qualquer

software que interaja com este padrão, que é quase a totalidade dos softwares da área de

CAD, especialmente na área de cartografia.

Um arquivo DXF possui um sistema de posicionamento através de coordenadas planas

ou coordenadas geográficas, mas para este trabalho admitimos apenas o sistema de

coordenadas planas, em específico o sistema de projeção UTM (Universal Transversal de

Mercator), por ser o sistema de projeção adotado pelo Mapeamento Sistemático Nacional e o

um dos mais utilizados do mundo.

Todos os detalhes desse formato de arquivo estão dispostos no site da AutoDesk [20],

então, aqui nos limitaremos a analisar as características relevantes para o propósito deste

trabalho, que é o da sua utilização no campo da cartografia.

A seguir serão descritas as estruturas física (arquitetura de campos) e lógica (conteúdo

e restrições lógicas) de um arquivo DXF contendo informações cartográficas.

2.4.1 Estrutura Física de um Arquivo DXF
Os arquivos DXF possuem uma estrutura baseada em pares de valores – um código de

grupo seguido de um valor de grupo. Os códigos de grupo definem o tipo de informação que

está associada ao valor de grupo que os seguem, estes estão armazenados no arquivo em

linhas de texto subseqüentes, isto é, o arquivo DXF é composto de um conjunto de linhas de

texto, sendo uma de código de grupo e outra de informação referente a esse grupo,

alternadamente.

Os valores que seguem os códigos de grupo podem ser uma cadeia de caracteres, um

inteiro ou um valor real, tal como a coordenada, no eixo x , de um ponto dentro de um plano

de coordenadas.

O tamanho máximo de uma cadeia de caracteres é de 256 caracteres, se no momento

da geração do arquivo, o desenho possuir alguma cadeia que exceda os 256 caracteres, esta

será truncada.

Estes arquivos estão organizados em seções, no início de cada seção estão o código de

grupo “��0” (espaço, espaço, zero), seguido, na linha seguinte, do texto SECTION; a esse

registro segue o código de grupo “��2”(espaço, espaço, dois), seguido do texto que denomina
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a seção correspondente, por exemplo ENTITIES (Tabela 2), sendo finalizadas com o

código de grupo “ ��0”, seguido da descrição ENDSEC (Tabela 3).

Código Descrição
  0

SECTION

  2

ENTITIES

� � �������
	�������������
������� �����
���
���� "!#�%$
$&�

Tabela 2 Código de início de seção

Código Descrição
  0

ENDSEC

'($&����)��
*���������+���,��
�-+&���-���-�.�/ 0!.��$
$&�

Tabela 3 Código de fim de seção

As seções (identificadas pelo texto SECTION) são as seguintes:

• HEADER: seção que contém informações gerais sobre o arquivo;

• CLASSES: contém informações sobre as características de objetos definidos pela

aplicação que servirão para  criar os elementos das seções BLOCKS, ENTITIES e

OBJECTS;

• TABLES: contém informações em forma de tabelas de tipo de linhas, texto, sistemas

coordenadas, planos de informações, ou seja, formas de visualização;

• BLOCKS: apresenta a definição de grupos de entidades, nesta seção o arquivo DXF

agrupa objetos vetoriais pelo nome. A criação de um bloco permite que todos os objetos

pertencentes ao BLOCKS possam sofrer alterações conjuntamente, isto é, podemos

manipular vários objetos de uma única vez, como mudar sua posição ou cor. Para isso

basta que eles pertençam a um BLOCKS e serão modificados em conjunto;

• ENTITIES: seção que apresenta os objetos gráficos do arquivo, tais como pontos,

linhas, círculos, arcos, textos, etc., também fazendo referência aos blocos (seção

BLOCKS), isto é, apresenta os dados propriamente ditos, mas somente faz referência aos

elementos selecionados para saída;

• OBJECTS: seção que contém objetos não gráficos do arquivo, tais como, dicionários de

estilos de linhas;

• EOF: seção que determina o fim do arquivo.

Trataremos aqui apenas das seções HEADER e ENTITIES, necessárias para a

importação dos dados utilizados para a realização deste trabalho.



27

2.4.2 Estrutura Lógica do Arquivo DXF

2.4.3 Seção HEADER
Na seção HEADER, encontram-se informações gerais sobre o arquivo (cor e larguras

de linha default dos objetos desenhados, dimensões do desenho e outras), através de variáveis

de configuração associadas ao arquivo e seus valores de inicialização. Esta seção inicia o

código de um arquivo DXF. O código inicia com a denominação da seção (Tabela 4) e em

seguida a descrição das variáveis.

Código DXF Descrição
  0 1(2 3�4�5�6
3�785:9<;>=�6
=�?@9<?A4CBED&F�4G603�7"H#7(D
D&6
SECTION

  2 I D&3�4�5�6
3�785:9<;>=�6
=�?@9<?�6JB.6>K/783�?0H.7LD
D&6
HEADER M>N�O�PRQ�S0T�P%U
U&N

Tabela 4 Código do início da seção HEADER

Cada descrição de variável é precedida do código de grupo “ ��9” e seguida de seu

valor de inicialização.

Nesta seção foram analisadas duas variáveis:

• $EXTMAX: esta variável determina o ponto localizado na extremidade do canto superior

direito do desenho. As próximas seis linhas possuem os códigos de grupo 10, 20 e

30 (Tabela 5), cada qual antecedendo a um valor do tipo real, que determinam as

coordenadas x , y  e z de um sistema de coordenadas, respectivamente.

Código DXF Descrição
  9 V U W�X�Y�Z\[<]>^�]>_�X�W�Z
^�`@[<`�a�`>W�`�b�`c[dXfe g�h�i
$EXTMAX j�kml#nporq�s�sut0v�w�x�wcodqysux�k�z
 10 { s&v�q�|�t
v�k8|:o<}>~�t
744823.7 �/���G�p���>�:�����m�.���/�����������0���-�&����� x
 20 �(�&�������
���8�:�<�>���
9435395.31 �/���G�p���>�:�����m�.���/�����������0���-�&����� y
 30 �(�&�������
���8�:�<�>���
104.8 �/���G�p���>�:�����m�.���/�����������0���-�&����� z

Tabela 5 Trecho de código da variável $EXTMAX

• $EXTMIN: obtém-se através desta variável as coordenadas do canto inferior esquerdo do

desenho, o código que define esta variável difere do anterior (Tabela 5) apenas no nome da

variável.

Tais variáveis nos permitem identificar os limites do arquivo, ou seja, sua dimensão

em cada um dos eixos ( x  e y ), além de seu posicionamento em um plano cartesiano. Assim,
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foi possível obter os dados necessários para a determinação dos valores máximos e mínimos

das coordenadas x  e y , informações importantes para a criação do Modelo Digital de

Terreno.

2.4.4 Seção ENTITIES
A seção ENTITIES é onde estão agrupadas as informações sobre todos os objetos

gráficos que compõem os elementos visíveis do arquivo. Esses elementos são representados

sob a forma de pontos, linhas, polígonos, arcos, textos. Cada entidade é composta de atributos

tais como nome; nível (layer) em que se encontram no arquivo; seu posicionamento no

desenho, através de coordenadas x , y  e z ; além de cor;  tipo de linha, elevação, dentre

outros. As entidades são descritas por determinados códigos numéricos ou de caracteres

ASCII. Primeiro aparece o código do nome da entidade, seguido de códigos que detalham a

camada à qual a entidade esta atribuída e a cor da entidade (e outros códigos opcionais,

conforme a necessidade). Por fim aparecem os dados que descrevem a entidade (Tabela 6).

Alguns código são comuns a todas as entidades, tais como:

• “����0”: determina o tipo da entidade;

• “����8”: determina o nome do nível (layer);

• “����6”: determina o nome do tipo de linha da entidade;

• “��62”: determina o nome da cor da entidade.

Dos diversos tipos de entidades encontradas nesta seção, destacaremos as entidades

TEXT, POLYLINE e VERTEX.

2.4.4.a Entidade TEXT
Consiste em um conjunto de caracteres que formam um texto, com os atributos abaixo

relacionados (Tabela 6):

• altura: código “ �40”;

• rotação: código “ �50”;

• posicionamento no plano através de coordenadas x , y  e z  – códigos “ �10”, “ �20” e

“ �30” respectivamente;

• estilo do texto: código “ ��7”;

• alinhamento horizontal: código “ �72”;

• alinhamento vertical: código “ �73” e outros atributos menos relevantes.
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Código DXF Descrição
  0 �(�&�������
���8�:�<�>���
���@�<�A�C�E�&���G�0���" #�(�
�&�
SECTION

  2 �(�&�������
���8�:�<�>���
���@�<���J�.�>¡/�8���0 .�L�
�&�
ENTITIES ¢ ��¡��R���0 ��%�
�&�
  0 �(�&�������
���8�:�<�>���
���@�<���0£������R���R����£������>���
TEXT ¢ ��¡��R���R£����>�0��������£����������
  8 �(�&�������
���8�:�<�>���R¤/�������>£��@�¥¡y���>���J�E�u¦���§¨ ©«ª.¬//® ¯
33 °>±�²�³R´�± µ·¶#¸@¹�º ³�²�»�¼�³"½#³0³�¾>¿�±�¾>ÀcÁ�Â0ÂR³�¾.À�Ã�´�Â>´�³
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Tabela 6 Código da entidade TEXT

2.4.4.b Entidade POLYLINE
Entidade que representa múltiplas linhas interligadas, sendo a interligação feita através

de suas extremidades. Tal representação se dá através das coordenadas destas extremidades.

Estas coordenadas são apresentadas por meio de entidades VERTEX, uma para cada

coordenada. Ao final da descrição de todos os vértices (VERTEX) da POLYLINE encontra-se

o grupo SEQEND que determina o final de uma seqüência (Tabela 7).

Código DXF Descrição
  0 Ä(Å ´�Ã�Æ�±
´�³8Æ:Á<¼>Ç�±
Ç�Â@Á<Â0Â�À�Ã�Ç�±R´�ÂR³�¾�À�Ã�´�Â>´�³
POLYLINE °>±�²�³R´�ÂR³�¾.À�Ã�´�Â>´�³
  8 Ä(Å ´�Ã�Æ�±
´�³8Æ:Á<¼>Ç�±R»/¼�³�´�³>À�³@Á¥²yÃ�¾>Â�±J¾ ÅuË ³�ÌÍ µ«¶.¸/¹/º ¯
1 °>±�²�³R´�± µ·¶#¸@¹�º ³�²�»�¼�³"½#³0³�¾>¿�±�¾>ÀcÁ�Â0ÂR³�¾.À�Ã�´�Â>´�³
  .
  .
  .
  0 Ä(Å ´�Ã�Æ�±
´�³8Æ:Á<¼>Ç�±
Ç�Â@Á<Â0Â�À�Ã�Ç�±R´�ÂR³�¾�À�Ã�´�Â>´�³
VERTEX °>±�²�³R´�ÂR³�¾.À�Ã�´�Â>´�³
  .
  .
  .
  0 Ä(Å ´�Ã�Æ�±
´�³8Æ:Á<¼>Ç�±
Ç�Â@Á<Â0Â�À�Ã�Ç�±R´�ÂR³�¾�À�Ã�´�Â>´�³
SEQEND Î�Ï>Ð�ÑGÒ�Ó>Ò�Ô�Õ�Ö�Ô0×�ÑCÏ>Ó�Ø>ÑCÙ>Ó0Ó"Ú#Ô>ÕÜÛ�Û�Ï>Ý�Ñ�Ó�Ò�Ô

VERTEX Ò�Ó POLYLINE

Tabela 7 Código da entidade POLYLINE

2.4.4.c Entidade VERTEX
Para nosso estudo, a respeito desta entidade, nos é relevante apenas os atributos de

códigos “ �10”, “ �20” e “ �30”, que representam as coordenadas x , y  e z ,

respectivamente (Tabela 8).
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Código DXF Descrição
  0 Þ(ß&à�á�â�ã
à�ä8â:å<æ>ç�ã
ç�è@å<è0è�é�á�ç�ãRà�èRä�ê�é�á�à�è>à�ä
POINT ë>ã�ì�äRà�èRä�ê.é�á�à�è>à�ä
  8 Þ(ß&à�á�â�ã
à�ä8â:å<æ>ç�ãRí/æ�ä�à�ä>é�ä@å¥ìyá�ê>è�ãJêEßuî�ä�ïð ñ«ò.ó/ô/õ ö
1 ë>ã�ì�äRà�ã ñ·ò#ó@ô�õ ä�ì�í�æ�ä"÷#ä0ä�ê>ø�ã�ê>écå�è0èRä�ê.é�á�à�è>à�ä
 10 Þ(ß&à�á�â�ã
à�ä8â:å<æ>ç�ã
ç�è@å<è�ã0î�è�ï�ãpå�à�è�ø>ã�ã:å¥à�ä�ê�è>à�è

x
744416.76 ù/è�ïGãpå�à�è�ø>ã�ãcå¥à�ä�ê�è�à�è x
 20 Þ(ß&à�á�â�ã
à�ä8â:å<æ>ç�ã
ç�è@å<è�ã0î�è�ï�ãpå�à�è�ø>ã�ã:å¥à�ä�ê�è>à�è

y
9435157.46 ù/è�ïGãpå�à�è�ø>ã�ãcå¥à�ä�ê�è�à�è y

Tabela 8 Código da entidade VERTEX

A partir destas informações, definimos que os arquivos DXF utilizados para este

trabalho, devem possuir seus elementos gráficos representados pelas entidades aqui

apresentadas. Sendo importante para isto, o conhecimento de qual entidade representa cada

elemento gráfico e em qual nível (layer) se encontra.

Segue um exemplo de um arquivo DXF para melhor entendimento das relações entre

os códigos de grupo e os valores subseqüentes, além de demonstrar a divisão do arquivo em

seções e a descrição das entidades dentro de uma seção ENTITIES.
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Capítulo 3:  Realidade Virtual
Este capítulo traz uma breve apresentação de uma área multidisciplinar envolvendo

informática, engenharia e psicologia, entre outras ciências, que tem-se desenvolvido bastante

nos últimos anos, a Realidade Virtual (RV). A RV surgiu como uma alternativa ou extensão

às interfaces de interação homem-computador, e possui características que permitem ao

usuário interagir mais intuitivamente com o sistema, à medida que ele se sente envolvido pelo

mesmo e que o sistema responde efetivamente a estas interações.

Neste capítulo citamos áreas de atuação da RV e novas tecnologias que surgiram para

dar-lhe suporte. Daremos destaque para modelagem virtual de elementos cartográficos através

da relação de RV com cartografia.

3.1 Definição
Diversos conceitos e explicações são atribuídos ao termo Realidade Virtual no intuito

de criar-se uma definição para o mesmo, tais como:

• “um nome ruim para uma boa idéia”, idéia esta que vem a ser o melhor termo para

designar o resultado do esforço dos engenheiros e desenvolvedores da recente indústria da

informática, de criar meios para uma interação homem-computador que permita mais

realismo, interatividade e imersão [8] do que interfaces convencionais;

• “chama-se de Realidade Virtual a um ambiente que permite a total interação do usuário

com a simulação de um sistema sintético em um espaço tridimensional. Os dispositivos

gráficos desse sistema fazem com que o observador se sinta parte integrante do ambiente

sintético, podendo interagir com os objetos presentes, regidos pelas leis do

ambiente”  [55];

• para HANCOCK apud [40], “Realidade Virtual (RV) pode ser definida de uma maneira

simplificada como sendo a forma mais avançada de interface do usuário de computador

até agora disponível”.

• técnicas sofisticadas de computação gráfica para manipulação de dados espaciais

tridimensionais que permitem mover-nos por entre uma simulação complexa do “mundo

real” e que podem ser combinadas com as habilidades de navegação dos seres humanos

por ambientes da natureza. Estas técnicas pretendem oferecer mecanismos para que os

usuários possam interagir com a informação espacial de diversas formas [22];

• MAZURYK [45] levanta a questão da utilização correta do termo Realidade Virtual e a

relação com outros termos como: Experiência Sintética, Mundos Virtuais, Mundos
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Artificiais e Realidade Artificial. Faz também um apanhado de diversas definições sobre

RV e afirma que, apesar de haverem diferenças entre elas, todas possuem a mesma

essência; conclui citando ZELTZER apud [45] “VR é (com o sentimento da presença)

uma experiência interativa e imersiva em um mundo (autônomo) simulado”.

Portanto, definir um termo como Realidade Virtual não seria tarefa das mais fáceis.

Podemos então, nos apoiar em diversos conceitos e limitar sua definição ao entendimento de

suas características como forma de diferenciá-lo de outras áreas da informática e, em

particular, procurando sempre lembrar que este trabalho tem por objetivo fazer uma

transposição de conceitos e ferramentas de RV para cartografia.

3.2 Características
A RV imersiva e a RV não imersiva podem ser vistas como duas grandes subáreas da

RV [39], que se diferenciam em função do nível de imersão que oferecem. Esta é uma das

característica utilizadas para categorizar RV que, em conjunto com outras duas, interação e

envolvimento, são capazes de determinar o nível de desenvolvimento da tecnologia de RV

empregada [45]. Esta relação foi representada através do Cubo de Zeltzer (veja Figura 7).

Figura 7 Cubo de ZELTER [45]

A RV não imersiva e a RV imersiva seriam colocadas nos extremos do eixo que mede

a imersão, onde o deslocamento no sentido positivo do eixo nos levaria da RV não imersiva à

RV com imersão total.
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Podemos conceituar imersão como sendo a sensação das pessoas de estarem dentro de

um ambiente, mesmo que utilizando apenas monitores de vídeo (Realidade Virtual Não

Imersiva) ao invés de equipamentos próprios como óculos, capacetes, luvas ou salas de

projeção (Realidade Virtual Imersiva). Portanto, esta sensação está diretamente relacionada à

interface utilizada.

Como citado acima, outras duas características ajudam a definir RV:

• Interação: refere-se à capacidade reativa do sistema de auto modificar-se a partir de

alguma ação do usuário (característica objetiva), e

• Envolvimento: descreve o poder de ativar no usuário alguma motivação para que este se

engaje em uma determinada atividade (característica subjetiva) [40].

Com essas características, a RV torna-se uma importante interface homem-

computador, pois pode modificar o perfil e a atitude do usuário perante a tecnologia e/ou a

informação que ela suporta, passando de um passivo usuário de dados para um usuário que

interage com o comportamento do sistema, ou seja, através de algumas ações do usuário o

sistema reage modificando-se interativamente [22].

Um bom exemplo desta mudança de paradigma pode ser vista em um jogo, onde à

medida que o jogador utiliza alguma interface de entrada de dados (mouse) efetuando

movimentos, as imagens apresentadas em seu monitor automaticamente alteram-se, levando o

jogador a ter a impressão de que está locomovendo-se. Outro exemplo pode ser a visualização

de algum lugar que já não exista mais, com a liberdade de se trafegar entre os detalhes do

ambiente criado, ou até mesmo visualizar objetos ou locais que ainda não existam, podendo

interagir com esses objetos modificando-os em forma ou aparência buscando a que melhor lhe

convém. Exemplos podem ser encontrados em AVATARA [7], neste site encontramos vários

exemplos de mundos virtuais abertos à navegação, nos quais é possível interagir com seus

elementos.

Sistemas RV que possuem um alto grau de interação e imersão, tendem a levar um

usuário a um maior envolvimento com o próprio sistema, facilitando a busca e descoberta de

informações, e até estimulando a criação de novas. Tais características tornam a RV uma

tecnologia que se fará presente como base para o surgimento de outras novas áreas de

aplicação da ciência da computação.

A seguir apresentaremos alguns dispositivos utilizados em RV para permitir a

interação entre computador e usuário chamado de interfaces.
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3.3 Interfaces
Em informática as interfaces são meios através dos quais o usuário de um sistema de

computação interage com o sistema, envia dados e/ou recebe informações.

Em RV considerações sobre os hardwares são importantes para o sucesso de suas

implementações. Em um simulador de vôo, a renderização das imagens em tempo real, por

exemplo, necessita de poderosas tecnologias de visualização e armazenamento [22].

Em RV essas interfaces ajudam a determinar o seu nível de imersão. O monitor de

vídeo seria a mais primitiva interface atualmente utilizada em RV, passando por caixas de

som, mouses 3D, luvas, capacetes, sensores de movimento, salas de projeções e as CAVEs

(Cave Automatic Virtual Environment). Exemplos destes dispositivos podem ser vistos nas

seções seguintes, onde apresentaremos brevemente alguns dispositivos de interface e suas

principais características.

As interfaces utilizadas em sistemas RV interagem com o ser humano através de seus

cinco sentidos: visão, tato, olfato, audição e paladar. Desta forma, podem determinar o grau

de envolvimento do usuário se conseguirem estimulá-lo a interagir com o sistema. Entretanto,

o envolvimento do usuário dar-se de forma mais completa quando este sistema possui um alto

grau de interação. Sistemas inerciais (haptics) oferecem ao usuário a experiência de vivenciar

a resposta de sistemas físicos com massa.

Este trabalho visa facilitar a manipulação por parte de usuários leigos, de elementos

cartográficos, através da tecnologia de RV. Tal manipulação é feita através de interfaces

simples como mouse e monitor de vídeo.

As interfaces podem ser divididas em interfaces de entrada e interfaces de saída, sendo

que “em geral: interfaces de entrada são responsáveis pelo grau de interação, e as interfaces

de saída são responsáveis pelo sentimento de imersão” [45] em um sistema RV.

A seguir apresentamos um breve relato sobre as diferenças dos tipos de interfaces

possíveis para utilização de RV.

3.3.1 Interfaces de Entrada
Os usuários utilizam as interfaces de entrada de dados para comunicar-se com o

computador. A utilização em conjunto dessas interfaces deveria criar um ambiente o mais

intuitivo possível, chegando a tornarem-se praticamente “invisíveis”. Entretanto o atual

estágio da tecnologia ainda não nos permite tal situação, fazendo com que a utilização das

interfaces atuais provoquem algum desconforto a usuários inexperientes [45].
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As interfaces de entradas vão desde o teclado, passando pelos mouse 2D, mouse 3D,

Joystick, luvas com sensores chegando às CAVEs (estas serão definidas na seção 3.3.3  deste

documento).

Podemos dividir as interfaces de entrada de dados em quatro classes: dispositivos de

rastreamento de posição e orientação, rastreamento do olho, dispositivos de entrada 3D e

dispositivos “ Desktop” [45].

Atualmente para a utilização de cartografia digital temos como principais interfaces de

entrada de dados o mouse e o teclado .

3.3.1.a Dispositivos de Rastreamento de Posição e Orientação
São dispositivos que fornecem a posição e orientação do usuário, informações

mínimas necessárias para que o sistema RV imersiva possa posicionar sua visão no ambiente

virtual (Figura 8). Estes dispositivos utilizam seis variáveis para tal localização: coordenadas

x , y  e z  para o posicionamento e os ângulos de inclinação frontal, lateral e grau de rotação

para determinar a orientação, o que os tornam conhecidos como Dispositivos de Rastreamento

6DOF (Degree Of Freedom) [36].

Figura 8 Dispositivo de rastreamento 6DOF.

3.3.1.b Dispositivos de Rastreamento do Olho
Apesar de os capacetes permitirem o posicionamento da visão do usuário no ambiente

virtual, os dispositivos de rastreamento do olho permitem definir qual o foco do campo visual

do usuário, permitindo que parte da imagem visualizada tenha menor resolução, já que não

faz parte do interesse momentâneo do usuário [45].

3.3.1.c Dispositivos de Entrada de Dados 3D
Dispositivos de entrada 3D permitem a interação homem-máquina mais fácil e

intuitiva. Eles são geralmente usados para selecionar, mover-se, modificar objetos virtuais,
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entre outras operações. Estes dispositivos normalmente são criados para serem acoplados ou

vestidos no corpo, como luvas (Figura 9), capacetes (Figura 10), ou até mesmo roupas

completas, que transmitem os movimentos e ações do usuário ao sistema. Alguns têm também

recursos de dispositivos de saída, onde transmitem ao usuário sensações que refletem a

resistência dos objetos tocados, assim como sensações sobre suas superfícies. Também podem

ser controlados pelas mãos (hand-held) como mouses 3D, joysticks, etc. [45].

Figura 9 Luva para navegação em ambiente tridimensional.

Figura 10 Capacete para navegação em ambiente tridimensional.

3.3.1.d Dispositivos Desktop
Existem alguns dispositivos que apesar de não possibilitarem uma utilização intuitiva,

permitem um bom nível de imersão e surgem como alternativas mais baratas para aplicações

de RV, alguns até com mecanismos que simulam sensação de resistência e impacto. O mouse

2D e o SpaceBall são alguns exemplos de dispositivos Desktop [45] (Figura 11). Por vezes o
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usuário é representado no mundo virtual através de um avatar [30], cuja posição e direção de

observação são fornecidos diretamente pelo sistema.

Figura 11 Desktop

3.3.2 Interfaces de Saída
As interfaces de saída são usadas para que o sistema RV apresente o ambiente virtual e

seus fenômenos ao usuário, proporcionando um sentimento de imersão através do conteúdo e

de dispositivos visuais, auditivos ou táteis. Os dispositivos visuais são os mais desenvolvidos,

mas ainda estão longe do ideal, têm baixa resolução, pouca qualidade e muito peso. A

principal tecnologia é conhecida como HMDs (Head Mounted Displays) [45], isto é,

dispositivos montados na cabeça, pelos quais o usuário pode receber informações do sistema

tais como som e imagem. Há uma certa tendência para o uso de óculos de realidade virtual,

ativos ou passivos (Figura 12).

Figura 12 Óculos visualizador de ambiente tridimensional.
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3.3.3 CAVEs
CAVE (Figura 13) é um acrônimo de “ Cave Automatic Virtual Environment”, “ um

outro tipo de plataforma para visualização de ambientes virtuais imersiva, uma sala fechada

na qual o usuário fica completamente imerso no mundo virtual projetado nas paredes, chão e

teto da sala (CAVE de 4, 5 e 6 faces, respectivamente)” [39].

As CAVEs possuem algumas vantagens sobre os HMDs, principalmente o aumento do

campo visual, a participação de outras pessoas no mesmo ambiente, além da habilidade de

visualizar objetos que fogem do foco da visualização. Segundo Cruz-Neira apud [45], apoiado

em dados estatísticos, os usuários das CAVEs se queixaram menos de náuseas do que os de

HMDs.

Neste trabalho trataremos de realidade virtual não imersiva, dado que o sistema

proposto é para ser utilizado até com o mais simples tipo de interface para aplicações de RV:

monitor de vídeo, teclado e mouse, denominada Realidade Virtual de Janela ou de Escritório

(Desktop) [45].

Figura 13 CAVE

3.4 Aplicações
Diversas áreas da ciência podem ser incrementadas com a utilização de sistemas RV.

Temos como exemplo as áreas da engenharia, medicina, educação, entretenimento, comércio,

turismo, cartografia, treinamento, geoprocessamento, dentre outras.
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Entre os diversos benefícios promovidos pela RV estão a rapidez e a melhor qualidade

nos desenvolvimentos de aplicações, como na engenharia, com a redução do uso de protótipos

físicos, de simulações, de acesso a ambientes inacessíveis ou perigosos, além da reprodução

ou simulação de eventos acontecidos ou ainda por acontecer respectivamente.

Aplicações de RV são utilizadas, por exemplo, para a redução do ciclo de

desenvolvimento de produtos e seus custos. Na fase de concepção do produto é possível

mostrar protótipos virtuais com várias configurações para as equipes de marketing e

desenvolvimento ou até mesmo para seus clientes, garantindo uma grande agilidade a um

custo muito mais  baixo do que um protótipo físico real. Durante o desenvolvimento, decisões

rápidas podem ser tomadas pela equipe estudando os modelos tridimensionais e navegando

através deles. As colisões entre componentes, por exemplo, são detectadas antes mesmo dos

protótipos físicos serem construídos e, desta forma, o ciclo de desenvolvimento é reduzido

juntamente com os custos do projeto. As aplicações não param por aí, ainda é possível vender

através da Internet utilizando recursos de RV e permitindo que o cliente interaja com o

produto ou ambiente virtual de uma forma mais natural e envolvente.

Também podemos utilizar a RV para o treinamento de operadores de ambientes

perigosos e equipamentos caros ou até mesmo a visualização tridimensionais e esteroscópica

do interior do corpo humano durante uma intervenção cirúrgica [54], manobras militares,

jogos, planejamento de ambientes.

Na área de planejamento urbano a RV pode beneficiar os gestores, pois em “uma

cidade mapeada em três dimensões, com suas principais características e acidentes

geográficos, poderá dar ao usuário de RV a oportunidade de conhecer essa cidade

virtualmente, visitando seus principais prédios e pontos turísticos, tudo sobre uma textura

formada por uma série de imagens georreferenciadas, capturadas por satélite. Um cadastro

Técnico Multifinalitário Virtual será uma ferramenta de grande utilidade na tomada de

decisões para o administrador municipal, que poderá detectar possíveis problemas futuros e

estudar mudanças a serem feitas”, CAPRA e SAMPAIO apud [13][14].

Para este trabalho destacaremos a aplicação na área de cartografia, em especial a

modelagem virtual de elementos cartográficos urbanos como: elevação de terreno, limitações

de quadras e edificações.
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3.4.1 Realidade Virtual e Cartografia
“ A visualização de cartas em meio digital tornou-se popular à medida que os

computadores ficaram cada vez mais poderosos e baratos” [14], somando-se a isso o fato de

que, segundo ARNDT [5], “a s interfaces gráficas de aplicativos em engenharia são de

grande importância para garantir a eficiência destes aplicativos” e levando-se em

consideração que a “ Realidade Virtual (RV) compreende tecnologias avançadas de interface,

que permitem ao usuário realizar imersão, navegação e interação em um ambiente sintético,

tridimensional gerado por computador, utilizando canais multi-sensoriais” [44], podemos

acreditar que a criação de interfaces gráficas utilizando-se a tecnologia RV é uma tendência

para a utilização de aplicativos de engenharia e congêneres, tais como aplicativos de

cartografia.

A cartografia pode ser considerada, num sentido amplo, como um relacionamento

entre dados e métodos de apresentação [21]. Dentre os métodos de apresentação, existem

basicamente dois: o primeiro método baseia-se nos dados, isto é, o criador do mapa, que na

sua maioria será também o usuário, limita-se apenas a representar os dados desejados, sem

nenhuma outra preocupação com o formato ou outras características relativas a cartografia. O

outro método baseia-se no usuário, onde a produção do mapa sustenta-se na escolha de formas

de apresentação, tais como estilo, cores, etc., que venham satisfazer às necessidade do

usuário [22]. Então, faz-se necessário a escolha de um dos métodos em detrimento do outro,

situação que pode levar o usuário a deixar de ter um produto com uma melhor qualidade

visual e funcional.

Além desse impasse em escolher qual método utilizar, existem outras questões sobre a

cartografia, tanto para o cartógrafo quanto para o usuário, que nos levam a buscar alternativas

para que esta ciência possa evoluir cada vez mais.

3.4.1.a Representação da Cartografia
A forma tradicional de representação de mapas se realiza em duas dimensões e em

meio analógico, atualmente o papel. Este aspecto traz um limite para o usuário no tocante à

navegação, isto é, exploração dos diversos elementos representados no mapa e suas inter-

relações. Isso nos leva a questões quanto ao sistema da percepção humana.

O ser humano processa informações visuais de duas formas: no processamento guiado

ele decodifica informações através da relação de uma expressão externa com um conceito

interno da mente. Por exemplo, a leitura de um texto é um tipo de processamento controlado,
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pois requer o reconhecimento de um padrão de símbolos (letras) em uma palavra que é

decodificada mentalmente para um conceito (significado) relacionado à mesma.

No processamento automático, o reconhecimento do objeto se dá de forma direta, ou

seja, o conceito é obtido diretamente do objeto. Por exemplo, a busca por objetos de uma

mesma cor é um processamento automático, não passa por nenhuma decodificação

intermediária. O processamento controlado é lento, serial e requer raciocínio, enquanto que o

processamento automático é rápido, paralelo e inconsciente [16]. Então, dependendo da forma

escolhida para representar os elementos cartográficos, o usuário fará sua leitura de forma

controlada ou automática, o que determinará o poder de transmitir o mais intuitivamente

possível a informação que o mapa se propõe.

3.4.1.b Navegação na Cartografia
Outra questão a cerca da cartografia trata da navegação, ou seja, o ato de deslocar-se

por entre os elementos cartográficos que representam fenômenos do mundo real. Esta

navegação destina-se a que o usuário possa, criando uma relação entre a representação usada

no mapa e o elemento real que ela representa, encontrar o elemento ou lugar desejado, assim

como retirar informações pertinentes à sua consulta no mapa. A representação utilizada na

cartografia deve ser feita de modo que a navegação seja o mais intuitiva possível para o

usuário.

A cartografia tradicional traz algumas dificuldades para os usuários que não possuam

treinamento ou experiência com a leitura de mapas, devido ao fato de que a representação de

alguns pontos de referência do mundo real utilizados pelos usuários, tais como rios,

edificações conhecidas, relevos expressivos, entre outros, apesar de serem destacados em

legenda, nem sempre são representados por símbolos que apresentem uma facilidade na sua

identificação.

Outra questão refere-se à impossibilidade da cartografia tradicional representar

informações espaciais em 3D.

3.4.1.c Benefícios da Realidade Virtual na Cartografia
As vantagens de utilização de RV na cartografia são estudadas em DYKES [21] e

FAIRNAIRN [22], onde podemos encontrar benefícios que a RV proporciona à cartografia,

confirmando, assim, a possibilidade de avanços em diversas áreas com a utilização da

tecnologia de RV.

Dentre as diversas vantagens para a cartografia, podemos destacar:
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• A criação de mapas utilizando-se os dois métodos de apresentação citados anteriormente,

o método que se baseia nos dados e o que se baseia no usuário. Com a utilização de RV

pode-se criar a apresentação baseada inicialmente nos dados, mas pode-se no decorrer de

sua utilização efetuar algumas alterações na apresentação para atender algumas exigências

do usuário tais como: alterar o ponto de vista, modificar a escala de visualização,

modificar as características dos elementos da apresentação, tais como: cores, texturas e

formato.

• A possibilidade de maior interação com os dados, o controle da apresentação passa para as

mãos do usuário, permitindo estabelecer ligações entre mapas e outras formas de

representação, tais como: imagens, gráficos e textos.

• A utilização de dados tridimensionais, como sólidos geométricos ou até mesmo de quatro

dimensões, como animação e dados temporais.

• A criação de propriedades artificiais ou impossíveis, como gravidade zero,

movimentações e pontos de vistas sem barreiras, possibilitando uma completa imersão em

ambientes espaciais.

• Através de técnicas de realidade aumentada podemos ter acesso a apresentações com

maior nível de detalhamento.

• As representações podem aproveitar estímulos múltiplos, visual, sonoro e tátil para

estabelecer a comunicação com o usuário.

• Possíveis interações e comunicações multi-usuários com a criação de espaços multi-

usuários para encorajar o envolvimento da comunidade no processo de projeto urbano.

• Novas tecnologias de cores: a RV em conjunto com a computação gráfica disponibilizam

uma maior gama de cores a serem utilizadas pela cartografia.

• A utilização na cartografia de objetos auto-explicativos, um objeto que informa ao usuário

com usá-lo, aumentando as características de interação.

• A interação entre outras tecnologias como fotos de satélite, aerofotogrametria de alta

resolução, sensoriamento remoto e GPS, podem revolucionar os produtos de visualização

de mapas.

• O aumento da percepção, por parte do usuário, de fenômenos do mundo real, focando

detalhes significantes, removendo objetos indesejáveis e permitindo a manipulação de

objetos de formas impossíveis no mundo real.
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3.4.2 Implementando Realidade Virtual
Atualmente existem diversas ferramentas para implementação de RV. Podemos

destacar as linguagens e plataformas de programação Java 3D [38], VRML [59],

Flatland [23], OpenGL [52] e Alice ([3], [42])

Neste trabalho a realidade virtual será empregada através da utilização de VRML

(Virtual Reality Modeling Language) como linguagem geradora de modelos virtuais

tridimensionais de cartografia, que será gerada a partir da conversão de arquivos CAD no

formato DXF.

3.5 VRML (Virtual Reality Modeling Language)
VRML é uma linguagem para modelagem de realidade virtual, ou seja, uma

linguagem que implementa as características inerentes a aplicações de RV, como a criação de

objetos e mundos tridimensionais interativos, sendo esses objetos e mundos réplicas dos

realmente existentes ou criações da imaginação do usuário, ou então, a criação de sistemas

com uma interface tridimensional e imersiva representando objetos do mundo real com

possibilidades de reprodução de outros tipos de mídias, tais como texto, som, vídeo e

imagens. Tais criações têm como plataforma de apresentação a Internet, Intranet ou sistemas

computacionais locais (Desktop).

VRML é uma linguagem aberta, um padrão independente de plataforma, que foi

regulamentado pela ISO (International Organization for Standardization) e a IEC

(International Electrotechnical Commission) através do documento entitulado ISO/IEC

14772-1:1997, the Virtual Reality Modeling Language (VRML).

VRML, por ser uma tecnologia de domínio público que a torna acessível a qualquer

pessoa, justifica sua adoção como plataforma para a criação dos modelos virtuais

tridimensionais. Além disso, o fato de não exigir plataforma definida para sua visualização,

permite que seu produto seja visível sobre qualquer navegador de Internet, bastando para isso

que o mesmo possua um plug-in que permita a visualização e interação com os mundos

virtuais criados com VRML.

A visualização através de navegadores credencia aos usuários a possibilidade de

navegação, no modelo virtual, utilizando-se de computadores pessoais, ou seja, não há a

exigência de estações gráficas robustas para a visualização e interação com o modelo virtual

tridimensional de cartografia proposto. Isto torna o produto final deste trabalho disponível a
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qualquer usuário que possua acesso a um computador pessoal com um navegador e um plug-

in VRML instalado.

Desta forma a criação de interfaces tridimensionais e interativas para a manipulação de

cartografia por pessoas com conhecimentos aprofundados na área ou apenas com o

conhecimento mínimo é uma realidade, como citado por VOLPI [10].

Todas as especificações, sintaxes e características de VRML estão disponíveis no

documento ISO/IEC 14772-1:1997 [58], que juntamente com o livro de Ames, Nadeau e

Moreland [4], serviram de referência para o relato que segue. Não é nossa intenção reproduzir

toda a especificação de VRML, portanto, nos atemos à características e recursos úteis para a

elaboração deste trabalho.

3.5.1 Conceitos
Um arquivo VRML consiste em um arquivo texto padrão ASCII com extensão .wrl,

onde estão detalhados através de comandos quais elementos criar, suas propriedades (cores,

texturas, tamanho, altura, comprimento, entre outras.), seu posicionamento (coordenadas que

determinam a posição do elemento de acordo com um sistema de coordenadas),

comportamento (comandos, scripts ou ainda chamadas a programas externos que

determinam animações e/ou as reações dos elementos às ações do usuário).

Um mundo VRML pode estar constituído de até quatro partes. O cabeçalho

(HEADER), os protótipos (PROTOTYPES), os elementos que formam o mundo (formas,

sensores, scripts, interpoladores) e as rotas (ROUTES).

3.5.1.a Cabeçalho
O cabeçalho é composto de uma linha de texto que inicia-se com o caracter “#”

(cerquilha) seguido da expressão “VRML”, inclui-se um espaço em branco e depois a

expressão “V2.0”, mais um espaço em branco e em seguida “ utf8”. Esta seqüência de texto

deve estar sempre presente em um arquivo VRML, devendo constar da primeira linha do

arquivo (Tabela 9). No cabeçalho constam informações nas quais o navegador identifica que

se trata de um arquivo VRML, que o mesmo foi escrito utilizando-se a especificação VRML

versão 2.0 e que utiliza um conjunto de caracteres identificado como UTF-8, que é um padrão

internacional definido pela ISO no documento ISO 10646-1:1993.

Código VRML Descrição
#VRML V2.0 utf8 ú�û�ü�ý(þ ÿ��������	��
���ÿ����
����������������

Tabela 9 Código do cabeçalho de um arquivo VRML
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O caracter “#” será sempre usado quando o usuário desejar inserir comentários no

código VRML, o qual deverá fazer ou no início da linha, e esta não será mais usada para

nenhum outro comando, ou ao final da linha após os comandos (Tabela 10).

Código VRML Descrição
# Cria uma bola marrom ������ �!#"�$#%'&�(�$��')+*-,.��&0/
DiffuseColor 0.6 0.4 0.0   # Define cor marrom 1�&�(�$��')+*-,.��&2$�34%,5�6)�&#!�78*93

%�&�(�!��'"�&�3�/
Tabela 10 Exemplos de comentários em código VRML

3.5.1.b Elementos do Mundo VRML
Um mundo VRML é composto por um conjunto de nós (NODES) que podem estar

organizados em uma estrutura hierárquica, onde existem nós que definem desde as formas

geométricas (SHAPE) dos elementos que compõem o mundo VRML, até nós que definem

suas características de cor, textura, comportamento, posicionamento, além de definirem

também outros elementos do mundo VRML, como sensores, tempo de animação,

interpoladores, links com outros arquivos VRML ou arquivos de outro tipo de mídia como

som, imagem, vídeo, dentre outros.

Um nó geralmente contém informações quanto ao seu tipo, a relação de seus atributos,

e os valores iniciais para seus atributos.

Existem nós com a função de agrupar outros nós, chamados de Grouping Nodes ou

nós de agrupamento, que possuem um campo que contém uma lista de Children Nodes ou nós

filhos. Quando utilizamos nós de agrupamento podemos gerenciar vários nós filhos de uma

única vez, como atribuir uma cor padrão a vários nós ao mesmo tempo, ou deslocar todos

juntos em uma mesma quantidade de unidades. A utilização de nós de agrupamento pode

facilitar ao usuário tarefas que, sem eles, seriam repetitivas.

3.5.1.c Protótipos
Os protótipos possibilitam que o usuário possa declarar novos tipos de nós através da

extensão de tipos de nós existentes. As definições dos novos nós podem estar incluídas no

arquivo em uso ou serem definidas externamente em outros arquivos.

3.5.1.d Rotas
Alguns nós de VRML geram eventos em resposta às interações do usuário com os

objetos de mundo virtual, por exemplo, quando o usuário clica sobre um determinado objeto e

uma luz acende ou uma animação é disparada, ou intervenções feitas por contadores de
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tempo. O nó rota (ROUTE) tem a função de direcionar esses eventos a outros nós, ocasionando

alterações nos mesmos, podendo gerar outros eventos ou modificar as características do nó

receptor. Um nó script quando recebe um evento pode disparar um novo evento ou repassar o

evento para um outro nó, podendo até mesmo excluir ou adicionar novos nós rotas.

3.5.1.e Apresentação e Interação
A interpretação, execução e apresentação de um arquivo VRML será feita por um

navegador, gerando um mundo virtual onde é possível visualizar e manipular objetos

tridimensionais, escutar sons, assistir vídeos e/ou animações. A navegação no mundo virtual

está diretamente relacionada à habilidade do usuário em movimentar-se por ambientes

tridimensionais.

Além da navegação o navegador permite ao usuário interagir com o mundo virtual

através dos sensores (SENSORS NODE) que respondem às interações do usuário, às

movimentações de usuário ou a passagem de tempo.

A representação visual de um objeto geométrico em um mundo VRML segue um

modelo conceitual criado para assemelhar-se às características físicas do objeto real,

descrevendo sua aparência e forma.

A Figura 14 ilustra o modelo conceitual de navegador VRML. O navegador aparece

como uma aplicação que recebe dados do usuário através da seleção de arquivos, feitas de

forma implícita ou explícita, ou através de ações do usuário (navegação ou manipulação de

objetos) usando um dispositivo de entrada, como o mouse.

Os três principais componentes do navegador são o compilador, o gerador do mundo

virtual e o visualizador audiovisual. O compilador lê o arquivo VRML, analisa seu código e

cria os nós. O gerador coloca os nós posicionados hierarquicamente utilizando a estrutura

hierárquica, estabelece as rotas através do grafo de rotas, além de possuir um mecanismo

executor que processa os eventos, faz a leitura e edição das rotas e atualiza a hierarquia dos

nós. O visualizador audiovisual disponibiliza para o usuário o resultado final, atualizando

sempre que ocorra alguma mudança, quer seja através de interações diretas do usuário como

deslocamento do ponto de vista do usuário, ou através de alterações nas propriedades dos nós

ou surgimento de novos nós no mundo, por via do gerador do mundo virtual.
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Navegador

 VRML
Compilador

Protótipos
Nós

Gerador do Mundo Virtual
Estrutura

Hierárquica

Mecanismo
Executor

Grafo
de

Rotas

Visualizador
Audiovisual

Usuário

Arquivo VRML Entradas do Usuário

Figura 14 Modelo Conceitual de um navegador VRML, traduzida de ISO/IEC

14772-1:1997 [59]

3.5.1.f Sistema de Coordenadas
Um mundo virtual VRML possui um sistema de coordenadas tridimensionais que é

utilizado para guiar o usuário a posicionar os objetos espacialmente, além de ser usado

também como parâmetro para definir medidas dos objetos como altura, largura, profundidade,

entre outras. O sistema consiste de três eixos x , y  e z  que definem largura, altura e

profundidade respectivamente. Partindo-se do ponto de origem (0, 0, 0) os valores do eixo x

crescem com o deslocamento para a direita, do eixo y  para cima e do eixo z  com o

descolamento aproximando-se do observador.

Segundo o documento ISO/IEC 14772-1:1997 [59], nos arquivos VRML a unidade de

medida padrão é o metro, portanto cada unidade representada no sistema de coordenadas

corresponde a 1 metro (vide Tabela 11).

No ponto de vista inicial o espectador localiza-se sobre o eixo z  olhando para baixo,

diretamente para o ponto de origem (0 0 0) com o eixo x  representado pelo horizonte e o eixo



48

y  representando as alturas. Em um mundo virtual poderemos criar vários pontos de vista

através do nó VIEWPOINT.

Por outro lado, constatamos que os mundos VRML são adimensionais, restando ao

usuário especificar as unidades do trabalho. Desta maneira, os objetos poderão representar

escalas de nanômetros ou de anos luz de forma transparente tanto para o criador quanto para o

usuário. No que segue, será convencionado o uso de metros como unidade distância e

posicionamento no sistema de coordenadas.

3.5.1.g Unidades de Medidas
Os mundos VRML possuem as seguintes unidades de medidas:

Categoria Unidade

Distância linear Metro

Ângulos Radiano

Tempo Segundo

Tabela de cores RGB ([0.,1.], [0.,1.], [0., 1.])

Tabela 11 Unidades de Medidas Padrão

Todas as unidades são representadas por valores reais com o “.” (ponto) separando a

parte inteira da decimal.

A tabela de cores (Tabela 12) utilizada pela VRML chamada de primárias RGB

consiste em uma combinação aditiva das cores vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue)

através de um valor que expressa o quanto de cada cor será adicionado. Essa quantidade esta

indicada através de um valor real que varia de 0.0 a 1.0. Desta forma o usuário tem a

liberdade de criar a cor ou o tom desejado a partir da combinação desses três valores,

possibilitando a criação de uma enorme quantidade de cores só limitada pela capacidade de

renderização do dispositivo de saída [25].
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Vermelho (R) Verde (G) Azul (B) Descrição da Cor

0,0 0,0 0,0 Preto

0,0 0,0 0,5 Azul escuro

0,0 0,0 1,0 Azul

0,0 0,5 0,0 Verde escuro

0,0 1,0 0,0 Verde

0,0 1,0 1,0 Ciano

0,25 0,25 0,25 Cinza escuro

0,5 0,0 0,0 Vermelho escuro

0,5 0,5 0,5 Cinza médio

0,75 0,75 0,75 Cinza claro

1,0 0,0 0,0 Vermelho

1,0 0,0 1,0 Magenta

1,0 1,0 0,0 Amarelo

1,0 1,0 1,0 Branco

Tabela 12 Exemplos de cores do modelo RGB.

3.5.2 Nós Primitivos
VRML possui um conjunto de quatro nós básicos, primitivos ou primitivas

geométricas. O conjunto inclui os nós BOX, CONE, CYLINDER e SPHERE. A partir desses

nós e através da combinação deles é possível criar diversos objetos e formas geométricas.

Essa combinação pode ser melhor gerenciada através do uso do nó GROUP, que agrupa

diversos nós e gerencia-os como se fossem apenas um.

3.5.2.a Nó BOX
O nó BOX cria uma caixa retangular centralizada no ponto de origem do sistema de

coordenadas, possui um campo SIZE que recebe três valores relativos às medidas de largura,

altura e profundidade, relacionados aos eixos x , y  e z  respectivamente. Na ausência dos

valores o nó assume valores iniciais de 2.0 unidades, sendo que o menor valor aceito é 0.0.

3.5.2.b Nó CONE
O nó CONE desenha um cone, e assim como todos os nós primitivos, centralizado no

ponto de origem do sistema de coordenadas. Tem seu eixo central alinhado com o eixo y  do

sistema de coordenadas. Possui quatro campos, são eles:
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• bottomRadius: define o raio da base do cone, é expresso através de um valor real com

valor inicial de 1.0 unidade e tem seu centro no eixo y .

• height: define a altura do cone no sentido do eixo y , o valor é expresso em número

real, tendo valor inicial de 2.0 unidades com o topo na posição, em relação ao eixo y ,

igual ao valor de  height dividido por 2 (
2

height
y = ), e a base igual ao inverso do valor

de height dividido por 2 (
2

height
y −= ).

• side: define o valor TRUE se os lados do cone serão visíveis, ou FALSE se não se

deseja que os lados do cone estejam visíveis.

• bottom: assim como o campo SIDE, este campo recebe os valores TRUE ou FALSE

para definir se será ou não desenhada a base do cone.

Se os campos SIDE ou BOTTOM recebem valor FALSE, isso faz com que os lados ou

a base do cone, além de não serem visíveis não existam para os efeitos de colisão ou

interseções com sensores. O cone só poderá ser visto quando o usuário estiver numa posição

externa ao cone. Quando visualizado do lado de dentro os resultados são indefinidos.

3.5.2.c Nó CYLINDER
O nó CYLINDER especifica um cilindro centralizado no ponto de origem (0.0 0.0 0.0)

com as faces do topo e da base do cilindro fechadas. Possui os campos:

• bottom: recebe os valores TRUE ou FALSE que determinam se a face que representa o

topo do cilindro estará visível (valor TRUE) ou não (valor FALSE).

• height: determina a altura do cilindro com valor inicial de 2.0 unidades, sendo a

posição do topo no eixo y  igual ao valor do campo height dividido por 2, e a posição

da base no eixo y  igual ao valor inverso de height dividido por 2.

• radius: determina o raio do cilindro, tem valor inicial de 1.0 unidade, encontra-se

centralizado no eixo y .

• side: recebe os valores TRUE ou FALSE que determinam se as laterais do cilindro

estará visível (valor TRUE) ou não (valor FALSE).

• top: recebe os valores TRUE ou FALSE que determinam se a face que representa o topo

do cilindro estará visível (valor TRUE) ou não (valor FALSE).
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Se algum dos campos SIDE, BOTTOM ou TOP receber valor FALSE, este estará

desabilitado para detecção de colisão ou ativação de sensores. O cilindro terá visível apenas

sua parte externa, se visualizado pelo lado interno o resultado será indefinido.

3.5.2.d Nó SPHERE
O nó SPHERE desenha uma esfera centralizada no ponto de origem do sistema de

coordenadas, o campo radius recebe um valor real com o “.” (ponto) separando a parte

inteira do número da parte decimal e determina o raio da esfera. A esfera terá visível apenas

sua parte externa, se visualizado pelo lado interno o resultado será indefinido.

3.5.3 Nós de Agrupamento
Na seção anterior vimos os nós primitivos de VRML, para a construção de mundos

virtuais podemos agrupar esse nós criando novas formas em um mundo VRML. O nó que tem

essa função é denominado SHAPE e é construído da junção de nós primitivos, vistos na seção

anterior, com o nó que define sua aparência como cor, textura, brilho, transparência,

denominado Appearance.

O agrupamento de nós permite a manipulação de um conjunto de nós de uma única

vez. Sendo possível, por exemplo, a mudança de posição de vários objetos através de um

único comando, ou então a aplicação da mesma cor a vários objetos. O agrupamento de vários

objetos é possível em VRML através da utilização do nó GROUP.

A seguir uma breve descrição dos nós SHAPE e GROUP.

3.5.3.a Nó SHAPE
O nó SHAPE possui dois campos appearance e geometry que recebem

respectivamente um nó Appearance e um dos nós primitivos, descritos na seção 3.5.2 .

• appearance: o nó recebido por este campo possui o mesmo nome apenas com grafia

diferente pois o mesmo tem a primeira letra em maiúsculo. O nó Appearance será

descrito nas próximas seções.

• geometry: este campo recebe qualquer um dos nós primitivos, BOX, CONE,

CYLINDER, ou SPHERE. Estes objetos têm sua aparência formalizada através do campo

appearance onde são definidos a cor do objeto, seu nível de transparência, qual sua

textura, se houver, o brilho, sombreamento, e até se o objeto será um emissor de luz como

uma lâmpada ou uma lanterna, por exemplo.
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3.5.3.b Nó GROUP
O nó GROUP possui dentre alguns um campo denominado children onde serão

descritos todos os nós filhos do nó GROUP, ou seja, o conjunto de nós que serão agrupados. O

documento ISO/IEC 14772-1:1997 [59] traz uma relação com todos os nós que podem ser

agrupados, como exemplo podemos citar os nós SHAPE, o próprio nó GROUP, VIEWPOINT.

A técnica de agrupamento de objetos em VRML permite uma melhor estruturação do

código, assim como a redução do mesmo, o que facilita ao programador sua escrita e

manutenção.

A seguir veremos o nó Appearance que determina a aparência dos objetos que

compõem um mundo VRML.

3.5.4 Nó Appearance
Como visto anteriormente, o nó SHAPE agrupa um objeto e sua aparência, essa

aparência pode ser definida através da descrição das características do material com o qual

será feito esse objeto. O nó Appearance define essa aparência através das variáveis

material, texture e textureTransform.

• material: este campo recebe um nó Material que define as características de cor,

sombra, brilho, dentre outras do objeto desejado. O nó Material será descrito nas

seções seguintes.

• texture: este campo define a textura que cobrirá o objeto, podendo receber os nós

ImageTexture, MovieTexture ou PixelTexture. Se o campo texture

receber um nó ImageTexture ele será coberto por uma imagem bidimensional,

podendo ser um arquivo de formato JPEG, PNG ou GIF. Se o campo receber um nó

MovieTexture o objeto associado a ele será recoberto por uma textura animada,

através de arquivos de formato MPEG1, entretanto se o campo receber um nó

PixelTexture o objeto será coberto por uma textura plana onde uma ordem explícita

de valores de pixels e parâmetros que controlam a repetição da textura envolverão o

objeto.

• textureTransform: este campo recebe um nó TextureTransform que define

uma transformação 2D que será aplicada sobre a textura definida no campo texture. Se

o campo texture estiver com valor nulo essas transformação não terão valor algum.

Estas transformações serão aplicadas à textura antes que seja aplicada sobre o objeto. O nó
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TextureTransform permite operações de escala, rotação e translação, nesta ordem, e

só pode ser usado neste campo do nó Appearance.

3.5.5 Nó Material
O nó Material é usado para definir a cor com o qual será construído o objeto a ele

associado através do nó SHAPE. Para isso ele possui os campos:

• diffuseColor: este campo recebe um conjunto de três valores reais que determinam a

cor a ser aplicada. Estes valores representam a quantidade a ser aplicada de cada uma das

primárias RGB para a criação da cor a ser aplicada, ver exemplo na Tabela 12.

• emissiveColor: este campo recebe um conjunto de valores que representa o brilho de

cada uma das primárias RGB.

• transparency: determina o percentual de transparência que terá o objeto tendo uma

variação de 0.0 a 1.0. Se o campo receber valor 0.0 ele terá uma aparência densa, ou seja,

a luz não ultrapassará o objeto, isto é nenhuma transparência, entretanto se ele tiver valor

1.0 ele será totalmente transparente.

• ambientIntensity: determina a quantidade de luz ambiente que será refletida pelo

objeto.

• specularColor: especifica que cor terá as partes iluminadas de um objeto.

• shininess: especifica o brilho da superfície que terá o objeto, variando de 0.0 a 1.0

onde teremos uma superfície muito polida, ou seja brilhosa.

3.5.6 Nó ImageTexture
O nó ImageTexture especifica uma textura que cobrirá um ou mais objetos, esta

textura é uma imagem bidimensional. O campo url especifica o caminho e o arquivo que

servirá como base para a textura. Este arquivo pode ser no formato JPEG, PNG ou GIF.

A textura pode ser formada por cores em escala de cinza ou uma combinação das

primitivas RGB, sendo que a imagem modifica os valores dos campos diffuseColor e

transparency do nó Material de um objeto. Assim a imagem final do objeto será uma

combinação entre as cores e a textura do nó Appearance.

Neste trabalho, este nó será utilizado para cobrir o nó ElevationGrid (seção 3.5.7

) e servirá para representar  a localização das divisas de quadras. Utilizará uma imagem que

será gerada em formato JPEG através do mapeamento da localização dos polígonos que

representam as quadras em uma cartografia urbana.
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3.5.7 Nó ElevationGrid
O nó ElevationGrid cria um conjunto de polígonos retangulares interligados

formando uma grade retangular de polígonos, sendo que os vértices desses polígonos podem

possuir alturas diferentes.

Este nó é utilizado quando queremos modelar superfícies irregulares, em especial as

superfícies de terrenos, que é um dos alvos principais desse trabalho, também chamado de

Modelo Digital de Terreno.

Este nó é formado basicamente por uma lista de valores referentes às alturas de cada

um dos vértices que compõem a grade retangular através do campo height. A superfície

gerada tem como medida de largura o produto dos campos xSpacing e xDimension, e

como medida de profundidade o produto dos campos zSpacing e zDimension. O

resultado do produto do valor do campo xDimension pelo valor de zDimension,

determina a quantidade de vértices que terá a malha gerada, no eixo x  esse vértices estarão

eqüidistantes pelo valor do campo xSpacing e no eixo z pelo valor do campo zSpacing.

• xDimension: este campo recebe a quantidade de vértices existentes no eixo x  a partir

da origem (0.0 0.0 0.0) no sistema de coordenadas de VRML.

• zDimension: este campo recebe a quantidade de vértices existentes no eixo z  a partir

da origem (0.0 0.0 0.0) no sistema de coordenadas de VRML.

• xSpacing: define a distância entre os vértices na direção do eixo x .

• zSpacing: define a distância entre os vértices na direção do eixo z .

• height: este campo recebe uma lista de valores reais que representam as alturas dos

vértices da malha. Esta lista está ordenada por linha, por exemplo, na Figura 15 a linha 1

vai desde o vértice 0 até o vértice 4, a linha 2 do vértice 5 ao vértice 9 e assim por diante.

• color: este campo recebe um nó Color caso seja necessário especificar cores para

cada polígono ou cada vértice da malha. Se não for especificado o nó Color a superfície

será modelada com as informações presentes no nó Material do nó pai de

ElevationGrid.

• colorPerVertex: quando recebe o valor FALSE indica que as cores do campo

color serão usadas uma para cada polígono da grade, se o valor atribuído for TRUE

significa que as cores são para cada vértice da grade. Este campo só será usado se o

campo color receber algum valor.
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• normal: este campo recebe um nó Normal, este nó é composto de uma lista de vetores

que determinam as normais para cada polígono da grade. Este campo é opcional porque o

navegador é encarregado de gerar as normais automaticamente.

• normalPerVertex: somente usado quando o campo normal é utilizado e indica se

foram usadas normais para os vértices (TRUE) ou por polígono (FALSE).

• textCoord: este campo recebe, se necessário, um nó TextureCoordinate para

mapear uma textura sobre a superfície gerada pelo nó ElevationGrid. Quando não

especificado a textura é aplicada automaticamente sobre toda a superfície.

• ccw: as normais padrões para o nó ElevationGrid têm na sua componente de altura

valores positivos, ou seja, para cima. Se o campo ccw receber valor FALSE esse valores

serão interpretados como negativos, ou seja a parte frontal das faces dos polígonos da

grade ficam voltadas para baixo.

• solid: se receber valor FALSE a parte de baixo dos polígonos da grade serão visíveis,

se receber valor TRUE, a parte de baixo dos polígonos da grade não serão visíveis.

• creaseAngle: este campo recebe um valor correspondente ao ângulo no qual as

bordas de dois polígonos adjacentes devem ser suavizadas. Para a modelagem de terrenos

este recurso é muito interessante pois permite um maior realismo ao mundo virtual.

Figura 15 Modelo de Grade Retangular gerada pelo nó ElevationGrid

Na Figura 15 temos uma representação da relação do nó ElevationGrid com seus

campos. Esta representação possui vinte vértices numerados de 0 a 19. A numeração é

seqüencial partindo-se do vértice que está na origem (0.0 0.0 0.0) e seguindo sobre o eixo x
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até a quantidade determinada pelo campo xDimension (no exemplo xDimension = 5),

em seguida ela recomeça sobre o eixo z e novamente segue no sentido do eixo x  até o último

vértice. A distância entre dois vértices adjacentes é igual ao valor de xSpacing no sentido

do eixo x , e é igual a zSpacing no sentido do eixo z .

O campo height determina as posições dos vértices no eixo y , por padrão esses

valores são positivos, determinando a altura em que se encontram os vértices.

Este nó é o principal componente da modelagem a que se propõe este trabalho.

Utilizaremos o nó ElevationGrid para modelar a superfície do terreno representado pela

cartografia. Os dados principais, necessários para criar esse nó, serão lidos de um arquivo

formato DXF.

No próximo capítulo dissertaremos sobre a metodologia utilizada para a modelagem

virtual de elementos cartográficos. Nele será apresentado o VirtualMap, denominação do

software conversor de dados vetoriais em arquivos DXF para representações tridimensionais

de informações cartográficas.
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Capítulo 4:  Conversor DXF-VRML
Este capítulo trata da metodologia utilizada neste trabalho para a criação de um

conversor de dados cartográficos, utilizando como entrada de dados arquivos no formato DXF

para a criação de arquivos no formato VRML, tal conversor foi denominado VirtualMap.

Este trabalho é uma extensão do trabalho de graduação de Wellington Pinheiro dos

Santos - CNPq/PIBIC 98/UFPE [51], que teve como orientadora a Profa. Dra. Ana Lúcia

Bezerra Candeias.

Apresentaremos a estrutura do VirtualMap, fases de seu desenvolvimento e forma de

utilização, assim como os algoritmos utilizados em alguns processos de conversão dos dados

vetoriais para a modelagem de mundos tridimensionais.

4.1 Arquitetura do sistema
O conversor VirtualMap foi desenvolvido em linguagem Borland Delphi Enterprise

version 5.0 sob plataforma Windows 95/98/NT, com uma arquitetura simples que tivesse o

mínimo de interação do usuário (Figura 16).

Usuário

VirtualMap

Arquivo

ABRIR VISUALIZAR SAIR

Editar

EXAGERO

Arquivo DXF

NavegadorArquivo VRML

Figura 16 Arquitetura do VirtualMap
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O VirtualMap possui três menus principais: Arquivo, Editar e Ajuda, a partir dos

quais podemos fazer interações com o sistema. O menu Arquivo possui as opções Abrir,

Visualizar e Sair:

• Abrir: nesta opção entramos com as informações necessárias para o início da execução

(nome e a localização do arquivo DXF base para nossa modelagem, informações sobre os

níveis onde encontraremos os dados referentes ao levantamento planimétrico do mapa)

Também informamos o nível onde serão coletadas as informações sobre as quadras e as

edificações principais do mapa.

• Visualizar: esta opção abrirá automaticamente o navegador padrão instalado no

computador e “executará” o arquivo terreno .wrl. Este arquivo consiste em um arquivo

VRML onde estão descritos os nós necessários para a modelagem dos dados cartográficos.

• Sair: através desta opção o usuário encerra a operação com o VirtualMap.

No menu Editar temos a opção de Exagero onde podemos dar destaque as

imperfeições do terreno modelado. Esta opção pode ser necessária quando características do

relevo, como elevações ou depressões, não estão suficientemente explícitas em suas

proporções naturais.

No menu Ajuda encontraremos dicas e um manual para orientação do usuário de

como proceder na utilização do VirtualMap.

O VirtualMap esta conectado a um banco de dados Paradox com duas tabelas onde

armazenamos os pontos cotados e/ou pontos intervias encontrados na leitura do arquivo DXF,

e outra que armazena as alturas calculadas dos pontos da malha retangular necessária para a

criação do MDT.

4.2 Desenvolvimento
Para desenvolvermos o VirtualMap precisamos primeiramente fazer um estudo

detalhado do formato DXF descrito na seção 2.4 . A partir daí elaborou-se um algoritmo que

faz uma leitura seqüencial do arquivo e encontra as informações necessárias para a geração de

uma grade retangular que serve com base para a criação do MDT.

4.2.1 Modelo Digital de Terreno
Conforme informado na seção 2.1.2 , para este trabalho adotamos como sistema de

projeção cartográfica o sistema UTM, por ser o sistema de projeção cartográfico adotado no

Mapeamento Sistemático Nacional [17], e também um dos mais utilizados do mundo;
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utilizando o DATUM SAD69, com isso admitisse que os arquivos a serem lidos tenham sido

criados adotando-se essas características.

Na leitura da seção HEADER do arquivo DXF encontramos as variáveis $EXTMAX e

$EXTMIN de onde retiramos os valores referentes aos pontos localizados na extremidade do

canto superior direito (pFinal) e do canto inferior esquerdo (pInicial) do desenho,

respectivamente. Com isso obtemos as medidas do terreno a ser modelado, através da

diferença entre as medidas dos pontos no eixo x , que nos fornecem a largura do terreno, e da

diferença entre as medidas dos pontos no eixo y , que nos fornecem a profundidade do

terreno, medidas necessárias para iniciarmos nossa modelagem.

Na leitura da seção ENTITIES do arquivo DXF, procuramos as entidades que

possuem nome igual ao lido no campo Tipo de Entidade, que se encontra na opção

Abrir, do menu Arquivo do VirtualMap. Ao encontrarmos tal entidade, comparamos o nível

a que ela pertence com os valores de Níveis dos Pontos, variável encarregada de

armazenar os diversos níveis onde se encontram pontos cotados ou pontos intervias de uma

cartografia urbana. Armazenamos todos os pontos encontrados em uma tabela de dados

denominada tbPontos.

Para a criação de um MDT utilizando um arquivo VRML precisamos de uma grade

retangular de pontos cotados. Como os dados encontrados no arquivo DXF podem não formar

uma grade retangular, foi necessária a criação automática de tal grade. Este processo passa

pela utilização de técnicas de interpolação, que consiste na obtenção de cotas para pontos

determinados em um sistema de coordenadas, onde se toma por base a altura de pontos

conhecidos.

A técnica utilizada foi a de interpolação por média móvel. Em SANTOS et al. [51],

justifica-se a utilização desta técnica ao invés de outras técnicas de interpolação. A

interpolação por média móvel consiste em se obter as cotas dos pontos da grade retangular

aproximando a altura pela média ponderada da altura dos pontos conhecidos. Este esquema

usou como peso o inverso da distância do ponto que se deseja obter a altura dos pontos

conhecidos, ou seja, quanto mais distante o ponto conhecido menor a influência dele sobre o

cálculo da altura do ponto da grade. Para os pontos da grade que coincidirem com algum

ponto conhecido, não seria aplicada a interpolação, tentando manter assim, a maior exatidão

possível.
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Em VRML a criação do MDT é possível utilizando-se o nó ElevationGrid.

Partindo-se desse conhecimento, buscou-se calcular todos os dados necessários ao

preenchimento dos campos do nó ElevationGrid.

• xSpacing e zSpacing: o campo xSpacing juntamente com o campo zSpacing

determinam o espaçamento da grade regular, ou seja, estes campos são responsáveis por

determinar a resolução nos eixos x  e y  da grade. Esta resolução deverá ser idealmente

menor ou igual à menor distância entre dois pontos conhecidos com alturas

diferentes [12]. Para isso desenvolveu-se uma função EncontraEspaçamento na qual

inicializa-se a variável MenorEspaçamento com a distância, no eixo x , entre os

pontos pFinal e pInicial. Em seguida, para cada ponto conhecido, armazenado na

tabela tbPontos, era calculada a distância dele em relação aos outros pontos. Se o valor

encontrado, de cada diferença efetuada fosse menor que o valor da variável

MenorEspaçamento, esta por sua vez recebia o valor encontrado, e assim, ao final da

execução da função, ela retornava o valor do espaçamento ideal a ser aplicado para a

criação da grade.

• xDimension: o valor da variável xDimension corresponde à quantidade de colunas

que terá a grade. Esse valor é encontrado contando-se a quantidade necessária de colunas

para dividir a largura do terreno em partes iguais a xSpacing.

• zDimension: este valor corresponde à quantidade de linhas que terá a grade, então esse

valor é encontrado pela divisão da quantidade de vértices que terá a malha pela quantidade

de colunas (xDimension).

• height: através do cruzamento das posições das colunas pelas posições das linhas,

obtêm-se o conjunto de vértices que compõem a grade. Aplicando-se técnica de

interpolação têm-se o valor da altura de cada ponto, também chamada de cota. O conjunto

das cotas forma o conteúdo do campo height.

• creaseAngle: adotou-se o valor 0.7 para este campo, assim suavizou-se a superfície

gerada pelo conversor permitindo um maior realismo ao mundo virtual.

Os demais campos do nó ElevationGrid são inicializados com seus valores

padrões.

Após a criação do MDT era preciso definir a localização no mapa das áreas referentes

às quadras. Primeiramente pensou-se em criar um sólido quadrilátero para representar as

mesmas, mas sua utilização implicaria em perda da informação do relevo dentro da quadra,

além da dificuldade de se criar um sólido que tivesse a forma do relevo que ele representaria.
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Então pensou-se em criar uma imagem bidimensional com o desenho de polígonos que

representassem as quadras.

4.2.2 Quadras
Adotou-se que a representação das quadras seria feita através de uma imagem a ser

gerada com base nas informações contidas no arquivo vetorial. Dentre as possibilidades

existentes de padrões de imagens  para VRML (JPEG, PNG e GIF), e após a busca de

ferramentas da linguagem DELPHI para criação de imagens, encontrou-se uma ferramenta

que criaria os desenhos utilizando um objeto denominado Canvas e criaria um arquivo com o

formato JPEG, motivo de termos adotado esse formato para geração da imagem que

representaria as quadras.

Para correta utilização do conversor, no arquivo DXF as quadras devem estar

representadas pela primitiva gráfica POLYLINE. Então o processo de criação da imagem que

representa as quadras inicia-se pela leitura seqüencial do arquivo DXF, na seção ENTITIES,

em busca de entidades do tipo POLYLINE que estejam no nível igual ao valor do campo

Nível das Quadras do VirtualMap. Ao encontrar, faz-se uma leitura e armazenamento,

em vetor, das coordenadas das entidades VERTEX que formam a POLYLINE.

A versão atual do VirtualMap foi desenvolvida para converter mapas urbanos em

formato DXF que estejam na escala 1:200, o que torna-se um problema devido a sua

limitação. Este padrão permiti-nos criar uma relação direta entre as distâncias no mapa e as

distâncias em objeto Canvas criado com medida de 600 X 600 pixels. Assim cada pixels da

imagem representa a medida de 2 metros no mapa.

De posse das coordenadas das quadras, desenha-se um polígono sobre o objeto

Canvas, através do mapeamento de pixels e preenchesse o polígono com uma cor

determinada. Então através do objeto tjpegimage captura-se a imagem do objeto Canvas que é

criada em formato BMP e converte para formato JPEG, salvando no arquivo quadras.jpg que

estará armazenado na pasta padrão do VirtualMap (C:\VirtualMap).

Esta técnica poderia ser utilizada para incluirmos a informação sobre a utilização da

quadra. Por exemplo, se quadras residenciais fossem desenhadas em níveis diferentes das

quadras referentes às praças, ou quadras que cobrissem áreas de risco para os munícipes,

poderíamos ter o desenho das quadras preenchidos com cores diferentes permitindo uma

visualização rápida da informação.
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Após a criação das quadras partiu-se para a inclusão da modelagem das edificações

principais de um mapa urbano.

4.2.3 Edificações Principais
Em um mapa urbano as edificações principais servem para ajudar o usuário em sua

navegação, estabelecendo uma referência para seu posicionamento. Normalmente essas

edificações são escolas, hospitais, prédios públicos. Locais conhecidos pela maioria da

população, que servem como ponto de referência quando repassamos algum endereço menos

conhecido.

Em um mapa, a representação destas edificações é feita por polígonos que representam

o perímetro da área ocupada pelas edificações e um texto, denominado toponímia, que traz a

descrição do tipo e/ou o nome da edificação principal relacionada. Em uma modelagem

tridimensional pode-se adotar sólidos geométricos padrões como primitivas para representar

os diversos tipos de edificações [34], mas para isso seria necessário que tivéssemos

informações sobre estas edificações. Nosso objetivo é que a criação do modelo tridimensional

do mapa seja gerado de forma automática, sem a intervenção do usuário. Portanto, optamos

por padronizar a altura das edificações que seriam modeladas em 3 unidades. Quanto à forma

do sólido utilizado para a modelagem, esta respeitará o polígono que representa a edificação

no mapa.

Assim como as quadras, as edificações principais devem estar representadas no

arquivo DXF através da entidade POLYLINE. Para a construção da representação das

edificações, fez-se uma leitura seqüencial no arquivo DXF em sua seção ENTITIES. Ao

encontrar uma entidade POLYLINE verificasse o nível em que ela se encontra, compara-se

com o valor do campo Nível da Entidade, se forem iguais, então armazena-se as

coordenadas de todos as entidades VERTEX que formam a entidade POLYLINE, em um

vetor.

Feito isso, criamos os sólidos geométricos que irão representar as edificações

utilizando o nó Extrusion. Através do nó Transform posicionamos o sólido sobre a

superfície. Para posicionar o sólido sobre a superfície é necessário encontrar uma altura

condizente com o seu posicionamento, esta operação foi possível aplicando-se a interpolação

em um dos pontos conhecidos do sólido. A operação translation do nó Transform,

aqui funcionando com o nó pai do nó Extrusion, recebe a altura encontrada pela

interpolação e eleva o sólido até a superfície do terreno modelado.
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O VirtualMap cria um arquivo denominado edificacoes.wrl com o código VRML para

a criação das edificações. Através do nó Inline cria um link dentro do arquivo terreno.wrl

que carrega o arquivo edificacoes.wrl ao se executar terreno.wrl.

4.3 Utilizando o VirtualMap
A utilização do VirtualMap é muito fácil, pois requer poucas interações do usuário.

Para inicializar o software devemos executar o arquivo VirtualMap.exe. Na Figura 17 vemos

a tela inicial do VirtualMap com seus menus Arquivo, Editar e Ajuda.

Figura 17 Tela inicial do VirtualMap

Para iniciar a operação do VirtualMap devemos abrir o menu Arquivo e escolher a

opção Abrir, então teremos uma tela com diversos campos para preenchimento (Figura 18).
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Figura 18 VirtualMap – Tela de entrada de dados sobre o arquivo DXF.

No campo Selecione o Arquivo devemos selecionar a pasta e em seguida o

arquivo formato DXF a ser convertido. No campo Nível das Quadras informar o nome

do nível em que se encontram os polígonos que representam as quadras.

No campo Edificações Principais digitamos as informações de Nível da

Entidade, que significa o nome do nível onde se encontram os polígonos das edificações

principais do mapa. Em Nível Toponímia informamos o nome do nível em que estão as

toponímias das edificações principais.

No campo MDT temos Nível dos Pontos que armazenará até cinco nomes de

níveis e Tipo de Entidade onde digitaremos o nome da entidade que representará os

pontos cotados e/ou os pontos intervias do mapa. Essa entidade deverá possuir informações

sobre as coordenadas x , y  e z  dos pontos conhecidos pois servirão de base para a criação do

MDT.

Feito o preenchimento dos campos aciona-se o botão Executar. O VirtualMap

executará todos os procedimentos necessários para a criação da modelagem até que apareça a

caixa de mensagem “Processo terminado” ( Figura 19).
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Figura 19 VirtualMap – Tela de finalização da leitura.

Para visualizar o mundo virtual gerado, deve-se escolher a opção VISUALIZAR do

menu Arquivo. Esse processo admite que o usuário tenha um navegador devidamente

instalado e também tenha instalado um plug-in para execução de arquivos em VRML.

Será aberta uma janela com o navegador e a modelagem, paralelamente continuará

sendo executado o VirtualMap, o que possibilita ao usuário retornar à operação do software.

No menu Editar temos a opção Exagero. Esta opção permite que o usuário determine

um percentual de redução a ser aplicado sobre os espaçamentos laterais, causando um exagero

nas alturas dos vértices que compõem a grade regular do MDT. Os valores deste campo

podem variar de 1 a 100, onde 100 significa que não haverá nenhuma redução do

espaçamento. Por exemplo se o valor digitado for 50 haverá uma redução das medidas de

espaçamento em 50%. Isto criará um exagero visual nas alturas, para visualizar as alterações,

o usuário pode retornar à janela do navegador e acionar o botão atualizar, ou escolher

novamente a opção VISUALIZAR do menu Arquivo. Este abrirá outra janela com a

visualização da modelagem.

Desta forma o usuário tem a possibilidade de ficar alternando entre diversas visões do

mesmo mapa sob percentuais de exageros diferentes, fazendo comparações e estudos. Esta

técnica pode ser necessária quando características do relevo, como elevações e depressões não

estão suficientemente explícitas em suas proporções naturais [51].

Neste capítulo apresentamos o protótipo do VirtualMap, conversor de mapas urbanos

em formato DXF para modelagem tridimensional utilizando VRML. Apresentou-se sua
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estrutura e forma de utilização, além de algumas restrições quanto as características do

arquivo DXF a ser utilizado.



Capítulo 5:  Estudos de Caso

5.1 Descrição
A seguir apresentaremos dois estudos de caso para a utilização do VirtualMap, onde

faremos uma comparação entre situações distintas na utilização do VirtualMap. Assim

poderemos avaliar a viabilidade do projeto e verificar possíveis alterações a serem

implementadas.

5.2 Caso 1: Uma carta sem nenhuma preparação
Nesta seção estaremos mostrando os resultados obtidos pelo estudo de caso 1, onde

utilizamos como fonte uma carta cartográfica do município de Teresina na escala de 1:2.000

em formato DXF sem nenhuma preocupação em atender aos pré-requisitos do VirtualMap.

A utilização de tal material apenas veio confirmar que não existiu na confecção desta

carta nenhuma preocupação em padronização das primitivas gráficas para representar

elementos cartográficos iguais. O VirtualMap efetua buscas seqüenciais no arquivo DXF

procurando entidade de mesmo nome e admitindo-se terem as mesmas características.

Na Figura 20 temos a visualização de um arquivo DXF através do software

MICROSTATION, esta carta corresponde a uma área central da cidade de Teresina e esta na

Escala 1:2000. Nela podemos observar os polígonos que representam as quadras de cor

vermelha e alguns polígonos que representam as edificações principais de cor azul.
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Figura 20 Carta cartográfica Escala 1:2000

A utilização direta de um arquivo desconhecido, ocasionou problemas no VirtualMap.

Este arquivo não obedeceu padrões na sua confecção. Por exemplo, temos quadra sendo

representadas por linhas, outras por polígonos e outras pela primitivas shape ou complex

shape, isto impossibilita a retirada de dados confiáveis, haja vista a busca em um arquivo

DXF dar-se de forma seqüencial.

Na Figura 21 apresentamos a modelagem obtida através do VirtualMap utilizando-se o

arquivo da Figura 20, esta modelagem esta sendo visualizada através do plug-in Cortona.

Quanto ao MDT não ocasionou nenhum problema, a imagem para fazer o mapeamento das

quadras também logrou êxito.

Os polígonos das quadras estão expressos em cor azul, algumas quadras não estão bem

definidas, certamente por seu correspondente no arquivo DXF não consiste em uma primitiva

polyline fechada. Quanto às edificações, estas não estão devidamente posicionadas sobre o

terreno, podemos observar que existem resíduos de algum sólido geométrico na parte de trás

da imagem, presume-se seja uma tentativa de representação das edificações. Em uma busca

seqüencial feita sobre o código do arquivo DXF em questão, observamos que existiam
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entidades do mesmo tipo das edificações e no mesmo nível, mas pelas medidas encontradas

não corresponderiam à representação de nenhum edificação possível.

Figura 21 Modelagem tridimensional de uma carta cartográfica

5.3 Caso 2: Uma carta com alguma preparação
Em um segundo caso tentamos melhorar nosso material editando alguns elementos

para que os mesmos não ocasionassem erro na modelagem  feita pelo VirtualMap. Então

desenhamos alguns polígonos representando edificações que seriam mapeadas e posicionadas

sobre a superfície. Na Figura 22 temos a visualização da modelagem feita com o

posicionamento de edificações sobre a superfície.

Figura 22 Modelagem de terreno com edificações ao fundo.
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Na Figura 23 temos uma visão geral de toda a modelagem feita automaticamente tendo

como entrada de dados um arquivo DXF com informações de cotas do terreno, limite das

quadras do mapeamento urbano e algumas edificações de referência.

Figura 23 Visão geral da modelagem feita com VirtualMap

5.4 Conclusões
Diante desse amostra podemos concluir que é possível a modelagem automática de

mapas urbano desde que haja uma padronização de primitivas gráficas assim como uma

preocupação na qualidade dos desenhos que essa primitivas irão compor.

Neste capítulo apresentamos dois estudos de caso que vieram demonstrar os resultados

obtidos através do desenvolvimento de um protótipo do VirtualMap, software que propõe a

modelagem automática de mapas urbanos em ambientes tridimensionais, onde teremos maior

facilidade de entendimento das informações contidas em cartas cartográficas.
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Capítulo 6:  Conclusões
Este trabalho versou sobre algumas tecnologias necessárias para a sua realização, tais

como, cartografia, realidade virtual e modelagem. Para a cartografia fica a comprovação do

sucesso da relação com a RV. Comprovou-se que é possível o desenvolvimento de

modelagem tridimensional de dados cartográficos de forma automática, a partir da definição

de alguns padrões na confecção de mapas cartográficos. O que determina que ainda existem

padrões que podem ser definidos, e que a conversão automática de diversos dados

cartográficos para ambientes tridimensionais é possível e seria de grande valia para que os

usuários possuíssem mais uma interface de leitura de dados cartográficos, onde, além da

geração de um MDT, tivéssemos a sobreposição de outros elementos representativos da

cartografia.

Em RV, permanece a comprovação da versatilidade desta tecnologia em relacionar-se

com as diversas áreas do conhecimento, demonstrando suas potencialidades e capacidade de

evolução. Quanto ao trabalho existem algumas barreiras a serem ultrapassadas, limitações que

podem impossibilitar uma extensa utilização do VirtualMap.

Uma das principais limitações para a ampla utilização do VirtualMap refere-se ao fato

de necessitar que os elementos gráficos que representam as quadras e as edificações, no

arquivo vetorial, sejam representados por polígonos fechados, o que possibilita um padrão de

comportamento no arquivo vetorial, chegando-se a um padrão na modelagem das

informações.

Outra limitação para a ampla utilização do VirtualMap trata-se da impossibilidade de

criar uma relação direta entre o tamanho da imagem gerada para representar os limites das

quadras, com a área do MDT a ser recoberta.

A limitação pode estar associada à linguagem utilizada, pois a mesma utiliza-se de um

subterfúgio para criar a imagem JPEG. Os recursos utilizados criam uma imagem em formato

BMP, de tamanho limitado, e compacta para o formato JPEG, um dos formatos de imagem

utilizados por VRML. O ideal seria se pudéssemos criar diretamente o arquivo JPEG, assim

permitindo que o mesmo tivesse dimensões variadas de acordo com as dimensões do mapa a

ser modelado.

Não podemos afirmar que a falta da relação entre tamanhos de arquivos JPEG e

dimensões em VRML possa ser uma barreira a ser vencida, faltou-nos um estudo mais
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detalhado de outras linguagens de programação que pudessem resolver esse empecilho de

forma automática e fácil.

6.1 Contribuições
A utilização de softwares CAD nas áreas de engenharia, desenho industrial,

arquitetura, cartografia, e outras áreas que envolvam desenhos, está bastante difundida. A

cada dia mais e mais profissionais fazem uso de softwares CAD para a criação de projetos

gráficos nestas e em outras áreas. Cada software, normalmente, cria esses projetos em

formatos proprietários, como o MICROSTATION [9], por exemplo, que armazena seus

projetos em formato DGN, formato proprietário da empresa Bentley System, ou ainda o

AutoCad [6] que grava seus arquivos em formato DWG, proprietário da AutoDesk.

A disponibilização desses projetos para usuários leigos nessa tecnologia, ou que não

tenham acesso a esses softwares, torna-se uma barreira. Com isso, diversos softwares

disponibilizam ferramentas para conversão de seus formatos padrões para outros de empresas

diferentes; como o caso do MICROSTATION que permite a conversão de seus arquivos para

o padrão DWG da AutoDesk; ou formatos abertos como o DXF, iniciativa da AutoDesk, ou

ainda o VRML que é um formato que além de aberto foi criado para visualização através de

um navegador, devidamente configurado com um plug-in apropriado instalado, o que o torna

portável e acessível por qualquer usuário, sem que o mesmo tenha que adquirir algum

software para visualização de projetos na área da engenharia.

Neste trabalho trataremos exclusivamente de aplicações voltadas para a cartografia, e

de sua relação com as interfaces tridimensionais, já justificado na seção 3.4.1 , e em especial

aos arquivos no formato VRML.

Nosso trabalho baseou-se no software ENGEMAP 3D [51], software que foi criado

para gerar modelos tridimensionais em VRML a partir de curvas de nível. O ENGEMAP 3D

utiliza como padrão para entrada de dados um arquivo DXF com dados sobre os pontos

altimétricos de um terreno, e gera uma modelagem em VRML do modelo digital do terreno,

podendo também receber os dados pela digitação direta dos mesmos através da coordenadas

x , y  e z  dos pontos desejados. Mas é importante frisar que o software ENGEMAP 3D se

limita apenas à conversão do modelo digital do terreno, não apresentando a possibilidade de

modelagem de outros dados cartográficos.

Encontramos diversas referências na literatura de conversores de dados vetoriais para

VRML, mas sempre limitados à criação do modelo digital de terreno (MDT); podemos citar:
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• Pollo [47]: apresenta o GeraTopo 1.0 que gera, através da entrada de dados do

levantamento planimétricos de um terreno, um arquivo VRML como a modelagem digital

do terreno.

• Capra [14]: apresenta um estudo de caso de compatibilização de arquivos, onde faz uma

análise da compatibilidade dos arquivos gerados pelo SURFER, software acadêmico

próprio para modelagem digital de terreno, com o formato VRML. Tal estudo concluiu

que, apesar de que grupos internacionais já desenvolvam a algum tempo trabalhos neste

linha de pesquisa, deve-se aprimorar o que já foi feito e acrescentar novas funções

adaptando para nossas necessidades, explorando por exemplo, a imersão; ver

também [15].

Com isso, um conversor que gerasse um modelo digital de terreno e acrescentasse

alguns dados cartográficos sobre esse modelo é algo que se torna interessante e útil, ainda

mais associando a essa proposta o fato de que essa modelagem poderá ser visualizada por

qualquer usuário que possua de um navegador Internet com um plug-in VRML instalado.

O VirtualMap, software aqui proposto, visa a criação de um modelo cartográfico

urbano tridimensional onde, além de gerar o MDT através da leitura dos dados diretamente de

um arquivo DXF, cria uma imagem no formato JPEG com a representação das quadras para

cobrir o modelo digital do terreno. Cria também sólidos geométricos tridimensionais como

representação das edificações principais existentes em um mapa urbano, tudo de forma

automática retirando os dados de um arquivo DXF. O software assim proposto não somente

possibilita a visualização de um MDT, mas sim a geração de uma cartografia urbana

tridimensional.

6.2 Trabalhos Futuros
Chegasse á conclusão, também, de que a cartografia precisa expandir-se no tocante a

aumentar seu público usuário, mas é necessário que hajam melhores interfaces para interação

do homem com os mapas. A RV novamente entra como uma possibilidade atual e ainda

pouco explorada. Com isso colocamos como trabalhos futuros a continuação do

desenvolvimento do VirtualMap, talvez mudando de plataforma. Sugiro JAVA por ser uma

linguagem portável e já integrada á Internet, assim como VRML. A possibilidade da criação

de um servidor de mapas tridimensionais que fizesse a conversão dos mapas desejados pelo

usuário através de uma página WEB, e enviasse a modelagem em padrão VRML, por produzir

arquivos pequenos e por conseguinte de rápido trânsito na Internet. A conversão automática
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justificasse pelo fato de que sempre teríamos mapa atualizados, haja vista as constantes

atualizações de mapas urbanos estariam sendo feitas no arquivos originais em formato DXF.

Outra alternativa seria um estudo detalhado de GeoVrml, extensão do VRML, próprio

para a modelagem de dados geográficos, ou ainda o XML(Extensible Markup Language)

iniciativa do Consórcio W3C (Consortium of World Wide Web) [58].

Partir para utilização de padrões abertos, seria a mais rápida forma de disseminar

qualquer tecnologia, então a integração desse padrões pode alavancar a utilização de

cartografia por usuários leigos, a disponibilização de dados geográficos na Internet e a

utilização de RV em operações de interação nas mais diversas áreas.



Referências Bibliográficas e Bibliografia

[1] ABERNATHY, Michael; SHAW, Sam. Integrating Geographic Information in VRML
Models. VRML 98: Third Symposium on the Virtual Reality Modeling Language. ACM
Press. New York City – NY. 1998.

[2] ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
http://www.adobe.com
Período de Consulta: agosto de 2002.

[3] Alice: Free, Easy, Interactive 3D Graphics for the WWW
http://www.alice.org/
Período de Consulta: janeiro de 2003.

[4] AMES, A.L.; NADEAU, D.R.; MORELAND, J.L. VRML 2.0 sourcebook, 2. Ed. New
York. Wiley. 1997.

[5] ARNDT, Marcos. Ambientes de Desenvolvimento de Interfaces Gráficas e Escolha da
Linguagem de Programação.
http://www.cesec.ufpr.br/~arndt/sisint/ambprog.htm
Período de Consulta: agosto de 2001.

[6] AUTODESK
http://www.autodesk.com
Período de Consulta: agosto de 2001.

[7] AVATARA – Virtual Worlds and Avatars
www.avatara.com
Período de Consulta: janeiro de 2003.

[8] BAILEY, M.; GLASSNER, A.; LATHROP, O. Introduction to Computer Graphics.
Course Notes for SIGGRAPH ’99. 1999.

[9] BENTLEY SYSTEM, Inc.
http://www.bentley.com
Período de Consulta: agosto de 2001.

[10] BERG, Alexandre Cruz. Computação Gráfica. Nota de aula
http://www.ulbra.tche.br/~berg/grafica/CGindex.htm
Período de Consulta: janeiro de 2003.

[11] BERGER, Marc. Computer Graphics with Pascal. Benjamin/Cummings Publishing
Company. 1985.

[12] CÂMARA, Gilberto; MONTEIRO, Antônio Miguel e DAVIS, Clodoveu. Introdução
à Ciência da Geoinformação.
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/index.html
Período de Consulta: setembro de 2001.

[13] CAPRA, Mauricio; SAMPAIO, Antônio C. Freire. VRML na Cartografia:
Possibilitando Aplicações Militares. Anais do II Workshop de Realidade Virtual – WRV’99.
Marília – SP. novembro de 1999.

[14] CAPRA, Mauricio; SAMPAIO, Antônio C. Freire. VRML na Cartografia: Estudo
de caso de Compatibilização de Arquivos. In: XIX Congresso Brasileiro de Cartografia –
CBC’99. Recife/Olinda – PE. 1999.



76

[15] CARVALHO JÚNIOR, Antônio A. de. Batalha do Jenipapo: uma modelagem em
Realidade Virtual. Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação. Universidade
Federal de Pernambuco. 2003.

[16] CATARCI, T., D'AMORE, F., JANECEK, P., SPACCAPIETRA, S. Interacting with
GIS: from paper cartography to virtual environments. Unesco Encyclopedia on man-
machine Interfaces, Advanced Geographic Information Systems. Unesco Press (in Press).
2001.

[17] Comissão Nacional de Cartografia
http://www.concar.ibge.gov.br
Período de Consulta: janeiro de 2003.

[18] COORS, Volker; FLICK, Sascha. Integrating Levels of Detail in Web-based 3D-
GIS. ACM GIS’98. ACM Digital Library.

[19] CORRIGAN, John. Computação Gráfica – Segredos e Soluções. Ed. Ciência
Moderna Ltda. Rio de Janeiro – RJ. 1994.

[20] DXF Reference
http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acadr14/dxf/index.htm
Período de Consulta: agosto de 2001.

[21] DYKES, J. A.; MOORE, K. E. e FAIRBAIRN, D. From Chernoff to Imhof and
Beyond: VRML and Cartography. Proceedings of the fourth symposium on The Virtual
Reality Modeling Language. 1999. pp. 99 – 104.

[22] FAIRBAIRN, David; PARSLEY, Scott. The Use of VRML for Cartographic
Presentation. Computers & Geosciences Vol. 23. No. 4. pp. 475-481. 1997.

[23] Flatland Online
http://www.flatland.com/index.html
Período de Consulta: janeiro de 2003.

[24] FOLEY, J. D; DAM, A. Van; FEINER, S. K; HUGHES, J. F. Computer Graphics:
Principles and Practice. 2 ed. Addison Wesley. Reading. 1990.

[25] FOLEY, J. D; DAM, A. Van; FEINER, S. K; HUGHES, J. F; PHILLIPS, R. L.
Introduction to Computer Graphics. Addison Wesley. Reading. 1994.

[26] FONSECA, Frederico Torres e DAVIS Jr., Clodoveu Augusto. Geoprocessamento e
Internet: Cenário Atual e Perspectivas.
http://fatorgis.com.br/artigos/gis/geo_int/geo_int.htm
Período de Consulta: setembro de 2001.

[27] FOSSE, Juliana. M; VIEIRA, Carlos A. O., Potencial Uso da Realidade Virtual
como Ferramenta para Projetos de Engenharia. I WORKSHOP SOBRE
GEOPROCESSAMENTO DA UFV – UFVGEO 2002. 2002.

[28] FRERY, Alejandro C. Computação Gráfica. http://www.cin.ufpe.br/~if291
Período da Consulta: junho de 2002.

[29] FRERY, Alejandro C. et al. Avaliação Comparativa de Tecnologias de Suporte à
VRML. Anais do II Workshop de Realidade Virtual – WRV’99. Marília – SP. novembro de
1999.

[30] FRERY, Alejandro C.; KELNER, Judith; MOREIRA, João; TEICHRIEB, Verônica.
Satisfaction Through Empathy and Orientation in Three-Dimensional Worlds.
CyberPsychology and Behavior. volume 5. número 5. pp. 451—459. 2002.



77

[31] FRERY, Alejandro C.;KELNER, Judith. Realidade Virtual e Multimídia.
http://www.cin.ufpe.br/~if124
Período da Consulta: agosto de 2001.

[32] GeoVRML
http://www.geovrml.org
Período da Consulta: maio de 2002.

[33] Glossário de Geoprocessamento e Cartografia
http://www.geominas.mg.gov.br/glossario/geogloss.html
Período de Consulta: agosto de 2001.

[34] HAALA, N.; BRENNER, C.; ANDERS, K.-H. 3D URBAN GIS FROM LASER
ALTIMETER AND 2D MAP DATA. in: T. Schenk & A. Habib. eds. 'ISPRS Commission
III Symposium on Object Recognition and Scene Classification from Multispectral and
Multisensor Pixels'. Columbus. Ohio. pp. 339-346.

[35] HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles, Minidicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Português S/C Ltda. Rio de Janeiro – RJ. 2001.

[36] Human Interface Technologie Lab
http://www.hitl.washington.edu/kb
Período de Consulta: janeiro de 2003.

[37] IPOLITO, Juliano; KIRNER, Claudio. Técnicas de Otimização e Realismo em
Aplicações de Realidade Virtual. Anais do I Workshop de Realidade Virtual – WRV’97.
São Carlos – SP. novembro de 1997.

[38] JAVA 3D API
http://java.sun.com/products/java-media/3D/
Período de Consulta: janeiro de 2003.

[39] KELNER, Judith; FRERY, Alejandro C.; TEICHRIEB, Verônica; VASCONCELOS
Jr., Glauco P.; BARROS, Paulo G.; ARAUJO Filho, Mozart S. C. Modelagem Virtual
Urbana: Perspectiva Histórica e Estudo de Caso. Artigo publicado no V Simpósio de
Realidade Virtual. 2002.

[40] KIRNER, Cláudio. Sistemas de Realidade Virtual.
http://www.dc.ufscar.br/~grv/tutrv/tutrv.htm#sumario5.1.
Período de Consulta: agosto de 2001.

[41] LEA, Rodger; MATSUDA, Kouichi; MIYASHITA, Ken. Java for 3D and VRML
Worlds. News Riders Publishing. Indianapolis-USA. 1997.

[42] LIMA, Francisco. C. D. C. Ferramentas gratuitas para sites com realidade virtual:
o caso Metrô de Teresina. Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação.
Universidade Federal de Pernambuco. 2003.

[43] MACROMEDIA, Inc.
http://www.macromedia.com
Período de Consulta: agosto de 2002.

[44] MARTINS, Valéria Farinazzo e KIRNER, Tereza Gonçalves. Processo de
Desenvolvimento de Ambientes Virtuais: Definição e um Estudo de Caso. Artigo
publicado no WRV'97. 1997.

[45] MAZURYK, T.; GERVAUTZ, M. Virtual Reality History, Applications,
Technology and Future. Viena: INSTITUTE OF COMPUTER GRAPHICS AND
ALGORITHMS. 1996. 72p. Relatório técnico.



78

[46] Plug-ins and Helpers.
http://www.msln.maine.edu/circ_rider/plugins.htm#Helper%20Applications
Período da Consulta: março de 2002.

[47] POLLO, Luis Fernando. Software para a Geração Automática de Modelos 3D em
VRML. Trabalho de Graduação apresentado ao Curso de Informática do Departamento de
Eletrônica e Computação da Universidade Federal de Santa Maria. como requisito parcial
para obtenção do grau de Bacharel em Informática. http://www.inf.ufsm.br/~pollo/
Período da Consulta: Junho de 2002.

[48] Projeto Vamos Contar – IBGE
http://www.ibge.gov.br/vamoscontar/default.shtm
Período de Consulta: janeiro de 2003.

[49] REDDY, Martin; LECLERC, Yvan; IVERSON, Lee; BLETTER, Nat. TerraVision
II: Visualizing Massive Terrain Databases in VRML.
http://www.ai.sri.com/~reddy/pubs/CGAVRML/CGAVRML.pdf
Período da Consulta: janeiro de 2003.

[50] ROCHA, C. H. B. (2000) - Geoprocessamento: Tecnologia Transdisciplinar.
Edição do Autor. Juiz de Fora – MG. 220p.

[51] SANTOS, Wellington Pinheiro dos et al. Geração de Modelo Virtual de Terreno
Usando VRML. In: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA.
RECIFE/OLINDA. XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA. 1999. p. 1-6.

[52] SGI – OpenGL
http://www.sgi.com/software/opengl/
Período de Consulta: janeiro de 2003.

[53] TIMBÓ, Marcos A., Elementos de Cartografia. Notas de Aula do Departamento de
Cartografia – UFMG. 2001.

[54] T-System do Brasil
http://www.t-systems.com.br/pdf/REALIDADE%20VIRTUAL.pdf
Período de Consulta: janeiro de 2003.

[55] VELHO, Luiz; GOMES, Jonas; Computação Gráfica: Imagem. IMPA/SBM. Série
de Computação Gráfica. Rio de Janeiro – RJ. 1994.

[56] VOLPI, Edmilson Martinho. Geoprocessamento
http://www.geocities.com/SiliconValley/Station/2678/aula1.html
Período de Consulta: setembro de 2001.

[57] VrmlPad – Products – ParallelGraphics (a 3D VRML company).
http://www.parallelgraphics.com/products/vrmlpad/
Período da Consulta: agosto de 2002.

[58] W3C Consortium.
http://www.w3.org/
Período da Consulta: maio de 2002.

[59] Web3D Consortium.
http://www.web3d.org/
Período da Consulta: março de 2002.



-  -79


