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RESUMO 

Aplicações baseadas em Realidade Virtual, Aumentada e Mista estão cada vez mais 
presentes nas vidas das pessoas. São tecnologias que proporcionam a mistura do 
mundo virtual e do mundo real e, embora pertençam a um mesmo ramo de tecnolo-
gia, possuem conceitos distintos. Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma 
visão geral sobre estas tecnologias, mostrando os conceitos envolvidos, suas dife-
renças, técnicas e ferramentas de desenvolvimento. O texto relaciona e descreve os 
principais conceitos relacionados, tais como imersão, não imersão, interatividade, 
graus de liberdade de movimento, detecção e rastreamento, estereoscopia e som 
3D. Descreve as principais fases do processo de criação dos mundos virtuais: mode-
lagem geométrica (técnicas e métodos de modelagem 3D, e descrição de objetos 
virtuais), texturização, iluminação, técnicas de sombreamento, modelagem de cenas 
inteiras com cenários e objetos virtuais, animação e renderização. Também destaca 
as necessidades das ferramentas de desenvolvimento de aplicações de realidade 
virtual e aumentada. E, finalmente, analisa características tecnológicas de dispositi-
vos disponíveis no mercado, além de mostrar os benefícios e facilidades que estas 
tecnologias oferecem.  

Palavras-chaves: Realidade Virtual, Realidade Aumentada, Realidade Mista, 

Modelagem de Mundos Virtuais. 



 

ABSTRACT 

Applications based on Virtual, Augmented and Mixed Reality are increasingly present 
in people's lives. Such technologies provide a mix of the virtual world and the real 
world and, although they belong to the same branch of technology, have different 
concepts. This work aims to present an overview of these technologies, showing the 
concepts involved, the differences between them, techniques and development tools. 
The text relates and describes the main associated concepts, such as immersion, no 
immersion, interactivity, degrees of freedom of movement, detection and tracking, 
stereoscopy and 3D sound. Furthermore, describes the main phases of the process 
of creation of virtual worlds: geometric modeling (3D modeling techniques and meth-
ods, and description of virtual objects), texturing, lighting, shading techniques, model-
ing of entire scenes with virtual objects and virtual scenarios, animation and render-
ing. It also highlights the needs of the tools for developing virtual and augmented re-
ality applications. And finally, it analyzes the technological characteristics of devices 
available in the market, besides showing the benefits and facilities that these tech-
nologies offer. 

Key words: Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Worlds 

Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desenhos primitivos, figuras, pinturas, jogos, teatro, cinema, ópera, ilusionis-

mo e outras formas de expressão artística fazem parte da vida do ser humano, como 

formas de expressar e representar a realidade ou a imaginação. O uso do computa-

dor e o avanço da tecnologia potencializam tais formas de expressão, viabilizando a 

multimídia, que combina textos, imagens, sons, vídeos e animações, e também a 

hipermídia, que permite a navegação não linear e interativa por conteúdos multimí-

dia. Com a integração de todas essas tecnologias, houve um rompimento da barreira 

da tela do monitor e a geração de ambientes tridimensionais interativos em tempo 

real, permitindo a atuação do usuário neste espaço, através da Realidade Virtual [1]. 

A Realidade Virtual (RV) é um mundo imaginário, gerado pelo computador, 

onde tudo parece real aos sentidos humanos da visão, audição e tato. A ilusão das 

sensações geradas faz com que as pessoas se sintam dentro de um mundo virtual e 

que sejam capazes de ver, tocar e até manipular objetos que existem somente no 

mundo virtual. 

O acelerado desenvolvimento tecnológico tornou mais acessíveis os soft-

wares e os hardwares utilizados no desenvolvimento de aplicações baseadas em 

Realidade Virtual e Aumentada e, com isso, a mistura do mundo virtual com o mun-

do real está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, proporcionando maior 

interação entre o homem e a máquina. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão geral sobre a Realidade 

Virtual, Aumentada e Mista, mostrando os conceitos envolvidos, técnicas e ferramen-

tas de desenvolvimento, além de mostrar os benefícios e facilidades que esta tecno-

logia nos oferece. 

A motivação para desenvolver este trabalho é reunir os principais concei-

tos relacionados ao desenvolvimento de aplicações baseadas nas tecnologias de 

Realidade Virtual, Aumentada e Mista, sem esgotar o tema, mas com a finalidade de 

obter o conhecimento básico, capaz de despertar o interesse para ingressar neste 
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mundo fascinante e possivelmente contribuir para o desenvolvimento de novas apli-

cações. 

O trabalho se organiza da seguinte forma: 

 O Capítulo 2 apresenta um breve histórico, definições de Realidade 

Virtual, Aumentada e Mista e suas diferenças, e conceitos importan-

tes envolvidos, como: imersão, não imersão, interatividade, graus 

de liberdade de movimento, detecção e rastreamento, estereosco-

pia e som 3D. 

 No Capítulo 3 são descritas as principais fases do processo de cria-

ção dos mundos virtuais: modelagem geométrica (técnicas e méto-

dos de modelagem 3D, e descrição de objetos virtuais), texturiza-

ção, iluminação, técnicas de sombreamento, modelagem de cenas 

inteiras com cenários e objetos virtuais, animação e renderização. 

 O Capitulo 4 destaca as necessidades das ferramentas de desen-

volvimento de aplicações de Realidade Virtual e Aumentada, e a-

presenta características de três softwares muito utilizados no mer-

cado atualmente: 3D Max, Maya e Blender.  

 O Capítulo 5 exemplifica e analisa características tecnológicas e di-

ferentes faixas de preços dos dispositivos disponíveis no mercado. 

 O Capítulo 6 destaca aplicações em diversas áreas como: entrete-

nimento, medicina, educação, aplicações científicas, marketing, in-

dústrias, engenharia, arquitetura, manutenção e reparo etc. 

 Finalmente, no Capítulo 7, são apresentadas as conclusões alcan-

çadas e indicações para futuros trabalhos. 



 17 

2 HISTÓRICO E CONCEITOS ENVOLVIDOS  

A Realidade Virtual agrega os conceitos de imersão e interação e possibi-

lita a criação de situações imaginárias, como cenários de ficção. Possibilita, também, 

a reprodução, com fidelidade, de ambientes da vida real, como uma casa, universi-

dade, banco e cidades virtuais, de forma que o usuário possa se sentir dentro destes 

ambientes e interagir com seus recursos de forma natural. Permite ao usuário fazer 

coisas impossíveis ou inviáveis de serem feitas no mundo real, e que os seus senti-

dos e as suas capacidades possam ser ampliados em intensidade, no tempo e no 

espaço [1]. 

Neste mundo imaginário, é possível ver, ouvir, sentir e viajar muito além 

das capacidades humanas. Assim, pode-se ser tão grande, ao nível das galáxias, ou 

tão pequeno, ao nível das estruturas atômicas. Pode-se viajar a velocidades superio-

res à velocidade da luz ou mesmo navegar pelo interior do corpo humano. Pode-se 

ampliar a medida do tempo e observar, em câmera lenta, ocorrências que natural-

mente são muito rápidas, humanamente impossíveis de serem observadas. Pode-se 

reduzir a medida do tempo, acelerando-o, para que fenômenos muito lentos, que 

poderiam demorar séculos, possam ser observados [1]. 

A seguir serão apresentados uma seleção de fatos históricos e os princi-

pais conceitos relacionados à Realidade Virtual, Aumentada e Mista. 

2.1 HISTÓRICO 

 Existem muitos levantamentos dos fatos mais importantes que definiram 

a história da Realidade Virtual, alguns com ênfase em pesquisadores pioneiros, pro-

jetos, publicações, equipamentos, software, empresas, eventos e paradigmas e ou-
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tros que estudam a evolução da área, integrando as várias fases do desenvolvimen-

to tecnológico às ocorrências temporais [2]. 

O termo “Realidade Virtual” surgiu no final da década de 1980 e é credita-

do a Jaron Lanier, artista e cientista da computação, que conseguiu convergir dois 

conceitos antagônicos e captar a essência dessa nova tecnologia: a busca pela fu-

são do real com o virtual [3]. 

Mas a origem desta tecnologia vem de longa data, e para a maioria dos 

autores, surgiu entre 1950 e 1960, quando os pioneiros deram início ao desenvolvi-

mento dos instrumentos estereoscópicos para imersão e simulação gráfica [4]. 

A Realidade Virtual deve ser compreendida como um conjunto de evolu-

ções tecnológicas, que surgiu a partir do desenvolvimento estereográfico aliado à 

fotografia, passando por experiências cinematográficas e que encontraram sua soli-

dez a partir da sua adoção no campo da computação gráfica [5] [6]. 

São apresentados a seguir alguns fatos importantes que contribuíram pa-

ra o surgimento da Realidade Virtual: 

 A criação do estereoscópio em 1838, pelo físico britânico Sir Charles 

Weatstone [7], um equipamento que buscava simular a visão humana, 

exibindo duas imagens planas, uma para cada olho, e, a partir delas, 

tentava gerar uma imagem tridimensional [8]. Vale ressaltar que, ape-

sar dos mecanismos associados à visão estereoscópica terem sido 

conhecidos somente no século XIX, existem registros de estudos de-

senvolvidos por Euclides (300 a.C) e de Claudio (175 d.C) sobre a vi-

são binocular, e também de relações entre a visão binocular e a per-

cepção tridimensional estabelecidas por Leonardo da Vinci (1452 – 

1519) [7]. 

 A criação do Link Trainer em 1928, um simulador de vôo desenvolvido 

pela Link Aviation Devices, fundada e dirigida por Ewin Link [5]. Este 

simulador foi produzido entre os anos 1930 e 1950 e foi utilizado para 

treinamento para a formação de pilotos por todo o mundo e no treina-

mento durante a Segunda Guerra Mundial [9]. 

 A construção do Sensorama (Figura 1), patenteado em 1962 por Mor-

ton Heilig. O Sensorama era uma espécie de cabine que combinava 

filmes 3D, som estéreo, vibrações mecânicas, aromas, e ar movimen-
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tado por ventiladores, e proporcionava ao usuário uma viagem multis-

sensorial [10].  Ele permitia um passeio pré-gravado de motocicleta por 

Manhattan, onde o usuário podia ver o trajeto, através da projeção de 

um filme, e podia sentir sensações sincronizadas com o passeio como 

sons, cheiros, vibrações e vento [2]. 

 

Figura 1 – Sensorama / Fonte: [4] 

 A criação do “Head-Mounted Display” – HMD em 1961, pelos enge-

nheiros da Philco. Tratava-se de um capacete capaz de captar o mo-

vimento do usuário e controlar uma vídeocâmera remota, permitindo 

assim a implementação de telepresença por vídeo [2]. 

 Ivan Sutherland [2], em 1963, apresentou sua tese de doutorado no 

MIT com o título “Sketchpad, a ManMachine Graphical Communication 

System”, quando a computação gráfica interativa foi usada pela primei-

ra vez, tornando-se o marco da criação da Realidade Virtual. Consistia 

no uso de uma caneta ótica para realizar interações de seleção e de-

senho de figuras no monitor, complementando ações do teclado [2]. 

 Publicação de um novo trabalho de Ivan Sutherland, em 1965, com o 

título “The Ultimate Display”, no qual foram estabelecidos os conceitos 
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de um display capaz de permitir que o usuário visse e interagisse com 

objetos em um mundo virtual, com aparência de real, envolvendo es-

tímulos visuais, sonoros e táteis, e capaz de atuar de maneira intuitiva 

e realista [2]. 

 Publicação do artigo “A Head-Mounted Three Dimensional Display”, 

em 1968, na Universidade de Harvard, também de Ivan Sutherland, 

considerado um outro marco da história da Realidade Virtual, que es-

tabeleceu o conceito de imersão.  Este trabalho descrevia o desenvol-

vimento de um capacete (HMD) estereoscópico e rastreável, ou seja, 

que permitia captar a posição, ações e movimentos do usuário no 

momento da sua interação [11]. Para isso, o capacete possuía dois 

minidisplays CRT, que serviam para projetar as imagens diretamente 

nos olhos do usuário, e usava uma interface para rastreadores de ca-

beça mecânicos e ultrassônicos [2]. 

É importante destacar que a indústria de simulação e a indústria de entre-

tenimento desempenharam um importante papel no surgimento da Realidade Virtual 

e que o capacete interativo por vídeo, criado pelos engenheiros da Philco, em con-

junto com o capacete interativo por computação gráfica de Sutherland, ambos com 

recursos para detectar e rastrear os movimentos do usuário, estabeleceram as ba-

ses da Realidade Aumentada [2], que consiste basicamente na combinação da Rea-

lidade Virtual e o mundo real, proporcionando a melhoria da percepção do usuário e 

contribuindo para uma interação mais intuitiva [12]. Deste modo, a integração entre 

vídeo, rastreamento e computação gráfica, interagindo em tempo real, foi a base 

para o desenvolvimento de aplicações de Realidade Aumentada [2]. 

Até o início da década de 90, os sistemas eram relativamente simples. As 

interações proporcionadas pela integração da tecnologia ao ambiente real e compu-

tacional eram decorrentes da eletrônica e da computação, e por isso, eram intera-

ções previsíveis, com pouca inteligência envolvida na interação com usuário [2]. 

Durante a década de 1990, os avanços tecnológico, computacional e de 

telecomunicações permitiram o desenvolvimento de sistemas com comportamento 

não previsível e com várias formas de interação, e assim surgiram dispositivos tec-

nológicos inteligentes, com interfaces interativas e amigáveis, tornando os sistemas 

computacionais mais presentes e transparentes aos usuários [2]. 
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2.2 DEFINIÇÕES DE REALIDADE VIRTUAL, AUMENTADA E MISTA 

Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Realidade Mista pertencem a 

um mesmo ramo de tecnologia, mas estes conceitos não são sinônimos, pois pos-

suem características próprias. 

Por se tratarem de termos bastante abrangentes, existem muitas defini-

ções envolvendo diversos aspectos destes três conceitos. São apresentadas a se-

guir algumas definições que sintetizam várias discussões sobre Realidade Virtual e 

Realidade Aumentada, que serão utilizadas como base para destacar suas diferen-

ças e para definir o termo Realidade Mista. 

2.2.1 REALIDADE VIRTUAL 

  A Realidade Virtual pode ser definida como: 

 O uso da tecnologia para fazer com que o usuário acredite que ele está em 

outra realidade, como se fosse um novo meio de “estar” e “tocar” em informa-

ções: “Virtual Reality is the place where humans and computers make contact” 

[13]. 

 Uma interface avançada homem-máquina, com a capacidade de simular um 

ambiente realístico e de permitir que os participantes interajam com ele: “Vir-

tual Reality involves the creation and experience of environments” [13]. 

 “Uma interface avançada para aplicações computacionais, que permite ao u-

suário navegar e interagir, em tempo real, com um ambiente tridimensional 

gerado por computador, usando dispositivos multissensoriais” [14, p.8]. 

2.2.2  REALIDADE AUMENTADA 

A Realidade Aumentada pode ser definida como: 
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 “A amplificação da percepção sensorial por meio de recursos computacionais”  

[15, p.110]. 

 “Uma melhoria do ambiente real com textos, imagens e objetos virtuais gera-

dos por computador” [12, p.6]. 

 A geração de elementos virtuais que são inseridos no ambiente real, de tal 

forma que o usuário acredite que estes elementos façam parte do meio no 

qual está inserido [15]. 

 “Um sistema que suplementa o mundo real com objetos virtuais gerados por 

computador, parecendo coexistir no mesmo espaço e apresentando as se-

guintes propriedades: combina objetos reais e virtuais no ambiente real; exe-

cuta interativamente em tempo real; alinha objetos reais e virtuais entre si; e 

aplica-se a todos os sentidos, incluindo audição, tato, força e cheiro” [16, 

p.171].  

2.2.3 DIFERENÇAS ENTRE REALIDADE VIRTUAL E REALIDADE AU-

MENTADA 

Comparando a Realidade Virtual e a Realidade Aumentada, destacam-se 

as seguintes diferenças [17]: 

i) O ambiente na Realidade Virtual é gerado pelo computador, en-

quanto a Realidade Aumentada visa enriquecer o ambiente real 

com objetos virtuais;  

ii) Na Realidade Aumentada, o usuário permanece com o sentido de 

presença no ambiente real, ao passo que na Realidade Virtual a 

sensação visual é controlada pelo computador; 

iii) A Realidade Aumentada precisa de um dispositivo para combinar o 

real com o virtual, enquanto a Realidade Virtual precisa de um dis-

positivo para proporcionar a imersão do usuário no ambiente virtu-

al. 
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A partir das definições apresentadas, identifica-se que a principal diferen-

ça entre estes dois conceitos é que enquanto a Realidade Virtual permite a imersão 

do usuário em um ambiente tridimensional, criado pelo computador, a Realidade 

Aumentada traz elementos do Mundo Virtual para o mundo real. Ou seja, a Realida-

de Virtual isola o usuário em um ambiente simulado pelo computador, e a Realidade 

Aumentada o mantém no mundo real e acrescenta elementos virtuais ao mundo real. 

2.2.4 REALIDADE MISTA 

A Realidade Mista tem como palavra-chave a flexibilidade, pois tenta 

combinar os melhores aspectos da Realidade Virtual e da Realidade Aumentada. A 

ideia é permitir que o usuário veja o mundo real, como na Realidade Aumentada, ao 

mesmo tempo em que vê objetos virtuais, como na Realidade Virtual. Desta forma, o 

mundo real é capturado e combinado com os objetos virtuais, e o real e o virtual são 

ancorados para um ponto no espaço real, com a possibilidade de serem manipula-

dos [18]. 

Um exemplo desta tecnologia é o HoloLens, um dispositivo desenvolvido 

pela Microsoft, que permite que o usuário olhe para uma mesa comum e consiga ver 

em cima dela um mundo virtual e interativo do jogo Minecraft [18]. 

A Realidade Mista combina gráficos virtuais e imagens reais, tanto do 

ambiente quanto dos personagens. A combinação dessas informações possibilita a 

construção de um mundo virtual mais semelhante ao mundo real, com cenários mais 

envolventes e imersivos. 

2.3 CONCEITOS ENVOLVIDOS 

Em geral, o termo Realidade Virtual refere-se a uma experiência imersiva 

e interativa, que proporciona ao usuário a sensação de presença e de controle do 
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mundo virtual, onde ele pode navegar e interagir, em tempo real, em um ambiente 

tridimensional gerado por computador, por meio de dispositivos multissensoriais [19]. 

Para proporcionar a sensação de presença no mundo virtual, é necessá-

rio integrar conhecimentos de diversas áreas tais como: eletrônica, computação grá-

fica, robótica, física, psicologia, e outras [20]. 

São apresentados a seguir conceitos básicos que devem ser considera-

dos no desenvolvimento dos dispositivos e sistemas de Realidade Virtual. 

2.3.1 IMERSÃO E NÃO IMERSÃO 

Em relação à sensação de presença no ambiente virtual, a Realidade Vir-

tual pode ser classificada em imersiva e não imersiva [10]. 

A imersão consiste em isolar o usuário por completo do mundo real. Para 

isso, dispositivos especiais são usados para bloquear os sentidos do usuário no 

mundo real (como visão, audição e tato), e transferir seus sentidos para o ambiente 

virtual, a fim de que o usuário responda somente aos estímulos gerados pelo siste-

ma computacional [19]. 

Em um sistema não imersivo, o usuário tem acesso ao ambiente virtual 

sem se isolar do mundo real [19]. Neste contexto, o usuário somente visualiza o am-

biente virtual de forma tridimensional em uma tela e interage com o ambiente por 

meio de dispositivos convencionais, como mouse ou teclado, porém, as ações den-

tro do ambiente são limitadas [12] e não proporcionam a sensação de presença no 

mundo virtual. 

2.3.2 INTERATIVIDADE 

A interatividade diz respeito à comunicação usuário-sistema [13]. 

Está ligada à capacidade de detectar as entradas do usuário e de modifi-

car instantaneamente o mundo virtual em função das ações efetuadas sobre ele 
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[10].  A capacidade reativa das aplicações, ou seja, o tempo de resposta em uma 

interação, é um fator primordial em sistemas de Realidade Virtual [12]. Pois quanto 

mais rapidamente as cenas são modificadas em resposta aos comandos do usuário, 

maior é o realismo e, consequentemente, maior é a sua motivação [10] [12]. 

Pode-se dizer que, em relação à interatividade, a participação do usuário 

no ambiente virtual pode ser classificada como [12]: 

 Passiva: a rota e o ponto de vista são controlados pela aplicação, 

sendo permitido ao usuário somente uma exploração predefinida do 

ambiente virtual, sem a possibilidade de interferência. 

 Exploratória: o usuário tem a liberdade de escolher a rota e o ponto 

de vista, mas não tem a possibilidade de interagir com o ambiente.  

 Interativa:  possibilita a realização de todas as ações que eram restri-

tas nas participações passiva e exploratória. Proporciona ao usuário a 

liberdade de escolher rota, ponto de vista, e de interagir com os obje-

tos do ambiente. 

2.3.3 GRAUS DE LIBERDADE DE MOVIMENTO 

A Realidade Virtual permite ao usuário a capacidade de olhar ao redor, 

pois o acompanhamento do movimento do usuário é fundamental para se manter a 

ilusão de um mundo de 360 graus. 

A maioria dos dispositivos de Realidade Virtual permite movimentos de 

até seis graus de liberdade (6 DOF), o que proporciona uma maior sensação de i-

mersão no mundo virtual, pois permitem flexibilidade de movimentação e/ou obser-

vação do ambiente e dos objetos virtuais [13]. 

Os seis graus de liberdade, como ilustrado na Figura 2, são basicamente: 

os movimentos de translação, que são movimentos para frente ou para trás (eixo X), 

para cima ou para baixo (eixo Y) ou para esquerda ou direita (eixo Z); e os movimen-

tos de rotação ao redor dos eixos principais, que são conhecidos como: Roll (rotação 

ao redor de X), Yaw (rotação ao redor de Y) e Pitch (rotação ao redor de Z) [13]. 
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Figura 2 - 6 Graus de Liberdade (6DOF) / Fonte: Adaptado de [21]  

2.3.4 DETECÇÃO E RASTREAMENTO 

Para fazer a leitura das informações dos movimentos do usuário e reali-

mentar a imagem exibida [13], os dispositivos de Realidade Virtual são equipados 

com dispositivos de detecção e rastreamento que utilizam diferentes tecnologias físi-

cas, como a magnética, mecânica, acústica, inercial, óptica e híbrida [11] [22], dentre 

outras. 

Esses dispositivos rastreiam os movimentos do usuário ou de partes do 

seu corpo, dentro de um espaço definido, permitindo que suas ações físicas sejam 

interpretadas pela aplicação 3D, produzindo a sensação de imersão e interação [11].  

Cada tecnologia apresenta vantagens e desvantagens que aumentam ou 

diminuem a sensação de imersão e interação do usuário com o ambiente virtual [11]. 

Geralmente, o desempenho dos dispositivos de rastreamento é avaliado por caracte-

rísticas como: taxa de amostragem, que é o número de medidas efetuadas por se-

gundo; tempo de resposta; sensibilidade a interferências externas; grau de ruído; 

precisão, que mede a qualidade das medidas efetuadas e a taxa de erro; presença 

ou não de fios, que contribui para um grau maior de liberdade de movimento do usu-

ário; e área de alcance para captura dos sinais utilizados no rastreamento [23]. 
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Será apresentado um resumo das características dos dispositivos de ras-

treamento implementados com algumas das diferentes tecnologias existentes. 

2.3.4.1 RASTREAMENTO ELETROMAGNÉTICO 

O princípio deste tipo de tecnologia consiste em utilizar antenas e bobinas 

como transmissores para emitir três impulsos de rádio. As antenas e as bobinas fi-

cam dispostas conforme a orientação dos eixos de coordenadas cartesianas, e sob 

corrente elétrica, geram um campo magnético de baixa frequência. Para que o usuá-

rio possa captar as ondas de rádio emitidas, é utilizada a mesma configuração de 

antenas, a fim de determinar a intensidade do sinal sob cada eixo. Assim, a força 

global das três antenas do receptor determinará a posição e a orientação relativa do 

objeto rastreado em relação à fonte magnética [24] [11]. 

Este tipo de rastreamento apresenta algumas desvantagens tais como: o 

alto consumo de tempo para o cálculo da posição do usuário [25]; e pode sofrer in-

terferências na presença de objetos condutores (metálicos) ou ferromagnéticos, que 

causam distorções no campo magnético e perda de precisão na recuperação dos 

dados [11]. 

2.3.4.2 RASTREAMENTO MECÂNICO 

Este tipo de rastreamento utiliza estruturas mecânicas rígidas, que podem 

ser fixas no espaço de rastreamento ou conectadas ao objeto ou ao usuário a ser 

rastreado, na forma de exoesqueleto. Estas estruturas podem ter, por exemplo, a 

forma de um braço, que pode servir como ponto de referência para recuperar a posi-

ção e a rotação do usuário [11]. 

O princípio desta tecnologia tem como base a medição de ângulos e dis-

tâncias entre juntas, onde, conhecendo-se a posição de uma delas, pode-se calcular 

a posição das demais juntas por meio da relação entre elas [24]. 
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 Geralmente, este tipo de dispositivo trabalha em conjunto com transduto-

res eletromagnéticos como potenciômetros, codificadores de eixos e sensores de 

dobra para medir rotações e distâncias, e assim recuperar a posição e orientação 

dos objetos rastreados [11] [24]. 

Suas vantagens são a alta precisão e o baixo tempo de resposta, além de 

permitir criar respostas táteis em luvas, com a implementação de força inversa para 

os movimentos das mãos [11] [24], produzindo a sensação de toque real nos objetos 

[22]. 

Sua desvantagem é que oferece pouca mobilidade ao usuário, devido às 

estruturas rígidas que compõem os dispositivos [11]. 

2.3.4.3 RASTREAMENTO ACÚSTICO 

Este tipo de rastreamento utiliza fontes emissoras de som de alta fre-

quência, que são captadas por receptores, como microfones, dentro do espaço de 

rastreamento [11]. 

Este método baseia-se em pares de emissores/receptores, e utiliza as 

ondas sonoras para transformar o tempo de resposta em distância. Assim, um par 

de emissor/receptor fornece a distância do objeto a ser rastreado em relação a um 

ponto fixo, enquanto três pares fornecem a posição exata do periférico [24]. 

A fonte de som pode ser conectada ao objeto a ser rastreado e os micro-

fones podem ser espalhados na área de rastreamento. Ou os microfones podem ser 

conectados ao objeto a ser rastreado e as fontes de som espalhadas no espaço de 

rastreamento [11]. Então, a posição do objeto é calculada com base no tempo decor-

rido desde a emissão do som até a sua recepção [25]. 

Suas vantagens são o baixo custo e o pouco peso dos pequenos emisso-

res de ultrassom que podem ser conectados ao corpo do usuário [11].  

No entanto, estão sujeitos à perda de precisão na presença de objetos 

com superfícies que refletem ondas de som, ou de objetos que geram sons que a-

trapalham a identificação das ondas, como telefones ou teclados [11]. Sua precisão 
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também é prejudicada pela baixa velocidade do som, o que ocasiona um atraso de-

vido à espera do sinal [24]. 

2.3.4.4 RASTREAMENTO ÓPTICO 

Este tipo de rastreamento utiliza técnicas de visão computacional, senso-

res ópticos, como câmeras de vídeo, e emissores ou diodos de luz infravermelha 

[11].  

As câmeras capturam os emissores de luz ou objetos revestidos de mate-

rial retrorreflexivo, e a posição e a orientação dos objetos rastreados são obtidas 

aplicando-se técnicas de visão computacional sobre as imagens capturadas, tais 

como: algoritmos de calibração, correlação de imagens e reconstrução 3D [11]. 

A velocidade do rastreamento depende dos sensores utilizados para cap-

turar as imagens; e geralmente possui uma boa precisão, que depende da calibra-

ção das câmeras e dos algoritmos de visão computacional utilizados na extração de 

informação das imagens [24]. 

A principal vantagem é a ausência de cabos ou elementos físicos ligando 

os objetos rastreados a um equipamento central, o que proporciona maior liberdade 

de movimentação do usuário [11].  

Por outro lado, o principal problema é a oclusão dos marcadores, que a-

contece devido à liberdade de movimentação permitida ao usuário [11], que pode se 

posicionar próximo a objetos que obstruam a captura pelas câmeras. 

2.3.4.5 RASTREAMENTO INERCIAL 

Este tipo de rastreamento utiliza equipamentos de medição inercial, que 

possuem três variantes de sensores [24]: 

 Um acelerômetro, que fornece a aceleração linear [11] [24]; 

 Um girômetro, que é utilizado para medir a velocidade angular [11] [24]; 
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 Um magnetômetro, que mede o campo magnético do ambiente [26] 

[24], fornecendo a orientação, como uma bússola tridimensional, em 

relação a terra [27]. 

Então, as informações obtidas pelos sensores são utilizadas para recons-

truir informações sobre a posição e a orientação dos objetos rastreados [11], deter-

minando como estão se movendo no ambiente. 

Possui as seguintes vantagens: alta taxa de amostragem [11];  alta preci-

são, podendo alcançar uma resolução angular de até 0.2º em alguns casos; e é livre 

de interferências, pois devido ao seu sistema autocontido, não necessita utilizar um 

ponto externo para a obtenção dos dados [26]. 

2.3.4.6 RASTREAMENTO HÍBRIDO 

Este tipo de rastreamento consiste em combinar as diferentes tecnologias 

de rastreamento, para utilizar a melhor característica de cada uma delas [11]. 

Por exemplo, pode-se utilizar componentes inerciais para rastrear a orien-

tação do objeto e o ultrassom para rastrear o posicionamento, e desta forma recupe-

rar os 6 DOF da movimentação do objeto. Esta combinação permite que os disposi-

tivos mecânicos não utilizem cabos, os quais limitam a movimentação do usuário. 

Além disso, os dispositivos terão uma maior quantidade de informações para calcu-

lar os valores da posição e orientação do objeto a ser rastreado, melhorando sua 

precisão [11]. 

Outro exemplo é o uso da combinação de elementos para melhorar o ras-

treamento posicional e de movimento do rastreamento inercial. As informações po-

dem ser complementadas com o uso de câmeras de rastreamento, que localizam 

marcadores posicionados nos objetos e, usando luz infravermelha ou refletores, 

conseguem determinar, com precisão, a posição do dispositivo de Realidade Virtual 

no ambiente [27]. 

Os sistemas mais modernos de Realidade Virtual e Aumentada tendem a 

incorporar novas tecnologias, como GPS (Sistema de Posicionamento Global) [11], 

câmeras digitais, receptores GNSS (Global Navigation Satellite System), RFID (Ra-
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dio-Frequency IDentification) [28], sensores de aproximação (presentes nos óculos 

de Realidade Virtual Gear VR) e sensores a laser (presentes no HTC Vive). 

2.3.5 ESTEREOSCOPIA 

A visão estereoscópica é um importante fator na determinação do nível de 

imersão do sistema, pois simula a visão humana [13]. 

Devido à localização na face, os olhos humanos são distantes entre si em 

alguns centímetros e enxergam imagens ligeiramente diferentes quando olham para 

algo, o que propicia pontos de vista distintos para cada objeto [20]. 

O princípio da estereoscopia consiste em apresentar a cada olho a ima-

gem correspondente ao seu ponto de vista e, com isso, é possível simular a sensa-

ção de profundidade e de relevo [4]. 

Sobrepondo-se duas imagens 2D sutilmente diferentes, consegue-se que 

o cérebro as interprete como uma imagem 3D, assemelhando-se com a forma que 

os olhos enxergam o mundo a sua volta [20]. 

Nas imagens estereoscópicas geradas por computador, a quantidade de 

paralaxe, que é a distância entre os pontos correspondentes das imagens do olho 

direito e do esquerdo na imagem projetada [29], é o fator que determina a distância 

aparente dos objetos virtuais em relação ao observador [13]. O cérebro mescla as 

duas imagens (da esquerda e da direita) em apenas uma, possibilitando a percep-

ção de profundidade, distância, posição e tamanho do objeto [29] [20]. Assim, uma 

paralaxe menor proporciona a ilusão de que o objeto está distante [13]. 

A paralaxe do movimento também deve ser considerada, visto que o mo-

vimento dos objetos também fornece uma importante informação da posição relativa 

dos objetos [8].  

Observa-se que objetos mais distantes parecem mover-se de forma mais 

lenta do que objetos próximos. Este efeito de visão estéreo em imagens em movi-

mento, ou vídeo estereoscópico, é obtido utilizando-se duas câmeras de vídeo ade-

quadamente posicionadas para captura do par de sinais de vídeo [29]. 
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Desta forma, a estereoscopia mescla uma série de informações comuns 

ao cérebro, simulando constantes reais da visão humana no equipamento eletrônico. 

A combinação da sugestão de profundidade, distância e tamanho produzidas pela 

paralaxe, com os fatores de dispersão de luz, sombreamento, além de outras variá-

veis, faz com que a visualização estereoscópica efetivamente simule a visão real e 

crie uma sensação bastante realista [30]. 

2.3.6 SOM 3D 

Da mesma forma que o ser humano possui visão estereoscópica, também 

possui audição estéreo, pois os dois ouvidos também estão distantes entre si em 

alguns centímetros, e, por isso, as ondas sonoras chegam até eles em instantes di-

ferentes. A diferença é de milésimos de segundo, mas o cérebro consegue percebê-

la. Então, o cérebro recebe e processa as características do som para determinar o 

local exato da fonte sonora. A ideia dos sistemas de som 3D é aproveitar esse dado 

da natureza e combinar sons diferentes, vindos de várias direções ao mesmo tempo 

e recriar eletronicamente esses efeitos em tempo real [13]. 

As gravações de som tridimensional baseiam-se em um processo de ma-

nipulação auditiva que posiciona os sons no espaço, controlando sua direção, dis-

tância e profundidade [13]. 

Explorando as diferenças de intensidade e de atrasos na propagação do 

som entre os dois ouvidos, obtém-se a sensação de sonorização tridimensional. Este 

é um recurso que induz o usuário a movimentar-se na direção de uma fonte sonora 

virtual, fornecendo um elemento complementar importante para a obtenção de rea-

lismo dentro do mundo virtual [1]. 
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3 MODELAGEM DE MUNDOS VIRTUAIS 

No processo de desenvolvimento de uma aplicação de Realidade Virtual 

existe a etapa de “Construção dos Mundos Virtuais”, que podem ser representações 

fiéis ao mundo físico ou não [31]. 

A construção dos Mundos Virtuais envolve a criação do ambiente e dos 

objetos virtuais, com cenários, objetos e personagens das cenas. Nesta etapa, são 

definidas características como geometria (formato do objeto), aparência (tamanho, 

cor, composição, iluminação e sombreamento) e comportamento (reação do objeto a 

eventos) [13] e são geradas imagens estáticas e dinâmicas (com animação), com ou 

sem interatividade [1].  

A computação gráfica exerce um importante papel nesta etapa. Entre os 

seus diversos conceitos empregados podem ser citados: perspectiva linear (diminui-

ção proporcional dos tamanhos dos objetos à medida que se distanciam do obser-

vador), iluminação (intensidade da luz que incide sobre os objetos e ambientes), 

sombreamento (sombra causada pelo posicionamento de outro objeto entre a fonte 

de luz e o objeto) e oclusão ou sobreposição (objetos encobrindo outros objetos ou 

partes deles) [13]. 

Além dos conceitos de Computação Gráfica, a concepção dos mundos 

virtuais também reúne técnicas de desenho tradicional, conhecimentos matemáticos 

e de física, conhecimentos de artes [32] e de análise de algoritmos (necessária para 

otimização de diversos processos) [33]. Dependendo do nível de realismo e de inte-

ratividade desejados, também são utilizadas técnicas de Inteligência Artificial, que 

vêm sendo aplicadas para atribuir inteligência aos ambientes virtuais, podendo estar 

associadas aos personagens ou aos objetos do ambiente, às interações com o usu-

ário, à arquitetura do ambiente e até mesmo à forma como o ambiente se estrutura 

de acordo com as características de seus usuários [34].  

A criação de uma imagem tridimensional com uso da computação gráfica 

envolve dois passos distintos. Um é um processo artístico e criativo, que é a criação, 

a codificação, o armazenamento e a manipulação da cena. O outro é um processo 

computacionalmente intenso, que é o processo de produzir a imagem. Sendo assim, 
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o processo inteiro de criar e mostrar imagens consiste em três passos: modelar, ren-

derizar e mostrar a imagem [35]. 

Estes passos serão detalhados na próxima subseção, onde serão apre-

sentadas as principais fases do processo de criação dos mundos virtuais. 

3.1 MODELAGEM GEOMÉTRICA 

A modelagem do mundo virtual é similar ao projeto e à construção de um 

cenário de filme do cinema tradicional. Corresponde à tarefa de construção das ce-

nas 3D a partir da codificação de dados e algoritmos [35]. 

A modelagem geométrica abrange a descrição do ambiente e dos objetos 

virtuais em três dimensões que compõem as cenas. 

O objetivo é representar o mundo físico real, por meio da criação de uma 

descrição matemática precisa da forma de um objeto real ou hipotético, ou por meio 

da simulação de um processo ou fenômeno que possa ser representado geometri-

camente [22]. 

A representação de imagens geradas pela computação gráfica é um as-

sunto bastante amplo e pode envolver diferentes conceitos, métodos e técnicas, 

sendo necessária a identificação e a escolha do que for mais conveniente ao objeti-

vo em questão. 

Quanto à forma de representação, uma imagem pode ser descrita por 

uma representação vetorial ou matricial [32]. 

Um vetor é basicamente um segmento de reta orientado. Pode ser visto 

como uma seta que sai da origem de um sistema de coordenadas para um ponto  (x, 

y, z), tendo uma direção, um sentido e um comprimento [32]. 

 Na representação vetorial são usados, como elementos básicos, as primi-

tivas vetoriais da imagem, que são os pontos, linhas, curvas, superfícies tridimensio-

nais e sólidos que descrevem os elementos. Estas primitivas vetoriais são associa-

das a um conjunto de atributos que define a aparência e a um conjunto de dados 

que define a forma geométrica [32]. 
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Uma matriz pode ser vista como um arranjo (array) bidimensional, con-

tendo elementos dispostos em duas direções, com m linhas (valores ordenados hori-

zontalmente) e n colunas (valores ordenados verticalmente) [32]. 

Na representação matricial, a imagem é descrita por um conjunto de célu-

las em um arranjo espacial bidimensional, ou seja, em uma matriz, onde cada célula 

representa os pixels (ou pontos) da imagem matricial. A descrição matricial é típica 

das imagens digitalizadas capturadas por scanners ou utilizadas nos vídeos, sendo 

a forma de descrição principal na análise e no processamento de imagens [32]. 

Existem diversas formas de representação de objetos, cada uma com su-

as vantagens e desvantagens e, muitas vezes, a solução ideal pode ser uma forma 

híbrida, isto é, uma mistura de métodos. 

As próximas subseções apresentam uma forma de classificação das téc-

nicas de modelagem e uma breve descrição de alguns métodos de representação 

geométrica tridimensional. 

3.1.1 CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MODELAGEM GEOMÉTRICA 

As técnicas de modelagem geométrica podem ser classificadas em: au-

tomática; matemática; e manual [32] [36].  

A modelagem automática é o tipo de modelagem mais rápido e sofistica-

do.  Os modelos tridimensionais dos objetos são obtidos através de equipamentos 

especiais de entrada de dados, como scanners 3D e tomógrafos, que mapeiam o 

objeto real [32] [36]. 

Este método tem sido aplicado, por exemplo, na paleontologia no estudo 

de fósseis de animais pré-históricos. A reconstituição dos fósseis a partir da digitali-

zação dos ossos possibilita a montagem de esqueletos inteiros de animais extintos, 

e com isso, é possível fazer a análise e a mensuração de fatores como movimentos 

de correr e andar, força da mordida, peso, massa muscular e capacidades sensoriais 

dos animais [37] [38]. Os modelos digitais são obtidos por técnicas como o uso de 

fotografias digitais trabalhadas em softwares gráficos, tomografia computadorizada e 

varredura digital tridimensional a laser [37] [38]. A tomografia permite o acesso às 
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partes internas, enquanto a varredura a laser permite a reprodução da morfologia 

externa dos materiais. Com os scanners 3D, a superfície dos materiais é varrida por 

feixes de raios laser, e são produzidas imagens tridimensionais em alta resolução e 

com alto nível de detalhes [38].  

Outro exemplo do uso deste método é a digitalização de obras de arte em 

arquivos tridimensionais, como foi realizado no Projeto Michelangelo (The Digital 

Michelangelo Project: 3D Scanning of Large Status) [32].  

A modelagem matemática utiliza a descrição matemática e algoritmos pa-

ra a geração de objetos. É usado para modelar eventos naturais, como proliferação 

de organismos microscópicos, furacões e erupções vulcânicas [32] [36]. Como e-

xemplos deste método podem ser citadas as modelagens por fractais [32], por geo-

metria analítica e por curvas de Bézier, que serão descritas na subseção 3.1.3. 

O método de modelagem manual é o mais antigo e de menor custo usado 

na computação gráfica. Neste método, o modelador utiliza basicamente as medidas 

de um modelo real e a sua intuição, o que proporciona grande liberdade de criação 

[32] [36]. Como exemplo deste tipo de modelagem pode ser citada a instanciação de 

primitivas [32] [36], que será detalhada na subseção 3.1.3.1. 

3.1.2 MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA 

A estrutura geométrica tridimensional que forma um objeto pode ser obti-

da por diferentes métodos. Dentre eles podem ser citados os baseados em: voxels; 

curvas paramétricas; e polígonos [32]. 

3.1.2.1 VOXELS 

O termo voxel é usado para expressar um pixel volumétrico (em forma de 

cubo), ou seja, o espaço é subdividido em cubos chamados voxels, formando uma 



 37 

grade tridimensional [32]. É um exemplo de modelagem automática, pois pode ser 

obtido pelo processo de escaneamento 3D [39].  

Neste método, os objetos 3D são representados por uma matriz tridimen-

sional de voxels, e os elementos vazios representam pontos não preenchidos pelo 

objeto, como mostra a Figura 3 [39].  

A desvantagem desta representação é a necessidade de uma grande 

quantidade de memória para representar objetos complexos e muito detalhados. Por 

isso, não é indicada para aplicações de RV [32]. É indicada quando é requerido um 

elevado nível de precisão, como aplicações médicas, por exemplo: em exames ra-

diológicos, para representar profundidade de imagens em cortes seccionais [39]. 

 

Figura 3 - Aspecto visual de um objeto formado por voxels / Fonte: [39] 

3.1.2.2 CURVAS PARAMÉTRICAS 

Na computação gráfica, as curvas desempenham um importante papel na 

criação de objetos, pois são a base tanto para a geração de formas simples, como 

círculos e elipses, quanto para a criação de objetos complexos como automóveis, 

navios, aeronaves e outros desenhos de formas livres [32]. 

A utilização de curvas paramétricas constitui um meio de representação 

baseado em equações e parâmetros que permitem a determinação numérica dos 
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pontos pertencentes a uma curva ou superfície. Entre as curvas paramétricas mais 

usuais podem ser citadas as curvas de Bézier [39], que serão descritas na subseção 

3.1.3.3. 

Em geral, sua utilização facilita a criação de superfícies relativamente 

complexas, por meio da manipulação interativa dos pontos de controle [39].  

3.1.2.3 POLÍGONOS 

Existem diversas técnicas para se descrever um objeto em computação 

gráfica, mas a mais utilizada é a descrição do objeto como uma coleção de peque-

nas superfícies planas chamadas de retalhos planares, sendo cada uma destas su-

perfícies uma forma de um polígono. Esta coleção de polígonos forma uma malha 

poligonal que se aproxima da forma do objeto que se deseja descrever e represen-

tar. Assim, quanto menores forem os retalhos planares utilizados, melhor será a a-

proximação e mais precisa será a descrição do objeto [35].  

A representação da forma dos objetos por meio de malhas poligonais 

permite que cenas inteiras sejam renderizadas de maneira mais eficiente, pois esta-

belece a uniformidade do processo de renderização. Desta forma, embora as fórmu-

las geométricas forneçam descrições precisas dos objetos, elas geralmente são utili-

zadas apenas como ferramentas na construção das malhas poligonais [35]. 

Frequentemente o polígono utilizado na formação dos retalhos planares 

da malha poligonal é o triângulo, pois pode ser representado por seus três vértices, 

que é o menor número de pontos necessário para identificar uma superfície plana no 

espaço tridimensional. Desta forma, uma malha poligonal pode ser representada 

como uma coleção de vértices de seus retalhos planares [35], como mostrado na 

Figura 4. 

Por essa razão, a maioria dos softwares de modelagem usados no de-

senvolvimento de aplicações em tempo real utiliza a representação por faces trian-

gulares, visto que, além de se adaptar a qualquer tipo de contorno, é o tipo de repre-

sentação que precisa de menos memória computacional e que possui o menor tem-

po de processamento para a geração de imagens [32]. 
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Figura 4 - Objetos 3D representados por polígonos / Fonte: [39] 

3.1.3 DESCRIÇÃO DA FORMA DO OBJETO 

Na construção de uma cena gráfica tridimensional devem ser considera-

das questões de modelagem de objetos individuais e, por fim, esses objetos são re-

unidos para formar a cena [35]. 

Na computação gráfica, a complexidade do modelo de um objeto depende 

dos requisitos da situação. Geralmente, objetos exibidos na frente da cena são mo-

delados com mais detalhes do que objetos exibidos no fundo da cena. Além disso, 

um objeto pode apresentar maior nível de detalhes quando não está sob rígidas limi-

tações de tempo real [35]. 

Como regra geral, modelos mais precisos produzem imagens com melhor 

qualidade, no entanto precisam de maior tempo de renderização. Por isso, existem 

muitas pesquisas em computação gráfica com o objetivo de desenvolver técnicas 

para se construir modelos de objetos altamente detalhados, mas que também sejam 

eficientes. Algumas dessas pesquisas procuram formas de produzir modelos que 

possam fornecer diferentes níveis de detalhes, de acordo com o papel final do objeto 

em cena, de forma que o resultado seja um único modelo de objeto que possa ser 

usado em um ambiente que precise ser constantemente modificado [35]. 

Descrever um objeto inclui a descrição da forma do objeto e de proprieda-

des adicionais, como as características da superfície, que determinam a percepção 

do material que o compõe, e a interação do objeto com a luz [35].  
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Quanto à descrição da forma de um objeto, existem diversas técnicas pa-

ra realizá-la, dentre as quais podem ser citadas [35]: instanciamento de primitivas, 

geometria analítica; curvas de Bézier; construção por força bruta; e modelos proce-

durais. As próximas subseções descreverão estas técnicas com mais detalhes. 

3.1.3.1 INSTANCIAMENTO DE PRIMITIVAS 

Esta técnica de modelagem utiliza primitivas gráficas, que são elementos 

básicos como cubos, cilindros, pirâmides, esferas e cones, para construir objetos 

mais complexos [32] [36].  

Podem ser aplicadas transformações geométricas às primitivas, podendo 

ser rotacionadas, transladadas, sobrepostas ou justapostas [32] [34].  

Para se obter o resultado desejado, as características desses elementos, 

como altura, largura, diâmetro e profundidade, podem ser parametrizadas [32] [36]. 

Além disso, os objetos podem ser combinados com a aplicação de operações boole-

anas de união, interseção e diferença [32]. 

Como exemplos, a Figura 5 mostra a modelagem de uma cadeira pela 

justaposição de paralelepípedos, e a Figura 6 ilustra a alteração dos parâmetros de 

um cilindro: 

 

Figura 5 - Modelagem pela justaposição de paralelepípedos / Fonte: [32] 
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Figura 6 - Alteração de parâmetros de primitivas instanciadas / Fonte: [32] 

3.1.3.2 GEOMETRIA ANALÍTICA 

Conforme mencionado anteriormente, as fórmulas geométricas fornecem 

descrições precisas das formas dos objetos [35], pois não são aproximações [32]. O 

cálculo dos pontos que formam as curvas é sempre exato [32]. Assim, as fórmulas 

geométricas podem ser usadas como ferramentas para construir as malhas poligo-

nais [35]. 

Além de ser precisa, a representação analítica é compacta e não necessi-

ta de área de armazenamento. Também simplifica o cálculo de propriedades da cur-

va, tais como área e curvatura, e facilita o redesenho quando são aplicadas trans-

formações de mudanças de escala, rotações, translações, projeções e outras [32]. 

Tem-se como exemplo uma esfera de raio R, que pode ser descrita pela 

seguinte equação [35]: 

 

R2 = X2 + Y2 + Z2 

 

Com base nesta fórmula, podem ser estabelecidas equações para as li-

nhas de latitude e de longitude da esfera, podendo-se utilizar os pontos de interse-

ção entre essas linhas como vértices da malha poligonal [35], como pode ser visto 

na Figura 7.  
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Figura 7 - Malha poligonal para uma esfera / Fonte: [40] 

Esta mesma técnica pode ser utilizada com outras estruturas como cilin-

dros e cones [35]. 

3.1.3.3 CURVAS DE BÉZIER 

Seu nome é uma homenagem a Pierre Bézier, um engenheiro da empre-

sa automotiva Renault, que desenvolveu o conceito no início dos anos 1970 [35].  

O conceito consiste em definir um segmento curvo de linha no espaço tri-

dimensional por apenas alguns pontos, chamados de pontos de controle, onde dois 

deles representam o início e o final do segmento da curva, e os outros pontos indi-

cam como a curva é distorcida [35]. 

As curvas de Bézier são um caso particular da representação analítica de 

curvas, na forma paramétrica. Como um polinômio de grau n, elas podem ser gera-

das por 3, 4, até n+1 pontos de controle. Entretanto, são utilizadas na computação 

gráfica em sua forma cúbica e, portanto, necessitam de quatro pontos de controle 

[32].  

Como exemplo, a Figura 8 mostra uma curva definida por seis pontos de 

controle, onde se percebe que a curva se afasta em direção aos quatro pontos de 

controle que não são extremidades do segmento, e ao mover esses pontos, a curva 

pode assumir diferentes formatos [35]. 
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Figura 8 - Curva de Bézier / Adaptado de: [41] 

As técnicas de Bézier também podem ser utilizadas para descrever super-

fícies tridimensionais (Figura 9), conhecidas como superfícies de Bézier, as quais 

são consideradas bastante eficientes para se obter malhas poligonais para superfí-

cies complexas [35]. Diversos softwares de computação gráfica utilizam o conceito 

de curvas de Bézier, como por exemplo: o Corel Draw, o Auto CAD e o 3D MAX [32]. 

 

Figura 9 - Superfície de Bézier definida por 16 pontos de controle / Fonte: Adaptado de [42] 
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3.1.3.4 CONSTRUÇÃO POR FORÇA BRUTA 

Consiste em construir um modelo físico do objeto e, então, tocando sua 

superfície com um dispositivo na forma de uma caneta, grava-se a localização dos 

pontos da superfície no espaço tridimensional. Assim, a coleção de pontos obtida 

pode ser usada como vértices para se obter a malha poligonal e descrever sua for-

ma. Este processo é conhecido como digitalização. Geralmente são utilizadas quan-

do a representação da forma do objeto é difícil de ser obtida por técnicas matemáti-

cas tradicionais [35].  

3.1.3.5 MODELOS PROCEDURAIS 

A Geometria Clássica ou Euclidiana é significativamente efetiva para des-

crever formas ideais, que obedecem a regras formais, como por exemplo: pontos, 

círculos, retas, esferas, quadrados, cubos e curvas que podem ser descritas pela 

geometria analítica [22] [43]. No entanto, estas formas ideais geralmente são encon-

tradas somente em objetos manufaturados pelo homem [43]. As formas encontradas 

na natureza não são uniformes e suaves, e possuem padrões irregulares e fragmen-

tados [43].  

Algumas estruturas como plantas, árvores, cadeias montanhosas e subs-

tâncias gasosas, como nuvens, fumaça ou as chamas do fogo, possuem formas mui-

to complexas para serem obtidos modelos realistas por meio de fórmulas geométri-

cas ou por digitalização manual [35]. Por essa razão, esses tipos de modelagem se 

mostram inadequados para descrever formas orgânicas e outros fenômenos da na-

tureza [22]. 

Nesses casos, as malhas poligonais podem ser obtidas por programas 

que constroem as formas desejadas automaticamente. Estes programas são conhe-

cidos como modelos procedurais e consistem na aplicação de um algoritmo compu-

tacional para gerar a estrutura desejada [35]. Os modelos procedurais abrangem 

métodos alternativos à modelagem geométrica tradicional, indicados para represen-
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tar as complexidades da forma e do comportamento de objetos complexos do mundo 

real [22]. 

Um exemplo de modelo procedural é a geração de cadeias montanhosas 

com a execução dos seguintes passos [35], que podem ser visualizados na Figura 

10: 

1. Constrói-se o primeiro triângulo, e identificam-se os pontos media-

nos das suas arestas. 

2. Em seguida, conecta-se os pontos medianos para formar um total 

de quatro triângulos menores.  

3. Mantendo fixos os vértices originais do triângulo, os pontos media-

nos devem ser movidos no espaço tridimensional, de forma que as 

linhas das arestas se estiquem ou se contraiam, distorcendo as 

formas triangulares. 

4. Repete-se esse processo com cada um dos triângulos menores, 

até se obter o resultado desejado. 
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Figura 10 - Crescimento de uma malha poligonal para uma cadeia montanhosa / Fonte: Adaptado de: 

[35] 

Outros exemplos de modelos procedurais são: os fractais, regras de rami-

ficação e sistemas de partículas [35], que serão descritos nas próximas subseções. 

3.1.3.5.1 FRACTAIS 

Alguns estudiosos e matemáticos observaram que as formas da natureza 

não poderiam ser explicadas pela geometria clássica, pois não podem ser reduzidas 

a formas geométricas simples, como cubos, esferas e prismas. Além disso, também 

observaram que essas formas não se enquadravam nas categorias usuais das defi-
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nições de dimensão, uma vez que não eram unidimensionais, bidimensionais, tridi-

mensionais, ou de outras dimensões definidas [44]. 

A partir dessas questões, o matemático Benoît Mandelbrot desenvolveu 

uma série de pesquisas com base nessas formas irregulares e introduziu o termo 

“Fractal”, que vem do adjetivo latino “fractus”, que significa irregular, e tem como cor-

respondente o verbo “frangere”, que significa quebrar ou criar fragmentos irregulares 

[44]. 

Mandelbrot utilizou o termo Fractal para denominar uma família de formas 

geométricas que descrevem padrões irregulares e fragmentados da natureza [43]; e 

mostrou que fenômenos complexos poderiam ser descritos e criados por regras sim-

ples, aplicadas repetidamente. Assim, ele criou a Geometria Fractal, que atualmente 

é conhecida pelas lindas gravuras coloridas, que enriquecem tanto a matemática 

quanto a arte moderna [44]. 

Os Fractais são formas geométricas abstratas, de muita beleza, e que 

possuem padrões complexos que se repetem infinitamente. Podem ser gerados a 

partir de uma fórmula matemática, muitas vezes simples, aplicada de forma iterativa. 

E como foi constatado por Mandelbrot, essas formas e padrões possuem caracterís-

ticas comuns, como auto-semelhança, dimensão e complexidade infinita. Além dis-

so, também verificou que existe uma relação curiosa e interessante entre esses ob-

jetos e os encontrados na natureza [44]. 

A característica da auto-semelhança significa que partes menores da es-

trutura de um fractal são pequenas variações de toda a estrutura [43]. Ou seja, 

quando aumentadas, parecem cópias da própria estrutura [35]. Assim, os fractais 

parecem os mesmos quando observados à distância ou de muito perto [43]. 

Outra característica importante dos fractais é a definição da sua dimen-

são, que desafia o conceito de dimensão usual, visto que a dimensão de formas ir-

regulares ou fragmentadas não pode ser definida por um número de coordenadas, 

como na perspectiva da Geometria Euclidiana [43]. Na Geometria Euclidiana, pontos 

possuem dimensão 0, linhas e curvas possuem dimensão 1, planos e superfícies 

possuem dimensão 2, e sólidos possuem dimensão 3 [43]. Enquanto isso, os fractais 

possuem dimensões diferentes e próprias de cada imagem, e não correspondem a 

números inteiros. Assim, uma curva irregular tem dimensão entre 1 e 2, e uma su-

perfície irregular tem dimensões entre 2 e 3. Pode-se dizer, portanto, que a dimen-
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são fractal mede o grau de irregularidade, a estrutura e o comportamento de um ob-

jeto [44], e que os fractais possuem o mesmo grau de irregularidade em todas as 

escalas [43]. 

A outra característica diz respeito à complexidade infinita dos fractais. Isto 

quer dizer que um fractal nunca será completamente representado, pois, mesmo que 

ele seja ampliado, sempre faltarão detalhes cada vez menores [44]. 

Embora não pareça, os fractais podem ser encontrados em todo o univer-

so natural e em toda a ciência [44]. Como exemplos de fractais da natureza podem 

ser citados: nuvens, montanhas, árvores, relâmpagos, arbustos, costas marítimas, 

couve-flor, brócolis e a distribuição das galáxias [43] [44]. Até mesmo os organismos 

são fractais, como: pulmões, sistema circulatório, cérebro e rins [43]. 

Resumidamente, a Geometria Fractal pode ser considerada como a geo-

metria da natureza, com toda a sua irregularidade e estruturas complexas e frag-

mentadas [43], que tem o objetivo de obter padrões organizados de comportamento 

dentro de um sistema aparentemente aleatório [44]. 

Um exemplo simples e tradicional de um fractal é o floco de neve de von 

Koch, que foi apresentado em 1904 pelo matemático sueco Helge Von Koch [44]. 

Sua construção é realizada a partir de um segmento de reta, seguida pela colocação 

repetida de segmentos de linha reta na estrutura, com versões menores da mesma 

estrutura, que leva a uma sequência de refinamentos que ocorrem conforme mos-

trado na Figura 11 [35]. 
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Figura 11 - Fractal floco de neve de von Koch / Fonte: [45] 

 Um outro exemplo de fractal é o Triângulo de Sierpinsky (Figura 12), que 

pode ser obtido por um processo iterativo, dividindo-se um triângulo equilátero em 

quatro triângulos semelhantes. Como um destes quatro triângulos está invertido em 

relação ao triângulo original, retira-se o triângulo invertido do processo, consideran-

do-se somente os outros 3 triângulos na interação seguinte. E assim, repete-se su-

cessivamente os mesmos procedimentos em cada um dos novos triângulos.   

 

Figura 12 - Triângulo de Sierpinsky / Fonte: [43] 

3.1.3.5.2 REGRAS DE RAMIFICAÇÃO 
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Uma abordagem utilizada na construção de modelos de árvores é a apli-

cação de regras de ramificação para crescer objetos de árvore. Este modelo proce-

dural pode ser usado na construção de uma variedade de objetos de árvores realis-

tas, pois possibilita que cada uma possua sua própria estrutura de ramificação, em-

bora similares. A coleção de regras de ramificação é chamada de gramática e cada 

gramática pode ser projetada com sua própria estrutura de ramificação. Desta forma, 

“uma gramática pode ser projetada para crescer pinheiros, enquanto outra pode ser 

projeta para crescer carvalhos” [35, p. 386]. 

3.1.3.5.3 SISTEMA DE PARTÍCULAS 

Esta é uma técnica de modelagem utilizada para reproduzir fenômenos 

que não possuem uma forma geométrica constante e/ou possuem comportamento 

aleatório tais como: água, fluidos, nuvens, fogo, explosões, fumaça, chuva, neve, etc 

[39]. Também pode ser utilizado em animações para modelar comportamentos e 

movimentos em massa, como multidões, exércitos e cardumes [32]. 

O paradigma do sistema de partículas foi introduzido em 1983, com a pu-

blicação do artigo “Particle Systems – A Technique for Modeling a Class of Fuzzy 

Objects”, de William T. Reeves, onde ele explica os detalhes do projeto de efeitos 

especiais do filme “Star Trek II: A Ira de Khan”. Neste artigo, Reeves mostrou que 

era possível criar objetos que não tinham extremidades discretas, aplicando para 

uma coleção virtual de partículas no computador algumas leis fundamentais da me-

cânica de Newton [32]. 

Reeves definiu um sistema de partículas como “uma coleção de muitas 

partículas minúsculas que juntas representam um objeto difuso. E durante um perío-

do de tempo, essas partículas são geradas, se movimentam, interagem dentro do 

sistema, e morrem” [46]. 

 A representação computacional de cada partícula que constitui o sistema 

é definida por atributos básicos como posição, velocidade, cor, transparência, tama-

nho, forma e tempo de vida [32]. E para produzir a forma desejada, normalmente 
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aplicam-se regras predefinidas para mover as partículas no sistema, semelhantes às 

interações moleculares [35]. 

É importante observar que o produto final obtido pela modelagem proce-

dural normalmente é convertido para uma representação baseada em polígonos [35] 

[39]. Na geração de uma cadeia montanhosa a partir de triângulos, por exemplo, a 

representação poligonal é uma consequência natural do processo de geração [35]. 

Em outros casos, a conversão pode ser um passo final adicional, como é o caso do 

exemplo de crescimento de uma árvore a partir de regras de ramificação, e no caso 

de objetos construídos por sistemas de partículas, onde as partículas dos vértices 

mais externos do sistema são candidatas a serem os vértices da malha poligonal 

final [35]. 

3.2 TEXTURIZAÇÃO 

Além da descrição da forma do objeto, o modelo precisa ser enriquecido 

com as características de superfície. Por isso, após a etapa de modelagem geomé-

trica, aplica-se a texturização [35]. 

A texturização tem por finalidade fornecer a percepção dos materiais que 

compõem o ambiente e os objetos [39], de modo que simule os materiais físicos, 

como madeira, concreto, plástico, metal, pele humana, pelos dos animais, pedras, 

cerâmica etc. [47], e represente as características peculiares de sua superfície, co-

mo cor, brilho, sensação de relevo, rugosidades, transparências, entre outras [31].  

O procedimento de texturização se inicia com a planificação da malha de 

polígonos dos modelos 3D, de forma que possa servir de base para a aplicação das 

texturas [31]. Então, realiza-se o mapeamento dos padrões de textura bidimensio-

nais sobre os objetos tridimensionais [25]. 

As texturas podem ser produzidas a partir de fotografias dos materiais, 

seguidas de manipulações digitais das imagens [33], ou simplesmente a partir de 

cores ou da combinação de várias texturas.  
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A aplicação das texturas pode ser repetida infinitamente, até que se obte-

nha o resultado final desejado e que o modelo 3D não apresente sinais de emendas  

[31]. 

A textura proporciona uma aparência mais realista ao modelo 3D, pois 

aumenta o nível de detalhe e de realismo da cena, além de fornecer melhor visão de 

profundidade [25].  

3.3 ILUMINAÇÃO 

Outra característica de superfície que deve ser adicionada ao modelo é a 

iluminação. Afinal, a aparência de um objeto é determinada pela luz emitida por ele 

[35].  

Trata-se de uma tarefa de simular o comportamento da luz, para determi-

nar como os objetos na cena interagem com a luz, tanto individualmente quanto em 

relação a outros objetos na cena. Deve-se, inclusive, determinar se o objeto está na 

sombra de outro ou se deve refletir outro objeto [35]. 

A iluminação é determinada adicionando-se luzes virtuais à cena 3D, as 

quais são responsáveis pelos cálculos da visibilidade, brilho e reflexão, que são rea-

lizados de acordo com um modelo matemático de iluminação especificado [12]. 

No modelo de iluminação digital, todo objeto em uma cena é potencial-

mente uma fonte de luz, pois a luz pode ser emitida ou refletida dos objetos e do 

ambiente. Geralmente, costuma-se fazer distinção entre emissores de luz e refleto-

res de luz [32]. 

Os emissores são as fontes de luz, objetos que emitem luz própria.  São 

caracterizados por suas intensidades e frequências. Podem ser classificados como: 

naturais (luzes da natureza, como sol, lua e estrelas) e artificias (simulam as lâmpa-

das convencionais, como lâmpadas incandescentes, fluorescentes, halógenas, de 

mercúrio, de sódio, etc.) [32]. 

Já os refletores são os objetos que não emitem luz própria, apenas refle-

tem a luz que incidem sobre eles.  São caracterizados pelas propriedades de suas 

superfícies, tais como: cor, material e polimento [32].  
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Dependendo das propriedades materiais do objeto, a luz que incide em 

sua superfície pode ser absorvida, refletida ou passar através da superfície, e ser 

curvada como luz refratada. Portanto, a luz pode ser refletida (especular ou difusa) 

ou refratada [35]. 

A luz especular ocorre quando os raios de luz incidem sobre uma superfí-

cie opaca e lisa, brilhante ou polida [32]. Neste caso, os raios de luz paralelos que 

incidem na superfície são refletidos na mesma direção e paralelamente, na direção 

do espectador. Normalmente destaca-se como um ponto de brilho mais acentuado 

na superfície, e como tem um contato mínimo com a superfície, ela tende a reprodu-

zir a cor da fonte de luz original, e não a cor do objeto [35]. 

A luz difusa ocorre quando os raios de luz incidem sobre uma superfície 

opaca e irregular ou rugosa, ou seja, que não é perfeitamente lisa [32]. Neste caso, 

os raios de luz incidem na superfície em pontos que possuem várias orientações 

diferentes e o resultado é que os raios são propagados em diferentes direções. Ao 

contrário da luz especular, a luz difusa tem um contato mais prolongado com a su-

perfície e pode ser vista dentro de uma ampla faixa de direções, e assim, tendem a 

reproduzir a cor do objeto, pois é mais suscetível às propriedades de absorção do 

material [35]. 

A luz refratada ocorre quando a luz incide em um objeto transparente. 

Neste caso, os raios de luz passam através do objeto, tendo suas trajetórias altera-

das à medida que os raios penetram na superfície [35], pois ao transitarem por mei-

os com densidades diferentes, a velocidade é alterada, acarretando um desvio na 

sua direção de propagação. Este desvio é chamado refração [32] e seu grau é de-

terminado pelo índice de refração dos materiais dos meios envolvidos, e está rela-

cionado à densidade dos materiais [35]. “Materiais mais densos tendem a ter índices 

refrativos mais altos do que materiais menos densos.” [35, p.394]. 

 Pode-se observar que quando a luz passa do ar para a água (do material 

menos denso para o material mais denso), a luz se curva, se aproximando da normal 

no ponto de entrada do raio de luz. E quando a luz passa da água para o ar (do ma-

terial mais denso para o menos denso), a luz se afasta da normal. [35]. 

A computação gráfica frequentemente utiliza regras de óptica e de física 

para aplicar os efeitos de iluminação. No entanto, os modelos de cálculo de ilumina-
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ção, geralmente, são complexos e podem exigir muito em termos computacionais 

[32].  

Como visto anteriormente, a forma de modelagem geométrica mais utili-

zada é baseada em polígonos. Assim, pode-se pensar nos seguintes processos para 

o cálculo da iluminação [33]: 

 Para cada um dos pixels do interior de um polígono, o que exige muito 

em termos computacionais. 

 Para cada vértice visível da malha, que consiste na interpolação entre 

a cor de cada um dos vértices que compõem o polígono, o que tam-

bém pode demandar muito tempo, devido à grande quantidade de pi-

xels na tela. 

Para solucionar a grande demanda por processamento, as placas gráficas 

mais modernas suportam pixels shaders, que são pequenos programas que são e-

xecutados para cada pixel que será plotado na tela [33]. Os pixels shaders recebem 

como entrada um vértice (ponto) e retornam uma cor associada ao vértice [48], per-

mitindo aplicar, a cada pixel, efeitos especiais de materiais ou simulações do mundo 

real com muita intensidade e precisão [32].  

Além do uso de placas gráficas, a aplicação da iluminação normalmente 

utiliza técnicas simplificadas, como o uso de luz ambiente e luzes pontuais, que al-

cançam um bom grau de realismo e permitem a execução em tempo real [1]. 

Entre os diversos modelos de iluminação existentes, o modelo Phong é o 

mais usado para luz especular [32]. Este modelo baseia-se em um modelo de fonte 

de luz pontual e considera a reflexão especular como uma função do ângulo que a 

direção de reflexão faz com o observador. Além disso, ele considera a cor apenas 

em função da cor da fonte de luz [32]. 

O efeito de iluminação aplicado à cena proporciona uma melhor visualiza-

ção da forma dos objetos e do ambiente, contribuindo para o aumento do grau de 

realismo [29]. 
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3.4 SOMBREAMENTO 

O sombreamento consiste em computar as características da luz projeta-

da em direção à câmera a partir de um ponto específico [35], e produzir os efeitos da 

luz sobre as superfícies, considerando diversos aspectos, como as propriedades dos 

materiais, a posição dos objetos e as características da luz [32]. 

O efeito de sombreamento pode ser usado, por exemplo, para determinar 

a posição de um objeto em relação a um piso, ou para determinar a posição relativa 

entre objetos na cena [32]. 

Existem diversas técnicas de sombreamento. Entre elas estão o sombre-

amento de Gouraud e o sombreamento de Phong, cujas diferenças são bem sutis e 

são brevemente descritas a seguir [35]. 

O sombreamento de Gouraud obtém informações sobre a orientação da 

superfície nos vértices de um retalho planar, e as utiliza para determinar a aparência 

da superfície ao longo das superfícies do retalho. E, finalmente, faz a interpolação 

da aparência das fronteiras para determinar a aparência do interior do retalho [35]. 

Por outro lado, o sombreamento de Phong obtém informações sobre a o-

rientação nos vértices do retalho planar, e interpola a orientação da superfície nos 

pontos do interior do retalho, para finalmente considerar questões de aparência [35]. 

 Em outras palavras: “O sombreamento de Gourard converte informações 

de orientação em informação de cores e interpola a informação de cores. O sombre-

amento de Phong interpola a informação de orientação até a orientação do ponto em 

questão a ser estimada e converte essa informação de orientação em informação de 

cor.” [35, p. 401]. 

Geralmente o sombreamento de Phong é mais eficiente para detectar a 

luz especular dentro do interior de um retalho, pois se ajusta melhor às mudanças na 

orientação da superfície [35]. 

Em complemento às técnicas de sombreamento tradicionais, pode ser a-

plicado o mapeamento de perturbação (bump mapping), que adiciona um grau de 

aleatoriedade aos processos de interpolação, e gera pequenas variações na orienta-

ção da superfície, podendo proporcionar uma forma de textura, com um aspecto ás-

pero [35] e mais realista. 
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3.5 MODELAGEM DE CENAS INTEIRAS COM CENÁRIO E OBJETOS VIRTU-

AIS 

O posicionamento dos objetos no mundo virtual é baseado em um siste-

ma de referência, que é determinado por um ponto 3D, conhecido como “pivô” [32]. 

O pivô pode ser entendido como o centro do objeto ou o centro de coor-

denadas locais. Sua posição no mundo virtual deve ser escolhida adequadamente, 

pois deve servir como um eixo de referência para a aplicação das transformações de 

translação, escala e rotação [32], que são importantes para proporcionar o movimen-

to do objeto virtual.  

Portanto, após descritos e digitalmente codificados individualmente, os 

objetos recebem uma localização, um tamanho e uma orientação dentro da cena. 

Esta coleção de informações, juntamente com objetos especiais que representam as 

fontes de luz e a câmera, são ligadas para formar uma estrutura de dados chamada 

de grafo de cena [35].  

Em resumo, o grafo de cena descreve um mundo virtual, como um con-

glomerado de diversos objetos individuais, e informações da posição, da orientação 

e as propriedades focais da câmera [35]. 

O posicionamento da câmera tem um papel muito importante, pois os de-

talhes com os quais os objetos são modelados dependem da localização do objeto 

na cena.  Por exemplo, objetos mais à frente precisam ser mais detalhados do que 

objetos localizados no fundo da cena [35]. 

Em sistemas de Realidade Virtual, que permitem que o usuário experi-

mente a sensação de se mover dentro do mundo virtual, a câmera deve ser capaz 

de se mover dentro da cena de acordo com os movimentos estabelecidos pelo usuá-

rio, que são capturados pelos dispositivos de rastreamento. Este contexto exige que 

a posição da câmera seja alterada para diferentes imagens, e os detalhes fornecidos 

pelos modelos de objetos precisam de ajustes entre diferentes “fotografias”. Inclusi-

ve, esta é uma área de pesquisa atual, que busca soluções para formar cenas com 

modelos “inteligentes”, capazes de refinar suas malhas poligonais e outros recursos 

à medida que a câmera se move dentro da cena [35]. 
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3.6 ANIMAÇÃO 

A animação computacional pode ser definida como o uso da tecnologia 

computacional para produzir e mostrar imagens em movimento dentro de uma cena 

gerada por computador [35]. 

Como foi visto na seção anterior, um objeto dentro de uma cena gerada 

por computador é uma coleção de dados armazenados em um grafo de cena, que 

incluem valores que indicam a sua posição e a sua orientação. Portanto, mover um 

objeto equivale a alterar esses valores, e à medida que esses novos valores são 

renderizados, produzem a ilusão de que o objeto tenha se movido na imagem final 

[35]. 

A animação envolve conceitos básicos sobre quadros, storyboard e ani-

mação 3D [35], que são brevemente descritos a seguir: 

 Quadros: A animação é obtida com a exibição de uma sequência de 

imagens em sucessão rápida, chamadas de quadros. Esses quadros 

registram a aparência de uma cena em movimento em intervalos de 

tempo regulares, e sua apresentação sequencial cria a ilusão de con-

tinuidade da cena ao longo do tempo. Os quadros podem ser compos-

tos por fotografias digitais tradicionais, modificadas por softwares grá-

ficos ou não;  podem ser gerados artificialmente utilizando-se recursos 

de computação gráfica; ou ainda, pela combinação destas duas técni-

cas [35]. 

 Storyboard: É a criação de uma sequência de imagens bidimensionais 

que tem o objetivo de descrever a história completa na forma de ras-

cunhos de cenas em pontos-chaves da animação. Os quadros-chaves 

estabelecem a aparência dos personagens e do cenário em intervalos 

regulares e, posteriormente, são criados quadros adicionais que pre-

enchem as lacunas entre os quadros-chaves, de forma que a anima-

ção pareça contínua e suave. Para desenhar os quadros-chaves são 

utilizados softwares de processamento de imagens e de computação 

gráfica 2D, e a criação dos quadros intermediários pode ser feita de 

forma automatizada [35]. 



 58 

 Animação 3D: Atualmente existem diversos softwares que possuem 

recursos de computação gráfica 3D. Portanto, embora o storyboard se-

ja formado por imagens bidimensionais, ele serve somente como um 

roteiro para a criação das animações em mundos virtuais tridimensio-

nais. Assim, com base no storyboard criado, são utilizadas técnicas de 

computação gráfica para se obter a sensação de profundidade e pers-

pectiva nas animações. E à medida que os quadros são movidos de 

acordo com o script programado pelo storyboard, o mundo virtual é fo-

tografado, e posteriormente as sequências de imagens obtidas são e-

xibidas rapidamente para dar a sensação de movimento [35]. 

Em aplicações de Realidade Virtual, a animação requer que os objetos e 

luzes sejam movimentados de acordo com os comandos ou movimentos do usuário, 

produzindo alterações nas cenas em tempo real, de forma que tudo pareça se des-

locar com perfeição, tornando a apresentação das cenas e dos objetos o mais realis-

ta possível [13]. 

Para se obter realismo nas animações em mundos virtuais, elas devem se 

comportar como se fossem reais e, para isso, é necessário considerar aspectos de 

modelagens cinemáticas e físicas [25]. 

A modelagem cinemática trata da descrição de ações como: alteração de 

posição e de tamanho dos objetos, detecção de colisão com outros objetos e defor-

mações nas superfícies [25].  

As alterações de posição, orientação, forma e tamanho (mudanças de es-

cala) dos objetos são obtidas com a utilização dos pontos pivôs e aplicação de ma-

trizes de transformação [25]. Apesar de as transformações geométricas poderem ser 

representadas na forma de equações, o uso de matrizes oferece maior velocidade 

na realização de cálculos para aplicações em RV, visto que, como a disposição dos 

elementos das matrizes é semelhante ao modelo de organização da memória dos 

computadores, sua representação se relaciona diretamente com as estruturas de 

armazenamento, o que simplifica o trabalho dos programadores [32]. 

A detecção de colisão consiste em averiguar se cada um dos polígonos 

que compõem um determinado objeto possui intersecção com cada um dos polígo-

nos que compõem o  restante da cena. Existem diversas técnicas de otimização des-

tes cálculos, sendo a mais utilizada a técnica de bounding-boxes, que consiste em 
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englobar cada objeto por uma caixa e calcular a colisão para a caixa, ao invés de 

calcular para cada ponto da malha do objeto [33]. O resultado de uma colisão pode 

ser, por exemplo, uma explosão ou uma deformação da superfície dos objetos en-

volvidos [25]. 

A modelagem física deve considerar as especificações de massa, peso, 

inércia, texturas (lisas ou ásperas) e deformações (elásticas ou plásticas). Também 

devem seguir princípios básicos, como: objetos sólidos não podem ocupar o mesmo 

lugar no espaço; os objetos devem se mover de acordo com o esperado quando pu-

xados, empurrados ou agarrados [25]. 

Também é possível modelar o comportamento de objetos independentes, 

tais como: relógio, calendário e termômetro, acessando, quando necessário, alguns 

sensores externos [25]. 

Para simular os movimentos de personagens 3D, também chamados hu-

manoides ou avatares, costuma-se utilizar a técnica de animação conhecida como 

skeletal animation, que consiste em utilizar uma estrutura vetorial auxiliar, denomi-

nada skeleton ou esqueleto, que é formada por elementos chamados bones (ou os-

sos). Os bones são interconectados por meio de vértices, que funcionam com uma 

articulação para darem movimento aos personagens. Durante a animação, cada vér-

tice é movimentado em sincronia com o bone a ele associado. De maneira geral, 

esta técnica permite a definição de ações como andar, pular e correr [39].  

Com o avanço da tecnologia, as animações produzidas totalmente por 

computação gráfica estão cada vez mais realistas, tornando difícil se distinguir se os 

personagens ou objetos são reais ou virtuais.  

3.7 RENDERIZAÇÃO 

A renderização pode ser interpretada como o processo de conversão de 

dados em uma imagem realística, ou simplesmente o processo de sintetizar um ob-

jeto ou cena até que alcancem uma aparência de algo real, e deixem de ter a apa-

rência de formas inteiramente criadas no computador. O objetivo é atingir o “realismo 
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visual” ou o “realismo fotográfico”, tentando-se fazer com que uma imagem sintética 

seja indistinguível de uma fotografia [32]. 

O processo de renderização determina como os objetos no grafo de cena 

serão projetados no plano de projeção [35]. É realizado a partir da geometria da ce-

na, das informações sobre os materiais físicos dos objetos (suas cores e suas textu-

ras),  de características da iluminação ambiente e da posição de observação da ce-

na [32]. 

É um processo computacionalmente intenso e possui diversas etapas que 

serão descritas a seguir. 

3.7.1 PROJEÇÃO 3D EM 2D 

A projeção 3D em 2D consiste em produzir uma imagem bidimensional da 

cena e calcular como os objetos na cena serão apresentados, como se fosse uma 

fotografia feita por uma câmera numa determinada posição. Este processo é neces-

sário porque, embora os projetores que mostram as informações produzidas em 3D 

tenham evoluído para tecnologia digital, eles ainda utilizam representações bidimen-

sionais, e, com isso, os filmes são exibidos como sequências de imagens bidimensi-

onais [35].  

Este é um processo matemático que aplica técnicas da geometria analíti-

ca para calcular a projeção de objetos na cena em uma superfície plana, conhecida 

como plano de projeção, da mesma forma que uma câmera projeta uma cena em 

um filme em uma tela [35]. 

As projeções permitem a visualização bidimensional de objetos tridimen-

sionais. Para isso, é necessário converter as coordenadas 3D em coordenadas 2D, 

de forma que correspondam a uma visão do objeto de uma posição específica [32]. 

A projeção de um objeto é a sua representação gráfica em um plano, e 

devem ser considerados três elementos básicos: plano de projeção, centro de proje-

ção e projetoras [32]. 

O plano de projeção é a superfície onde o objeto será projetado, ou seja, 

onde ele será representado em 2D [32]. Centro de projeção ou centro de visão [35] é 
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o ponto fixo, em comum, de onde partem todas as projetoras [32]. E as projetoras 

são as retas que passam pelos pontos do objeto e pelo centro de projeção [32]. 

O tipo de projeção aplicada é a projeção em perspectiva, que produz uma 

projeção similar à vista pelo olho humano [35]. Neste tipo de projeção, um ponto se 

projeta no plano de projeção quando a reta projetante, que se estende do centro de 

projeção ao objeto em cena, intercepta o plano de projeção [32].  

Assim, todos os pontos visíveis do objeto devem ser projetados na janela 

de visualização [32], que é a porção restrita do plano de projeção que define as fron-

teiras da imagem final a ser apresentada [35]. A janela de visualização é equivalente 

ao retângulo que é mostrado no visor das câmeras onde é exibida a fotografia [35], 

como ilustrado na Figura 13: 

 

Figura 13 - Projeção em perspectiva de um objeto 3D / Fonte: [35] 

3.7.2 RECORTES 

O processo se inicia com a identificação da região da parte da cena tridi-

mensional que contém os objetos (ou parte dos objetos) que podem ser vistos pela 

câmera, ou seja, que esteja dentro do volume de visualização.  O volume de visuali-

zação “é o espaço dentro da pirâmide definida por linhas retas que se estendem do 

centro da projeção através dos cantos da janela de visualização” [35, p.395], con-

forme ilustra a Figura 14: 
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Figura 14 - Identificação da região da cena que está dentro do volume de visualização / Fonte: [35] 

A próxima tarefa é descartar os objetos ou partes dos objetos que não 

possuam intersecção com o volume de visualização, ou seja, descartar as partes 

das cenas que não serão mostradas na imagem final [35]. 

Isto é necessário porque, ao se projetar os polígonos sobre o plano de 

projeção da câmera, os polígonos podem ficar totalmente ou parcialmente dentro da 

área da janela de visualização [33]. 

Portanto, o primeiro passo é descartar os objetos que estão totalmente fo-

ra do volume de visualização [35]. E o segundo passo é o processo de recorte, que 

compara cada polígono com as fronteiras do volume de visualização [35], e cria no-

vas arestas e vértices para os polígonos que não estão totalmente dentro da tela de 

projeção [33]. 

3.7.3 RASTERIZAÇÃO 

Após a aplicação das técnicas de recorte, a porção da cena que será pro-

jetada na janela de visualização está identificada.  Deve-se, portanto, computar a 

aparência de cada pixel na imagem final [35]. 

Conforme descrito anteriormente, normalmente os objetos são definidos 

através de primitivas geométricas, como pontos, segmentos de retas, polígonos, 

etc., e por fórmulas matemáticas, todos possuindo representação vetorial. 
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No entanto, a maioria dos dispositivos de entrada e saída, como filmado-

ras digitais, scanners, vídeos e impressoras, utilizam uma tecnologia matricial, tam-

bém conhecida como tecnologia raster. Esses dispositivos possuem uma memória 

onde é feita a composição da imagem que será posteriormente exibida no dispositivo 

[32]. 

Para que a imagem possa ser apresentada nestes dispositivos, é neces-

sário realizar a conversão da representação vetorial para a matricial [32], que consis-

te em associar cada ponto da cena a posições de pixels da imagem final a ser exibi-

da.  Este processo é conhecido como conversão por varredura, em virtude de con-

verter os retalhos planares em linhas horizontais de pixels, chamadas de linhas de 

varredura; ou conhecida mais usualmente como rasterização, uma vez que uma ma-

triz de pixels também é conhecida como um “raster” [35]. 

Analisando a Figura 13 apresentada na subseção 3.7.1, observa-se a se-

guinte disposição dos elementos: o centro de projeção, o objeto que será exibido, e 

entre eles a janela de visualização. Imaginando-se que a janela de visualização te-

nha o formato de uma grade, que representa as linhas e as colunas de uma matriz 

de pixels, a rasterização pode ser compreendida da seguinte forma: traçando-se 

uma projetora desde o centro de projeção até o objeto, a posição de cada pixel na 

janela de visualização é identificada pelos pontos de intersecção entre as projetoras 

e a janela de visualização [35]. 

Durante o processo de rasterização de uma cena inteira, dependendo da 

posição da câmera, pode ocorrer a oclusão, que se verifica quando objetos mais 

próximos do observador ocultam parcialmente ou totalmente objetos mais distantes, 

se ambos objetos estiverem na mesma linha de visão do observador [36] [29] . A 

oclusão é um aspecto essencial para a percepção da profundidade, e deve ser tra-

tado corretamente [49]. Para isso, é necessário identificar o que deve ser visível na 

imagem final e descartar os objetos ou partes deles que estão obstruídos por outros 

objetos. Este processo é chamado de “remoção de superfícies ocultas”, e, na práti-

ca, é o trabalho de identificar o que está mais próximo do observador [35]. 

Existem diversas técnicas para solucionar o problema da remoção de su-

perfícies ocultas. Algumas com foco nos objetos inteiros, e outras que focam nos 

pixels individuais. Dentre elas destaca-se uma técnica que utiliza uma área de arma-



 64 

zenamento extra, chamada z-buffer ou buffer de profundidade, capaz de receber 

cada pixel da imagem e guardar a distância entre a câmera e o objeto [35]. 

Este processo funciona da seguinte forma: primeiramente todas as posi-

ções no z-buffer devem ser configuradas com a distância máxima entre a câmera e 

um objeto a ser considerada para renderização. Então, cada ponto a ser renderizado 

deve ter sua distância até a câmera comparada com o valor no z-buffer associado 

com a atual posição na matriz de pixel. Se sua distância até a câmera for menor que 

o valor armazenado no z-buffer, o ponto deve ser renderizado, tendo seus dados 

gravados na memória de imagem, e o valor armazenado no z-buffer deve ser substi-

tuído pela sua distância até à câmera. Se a distância do ponto for maior que o valor 

armazenado no z-buffer, não é necessária nenhuma ação, pois conclui-se que, ou a 

distância do ponto é muito grande para ser considerada na renderização, ou sua vi-

sualização está obstruída por um ponto mais próximo que já foi renderizado [35]. 

Desta forma, as informações que descrevem a imagem são armazenadas 

na memória de imagem, também conhecida como frame butffer, que pode ser uma 

área da memória principal ou um bloco de circuitos de memória de uma placa gráfica 

[35]. E assim, cada posição da memória indica se o pixel na tela deve estar apagado 

ou aceso, e em qual cor deve ser exibido para a formação da imagem [32]. 

Com a finalização desta última etapa do processo de renderização, ob-

tém-se o produto final para visualização das imagens do mundo virtual, que é um 

arquivo de imagem 2D [22]. Finalmente, a imagem armazenada na memória de ima-

gem está pronta para ser visualizada ou para ser transferida para um armazenamen-

to permanente, para visualização posterior [35], ou mesmo para ser editada em um 

programa gráfico 2D [22].  

3.7.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE RENDERIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM 

TEMPO REAL 

Quanto maior o realismo, maior o tempo de processamento e custo de ge-

ração das imagens [32]. Por isso, como o processo de renderização em aplicações 

de Realidade Virtual é feito em tempo real, o processamento deve ser otimizado e 
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reduzido ao máximo, para que a performance da aplicação não seja comprometida. 

Recomenda-se, por exemplo, a utilização de um baixo número de polígonos para 

diminuir o tempo de renderização [31]. 

Em aplicações de Realidade Virtual, como, por exemplo, em jogos de ví-

deo games interativos ou em simuladores de voo, as imagens devem ser apresenta-

das em tempo real, conforme são produzidas. Este é um requisito que frequente-

mente limita a qualidade das imagens geradas pela computação gráfica, pois deve 

superar as restrições de tempo do mundo real. Isto ocorre porque, à medida que o 

usuário interage com o mundo virtual, o sistema deve, repetidamente, modificar e 

renderizar as imagens e armazená-las na memória de imagem, mostrando-as imedi-

atamente, dando assim a ilusão de uma cena em movimento. Para que isto seja 

possível, geralmente, as aplicações de Realidade Virtual necessitam de um hardwa-

re de propósito especial para tratar o processo de renderização [35]. 

Desta forma, a indústria cinematográfica, por não possuir restrições de 

tempo real, ganha uma certa vantagem, pois as imagens produzidas para filmes po-

dem ser armazenas, modificadas e utilizar recursos completos de animação, o que 

contribui para uma qualidade gráfica superior à de aplicações de tempo real [35]. 
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4 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO 

Os sistemas de Realidade Virtual e Aumentada são complexos e incluem 

interações em tempo real entre muitos componentes de hardware e software.  Ne-

cessitam de softwares que atuem na fase de criação do ambiente e dos objetos vir-

tuais, e também na fase de execução da aplicação em tempo real [1]. 

Na fase de criação do ambiente de aplicações de Realidade Virtual, os 

softwares devem fornecer ferramentas como: modelagem 3D, manipulação de textu-

ras, iluminação, som, elaboração de animações, entre outros. Para aplicações de 

Realidade Aumentada, além de implementar os objetos virtuais, devem integrá-los 

ao ambiente real. Para isso, podem usar elementos auxiliares para a captura de po-

sições ou os próprios elementos do cenário real [1]. 

Na fase de execução da aplicação em tempo real de aplicações de Reali-

dade Virtual, os softwares devem possuir recursos para: interação com dispositivos 

especiais, tratamento de interfaces com o usuário, tratamento de visualização e inte-

ração, controle de simulação e de animação do ambiente virtual, e implementação 

de comunicação em rede para aplicações colaborativas remotas.  Além destes re-

cursos, o software de Realidade Aumentada deve promover alguns recursos adicio-

nais, como o rastreamento de objetos reais estáticos e móveis e ajuste dos objetos 

virtuais no cenário, tanto para pontos de vista fixos quanto para pontos de vista em 

movimento; também deve permitir a interação do usuário com os objetos virtuais e a 

interação entre objetos reais e virtuais em tempo real [1]. 

O primeiro método de descrição de imagens 3D utilizado foi o processa-

dor de textos, que utiliza uma linguagem de descrição de imagens em baixo nível. 

Trata-se de um método de difícil utilização e dependente do conhecimento da lin-

guagem [36].  

Para facilitar esta tarefa, a comunidade acadêmica e empresas de compu-

tação gráfica começaram a produzir ferramentas e softwares para o desenvolvimen-

to de aplicações em Realidade Virtual e Aumentada [4]. 

Entre as diversas ferramentas produzidas, que contribuíram para o au-

mento da produtividade e qualidade das aplicações, podem ser citadas: linguagens 

como VRML e X3D; bibliotecas gráficas, como OpenGL e Java 3D; toolkits imple-
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mentados sob a forma de bibliotecas C/C++, como WTK; toolkits gráficos, como 

VizX3D e EonStudio; e até mesmo game engines, como OGRE, UNREAL e EnJine e 

outros [1]. 

Atualmente existem diversos softwares de modelagem 3D disponíveis no 

mercado, e praticamente todos são capazes de produzir conteúdo para aplicações 

de RV. A escolha depende do conhecimento da equipe que trabalhará no projeto 

[31]. 

Geralmente possuem recursos para modelagem, texturização e renderi-

zação 3D, sombreamento, animação, ferramentas de câmera e projeção, dentre ou-

tros. 

Como exemplos, podem ser citados: os softwares proprietários 3ds Max e 

Maya, produzidos pela Autodesk e o software livre Blender [31], dos quais serão a-

presentadas algumas características nas próximas subseções. 

4.1 3DS MAX 

Um software proprietário para modelagem, animação e renderização 3D, 

produzido pela Autodesk, compatível somente com a plataforma Windows [50]. 

Talvez seja o software de modelagem 3D mais popular e considerado 

quase um padrão do mercado atual. É uma ferramenta completa para qualquer área 

de criação e produção, capaz de atender desde a iniciantes até a profissionais avan-

çados [51], pois possui uma interface relativamente simples de entender [52]. 

Entre os diversos recursos oferecidos estão: modelagem, texturização, i-

luminação, sombreamento, efeitos 3D, animação e dinâmica, animação de persona-

gens, criação de comportamento de fluidos realistas e sofisticados efeitos de fluxo 

de partículas [50].  

Uma das principais vantagens presentes no 3Ds Max é a possibilidade de 

utilização de plugins, que podem ser utilizados para as mais diversificadas atividades 

e funções, possibilitando maior flexibilidade para a interface do software e, conse-

quentemente, fazendo com que o sistema funcione de maneira suave, garantindo 

que a máquina execute sua tarefa com maior eficiência [53]. 
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4.2 MAYA 

Um software proprietário também produzido pela Autodesk, usado para 

criar animações, ambientes, gráficos animados, Realidade Virtual e personagens 

[54]. 

É um software muito poderoso e multiplataforma, compatível com os sis-

temas operacionais Linux, Windows e Mac OS. Devido às suas capacidades de ren-

derização e de criação de efeitos visuais especiais, é usado principalmente na indús-

tria de cinema, na produção de filmes, séries e jogos [53].  

Tem sido mundialmente difundido e utilizado para a produção de filmes de 

desenho animado e também de filmes que mesclam cenas reais com objetos e per-

sonagens do mundo virtual. Dentre os filmes que ficaram mundialmente famosos 

podem ser citados sucessos como: “A era do Gelo”, “O Senhor dos Anéis”, “Avatar” 

e “O Homem Aranha”. Pode-se dizer que o Maya é uma das principais ferramentas 

utilizadas pelos profissionais da computação gráfica e pelos principais estúdios e 

produtoras [53]. 

4.3 BLENDER 

O Blender é uma ferramenta de criação 3D gratuito e de código aberto. 

Ele suporta modelamento de pipeline 3D, manipulação, animação, simulação, rende-

rização, composição e rastreamento de movimento, e até mesmo a edição de vídeo 

e a criação de jogos [55]. 

É uma ferramenta multiplataforma e funciona igualmente bem em compu-

tadores com sistemas operacionais Linux, Windows e Macintosh. Sua interface usa 

OpenGL para fornecer uma experiência consistente ao usuário [55]. 

Embora seja um software livre, o Blender não perde em qualidade. Além 

de possuir recursos integrados para produção profissional de animações e de jogos, 

ele conta com uma comunidade ativa de usuários, e fornece uma extensa documen-

tação, tutoriais, apoio e suporte [51]. 
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O público está habilitado a fazer pequenas e grandes mudanças na base 

do código, o que leva a novos recursos, correções de bugs sensíveis e a uma me-

lhor usabilidade, e consequentemente ao avanço de uma poderosa ferramenta cola-

borativa. Os usuários avançados utilizam a API do Blender para scripts Python para 

personalizar o aplicativo e escrever ferramentas especializadas, que muitas vezes 

são incluídas nos lançamentos futuros do Blender [55]. 
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5 DISPOSITIVOS 

Os dispositivos de Realidade Virtual estão em constante desenvolvimento 

e estão disponíveis no mercado em várias faixas de preço, desde o mais simples, 

com valor mais acessível, até os que utilizam tecnologia de ponta, que ainda são 

considerados caros e inacessíveis para a grande massa de consumidores [31].  

Atualmente estes dispositivos estão estruturados por três componentes 

principais: um hardware para executar o software (que pode ser um computador, um 

console, um smartphone ou integrado ao dispositivo); um equipamento de visualiza-

ção que fica preso na frente dos olhos; e algum tipo de dispositivo de controle [27]. 

Novas interfaces para a Realidade Virtual imersiva estão sendo desenvol-

vidas por grandes empresas da área de tecnologia, assim como novos hardwares 

para jogos, softwares e acessórios estão sendo projetados para aparelhos celulares, 

computadores e consoles de videogame [4]. 

Os mais caros são os dispositivos que, além de utilizarem tecnologia de 

ponta, não precisam estar conectados a um computador para funcionar, pois todo o 

sistema e hardware estão integrados, dentro de um capacete (HMD), que é o caso 

do F-35 Gen III Helmet Mounted Display System [31], ilustrado na Figura 15 . 
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Figura 15 - Gen III Helmet Mounted Display System / Fonte: [56] 

O HMD é um tipo de tecnologia muito utilizada em aeronaves modernas, 

especialmente em aeronaves de combate. O sistema do F-35 Gen III projeta direta-

mente na viseira do capacete, em um display único que cobre toda a visão do piloto, 

todas as informações essenciais e críticas, tais como: dados sobre o veículo e ar-

mamento, altitude, velocidade e muitos outros aspectos do voo [57] [58]. 

Este dispositivo fornece a tecnologia mais avançada para guerra aérea. 

Possui câmera gravadora equipada com visão noturna, telas de cristal líquido, sis-

tema redutor de ruídos, scanner 3D para ajuste das projeções para cada piloto e len-

tes que não obstruem a visualização lateral [57] [58]. 

Além disso, o sistema responsável pela geração de imagens consegue 

captar as imagens em tempo real por meio de seis câmaras de infravermelho posi-

cionadas em torno da aeronave, o que permite que o piloto “olhe através da estrutu-

ra” [58]. 

Em uma faixa de preço um pouco mais acessível, mas ainda considera-

dos de alto custo, estão os dispositivos que funcionam conectados a um computa-

dor, como o HTC VIVE (Figura 16) e o Oculus Rift (Figura 17), mas que requerem 

um alto investimento devido à configuração mínima do hardware necessária para um 

bom desempenho [31].  
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Figura 16 - HTC VIVE Pro / Fonte: [59] 
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Figura 17 - Oculus Rifit (Óculus, Comandos Touch e Sensores de constelação de LEDs infraverme-

lhos) / Fonte: [60] 

Estas são interfaces robustas que exigem maior processamento gráfico 

do hardware. Com o foco principal na imersão em jogos digitais, essas interfaces 

permitem maior interação com os elementos dos jogos, pois são dotadas de senso-

res e joysticks integrados ao sistema de imersão corporal. O HTC VIVE, por exem-

plo, sinaliza ao usuário, através de sinais gráficos na tela, a aproximação de possí-

veis obstáculos fora do ambiente virtual, evitando possíveis acidentes [4].  

Aproximadamente na mesma faixa de preço estão também o Project Mor-

pheus, projeto da Sony que funciona com o console PlayStation 4 [4], e o HoloLens, 

produto da Microsoft, autocontido, sem fios, que não precisa estar conectado a um 

computador, nem mesmo a câmeras externas ou a conexão telefônica [61], que con-

siste de um capacete com sistema de projeção holográfica que mistura Realidade 

Virtual com o mundo exterior, o que permite visualizar uma Realidade Mista [4]. 

Na categoria de dispositivos mais acessíveis estão os dispositivos que uti-

lizam um smartphone para executar as aplicações de Realidade Virtual, como jogos 

e exibição de vídeos imersivos [31].  

A utilização de dispositivos móveis como interfaces binoculares para Rea-

lidade Virtual permite a massificação do acesso a esses conteúdos. A exemplo des-

sas interfaces, as empresas Google e Samsung apresentam soluções de baixo e 
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médio custo para acesso à Realidade Virtual. O modelo da Samsung, o Samsung 

Gear VR (Figura 18), apresenta um sofisticado dispositivo plástico com a presença 

de sensores e lentes para estereoscopia, que, quando utilizado juntamente a um 

aparelho da marca, permite acesso de qualidade na execução de aplicativos e con-

teúdo para Realidade Virtual. No entanto, apenas os aparelhos celulares mais robus-

tos da marca são compatíveis com essa solução [4].  

 

Figura 18 - Gear VR com controle / Fonte: [62] 

A Google também apresenta uma solução de baixo custo chamado Goo-

gle Cardboard (Figura 19). Ela consiste em um modelo feito em papelão, acrescido 

de 2 lentes de aumento e um sistema de imã magnético que serve como interface ao 

usuário. O modelo está disponível na página da empresa na Internet e permite que o 

usuário desenvolva a sua própria solução doméstica com a utilização de um apare-

lho celular [4]. 
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Figura 19 - Google Cardboard 
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6 BENEFÍCIOS E APLICAÇÕES 

A Realidade Virtual está fortemente integrada à vida da sociedade e exis-

te uma infinidade de aplicações que utilizam esta tecnologia em diversas áreas de 

conhecimento. 

São apresentadas a seguir algumas áreas de aplicação que têm ganhado 

destaque nos últimos anos: 

6.1 JOGOS E ENTRETENIMENTO 

Com as novas tecnologias, os aplicativos de jogos tornam-se cada vez 

mais realistas e conseguem transportar o usuário para um mundo de fantasia, onde 

é possível ser quem ou o quê se desejar, além de interagir de forma muito próxima 

do mundo real.  

Além dos jogos, o entretenimento tem um vasto campo de exploração, 

com ótimos atrativos, tais como: turismo virtual [1], que permite ter a sensação de 

estar em qualquer lugar do mundo e conhecer lugares incríveis ou de difícil acesso, 

como um passeio de safari na África; também é possível estar presente em eventos 

realizados no outro lado do mundo, e assistir, ao vivo, no conforto da própria casa, a 

um jogo da copa do mundo, a um show da banda favorita, ou a uma peça de teatro, 

com a possibilidade de explorar o ambiente à sua volta.  

Permite experimentar esportes virtuais, como o ciclismo, onde é possível 

simular um passeio de bicicleta em uma bicicleta ergométrica. Além de praticar uma 

excelente atividade aeróbica, é possível fazer um passeio com panoramas admirá-

veis. A ideia é que, à medida que se vai pedalando na bicicleta ergométrica, sejam 

exibidas imagens simulando uma estrada virtual que vai sendo percorrida. A veloci-

dade com que as imagens são exibidas é controlada pela frequência das pedaladas 

e a mudança na posição do guidão da bicicleta também altera as imagens apresen-

tadas [25].  
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Pelo poder de atração e fascínio, as aplicações de jogos e entretenimento 

podem ser as áreas de atuação da Realidade Virtual com maior potencial de desen-

volvimento.  

6.2 MEDICINA 

A Medicina e áreas de saúde relacionadas têm se beneficiado substanci-

almente dos avanços tecnológicos apresentados pela Realidade Virtual [63].  

O uso da Realidade Virtual está cada vez mais presente na formação e na 

carreira dos profissionais da área de saúde, pois proporciona um recurso ímpar para 

o ensino e treinamento em estruturas anatômicas [63], possibilitando a simulação 

das atividades no mundo virtual, contribuindo para evitar erros e para aperfeiçoar o 

trabalho na vida real. Assim, esta tecnologia não só reduz o custo de treinamento de 

cirurgiões, mas também reduz os riscos cirúrgicos dos pacientes [63].  

Como exemplos do grande impacto da Realidade Virtual na medicina, po-

demos citar [1]: processamento de imagens tomográficas tridimensionais; treinamen-

to cirúrgico em cadáveres virtuais; ensino de anatomia; visualização com Realidade 

Aumentada; planejamento cirúrgico; simulação cirúrgica; terapia virtual; tratamento 

de deficientes; fisioterapia virtual e cirurgias pouco invasivas. 

Em terapias virtuais, por exemplo, as aplicações de Realidade Virtual têm 

mostrado elevadas taxas de recuperação no tratamento de fobias como medo de 

altura e de profundidade. Este tipo de terapia consiste em envolver o paciente no 

mundo virtual, com panoramas que despertem a fobia, permitindo que o paciente 

passeie pelo ambiente, tendo diferentes ângulos de visão. As sessões são monito-

radas e constata-se que as alterações de batimentos cardíacos e pressão arterial 

tornam-se menos acentuadas para uma mesma situação no decorrer das sessões 

[13].  

Já na ortopedia e na fisioterapia, a Realidade Virtual pode ser usada na 

captura e análise de movimentos de pacientes.  Os movimentos do paciente são 

capturados por uma câmera de vídeo e, por meio de técnicas de visão computacio-

nal, o movimento é transformado em dados computacionais para serem analisados. 
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Esses dados podem ser armazenados para que futuramente sejam utilizados no a-

companhamento da evolução do tratamento [12].  

São inúmeros os projetos na área de saúde. Dentre eles, podemos citar o 

desenvolvimento de projetos para suporte à cirurgia à distância. O objetivo é que os 

profissionais da Medicina possam, por exemplo, através de um ambiente virtual, con-

trolar os braços de um robô para realizar uma cirurgia em um soldado, em um cam-

po de batalha [63]. 

6.3 EDUCAÇÃO 

A Realidade Virtual é uma ferramenta que proporciona um aprendizado 

mais profundo e atrativo. Favorece a construção de uma nova visão do conhecimen-

to, colaborando com o processo de exploração, descoberta e observação. Oferece 

ao aprendiz a oportunidade de melhor compreensão do objeto de estudo, proporcio-

nando não apenas a teoria, mas também a experimentação prática dos conteúdos 

em estudo [63]. 

Alguns exemplos de aplicações utilizadas na educação são: laboratórios 

virtuais; encontros remotos de alunos e professores para realização de aulas ou ati-

vidades coletivas; participação em eventos virtuais; consulta a bibliotecas virtuais; 

educação de pessoas com necessidades especiais [1] e jogos pedagógicos. 

A utilização da Realidade Virtual para fins educacionais tem sido avaliada 

de forma intensiva nos últimos anos, e seus resultados apontam como principais 

vantagens os seguintes itens [63]: 

a) motivação de estudantes e usuários de forma geral, baseada na ex-

periência de 1ª pessoa vivenciada pelos mesmos; 

b) grande poderio de ilustrar características e processos, em relação a 

outros meios multimídia; 

c) permite visualizações de detalhes de objetos; 

d) permite visualizações de objetos que estão a grandes distâncias, 

como um planeta ou um satélite; 

e) permite experimentos virtuais, na falta de recursos, ou para fins de 

educação virtual interativa; 
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f) permite ao aprendiz refazer experimentos de forma atemporal, fora 

do âmbito de uma aula clássica; 

g) porque requer interação, exige que cada participante se torne ativo 

dentro de um processo de visualização; 

h) encoraja a criatividade, catalisando a experimentação; 

i) provê igual oportunidade de comunicação para estudantes de cultu-

ras diferentes, a partir de representações; 

j) ensina habilidades computacionais e de domínio de periféricos [63, 

p. 305-306] 

6.4 APLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

A área científica é uma ampla área que pode servir-se da Realidade Virtu-

al, tais como: demonstrar conceitos abstratos, analisar o comportamento de elemen-

tos muito grandes, como galáxias, ou muito pequenos, como estruturas atômicas, e 

outras características científicas [1]. 

Dentre as diversas aplicações, encontram-se: visualização de superfícies 

planetárias; visualização de síntese molecular; visualização de elementos matemáti-

cos; análise de comportamento de estruturas atômicas e moleculares e análise de 

fenômenos físico-químicos [1].  

6.5 MARKETING DE VENDAS DE PRODUTOS E IMÓVEIS 

Os profissionais de Marketing fazem da Realidade Virtual uma ferramenta 

de trabalho surpreendente e a utilizam com muita criatividade. Assim, muitas empre-

sas têm tirado proveito desta tecnologia como uma forma mais eficaz de vender 

seus produtos [10]. 

Marcas do varejo exploram experiências visuais e sensoriais para aproxi-

mar o público dos seus produtos.  
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O setor imobiliário mostra virtualmente seus empreendimentos em nível de 

detalhe técnico sem precedentes e inclusive já decorados. 

E sites de lojas de materiais de construção permitem que o seu cliente si-

mule um ambiente, para escolher cores e texturas das paredes.  

6.6 INDÚSTRIA, ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Pode-se afirmar que a tecnologia de Realidade Virtual oferece uma opção 

financeiramente acessível para a solução de diversos problemas [10].  

A Realidade Virtual permite a criação de protótipos virtuais e de projetos 

baseados em simulação, que fornecem ambientes onde se pode, com facilidade e 

velocidade, testar diversas alternativas de projetos, com menor custo e menor tempo 

quando comparados com testes em modelos reais [63].  

Desta forma, é possível visualizar os projetos e obter maior compreensão 

do seu funcionamento, o que auxilia na detecção de eventuais falhas ou riscos po-

tenciais antes da implementação, antecipando correções e alterações de caracterís-

ticas do produto.  

Na indústria, um ambiente de Realidade Virtual permite modelar maquiná-

rios, veículos e dispositivos, e simular o comportamento real do equipamento. Este 

processo pode reduzir custo e ciclos de desenvolvimento, além de permitir sessões 

de treinamento e de validações com o produto virtual [10].  

Algumas de suas aplicações na indústria são: visualização de protótipos; 

treinamento; avaliação de fatores ergonométricos; simulação de montagens; simula-

ção da dinâmica de estruturas articuladas; análise de tensões; simulação do proces-

so produtivo; estudo de técnicas de engenharia e planejamento [1]. 

Na arquitetura, a Realidade Virtual pode auxiliar no projeto de artefatos, no 

planejamento de obras, na inspeção tridimensional em tempo real, na decoração de 

ambientes e na avaliação acústica [1].  
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6.7 MANUTENÇÃO E REPARO 

A Realidade Aumentada pode auxiliar pessoas leigas na manutenção de 

equipamentos. Neste caso, um dispositivo com uma câmera captura a imagem do 

equipamento que precisa de reparo e a aplicação em Realidade Aumentada é utili-

zada para “aumentar” a imagem do equipamento com anotações, informações e ins-

truções necessárias para se realizar as etapas da manutenção. É possível, por e-

xemplo, destacar peças do motor de um carro, informar como localizá-las e como 

devem ser removidas para a realização do reparo [12].  

6.8 OUTRAS APLICAÇÕES 

As áreas de aplicação são inúmeras, e muitas ainda surgirão, frente às fa-

cilidades que esta tecnologia proporciona. Com a visão computacional, juntamente 

com o rastreamento corporal, pode-se obter bons resultados em áreas relacionadas 

à reabilitação cognitiva e motora, inteligência artificial, comandos a distância para a 

área da robótica, educação a distância [64], exploração de sítios arqueológicos [25], 

plataformas de relacionamento, etc.  
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 Este trabalho buscou reunir os principais conceitos relacionados à Reali-

dade Virtual, Aumentada e Mista, e apresentar uma visão geral sobre estas tecnolo-

gias, os conceitos envolvidos, suas diferenças, técnicas e ferramentas de desenvol-

vimento. 

Durante a pesquisa pode-se observar a evolução da área e o empenho de 

comunidades acadêmicas e de empresas de tecnologia e de computação gráfica na 

busca por soluções e por ferramentas que facilitassem o desenvolvimento de aplica-

ções mais realistas, e pela produção de dispositivos com recursos mais eficientes.  

Atualmente, existem, portanto, uma infinidade de técnicas e métodos, lin-

guagens e softwares que auxiliam no desenvolvimento destas novas tecnologias. Os 

softwares fornecem cada vez mais recursos que facilitam a programação, além de 

oferecerem recursos para a obtenção de imagens mais realistas e de efeitos especi-

ais, tornando-se difícil distinguir uma imagem virtual de uma imagem real. 

O avanço tecnológico também contribuiu para a evolução dos dispositivos 

e hardwares necessários para proporcionar a sensação de presença no mundo vir-

tual. Foram produzidos hardwares especiais para o processamento de imagens, ca-

pazes de proporcionar maior rapidez na interação do usuário com as aplicações de 

Realidade Virtual, Aumentada e Mista. Também se nota a evolução dos dispositivos 

de rastreamento sem fio, que possibilitam que o usuário se movimente mais livre-

mente. Além disso, a qualidade dos dispositivos aumenta cada vez mais, em con-

traste com seu tamanho e peso.  

Em relação aos dispositivos, espera-se que, no futuro, a Realidade Virtual 

não dependa de nenhum equipamento extra, como um smartphone ou um computa-

dor. E que a capacidade de processamento para executar as aplicações esteja em-

butida no próprio equipamento.  

Nota-se que simulações dos sentidos humanos, essencialmente os senti-

dos de visão, audição e tato, estão bem avançadas nos projetos de Realidade Virtu-

al contemplados até o momento. Entretanto, durante as pesquisas, foram encontra-

das pouquíssimas informações sobre o desenvolvimento de interfaces olfativas, utili-

zadas em situações para simulação de cheiros e nenhuma informação sobre interfa-
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ces gustativas, para simular o paladar. São duas interfaces que ainda precisam ser 

mais exploradas no futuro. 

Existem expectativas de que a inteligência artificial tenha muito a contribuir 

para que estas tecnologias se tornem mais realistas e para que alcancem um maior 

nível de interação com os ambientes virtuais. Como foi visto, suas técnicas vêm 

sendo aplicadas para atribuir inteligência aos ambientes virtuais, associadas aos 

objetos ou ao ambiente, às interações com o usuário, à arquitetura do ambiente ou à 

forma como o ambiente se estrutura a partir das características de seus usuários. 

Foram citadas pesquisas voltadas para a busca de soluções para formar cenas com 

modelos “inteligentes”, capazes de ajustar as cenas e outros recursos à medida que 

a câmera se move dentro da cena, de acordo com os movimentos do usuário. Tam-

bém foram citadas pesquisas para o desenvolvimento de modelos que possam for-

necer diferentes níveis de detalhes, de acordo com o papel final do objeto em cena, 

com o objetivo de se obter um objeto único que possa ser usado em um ambiente 

em constante modificação.  

Observa-se que a Realidade Virtual está fortemente integrada à vida da 

sociedade e que o campo de utilização desta área é imenso. Existe uma infinidade 

de aplicações em diversas áreas de conhecimento, e muitas ainda surgirão, frente 

às facilidades que esta tecnologia proporciona. Dentre elas foram citadas as áreas 

relacionadas aos temas de entretenimento, medicina, educação, aplicações científi-

cas, marketing, indústrias, engenharia, arquitetura, manutenção e reparo etc.  

Devido aos diversos benefícios e áreas de aplicações, o uso destas novas 

tecnologias provoca transformações no comportamento da sociedade. Como exem-

plo, pode ser citado o surgimento das plataformas de relacionamento, que tem con-

tribuído para que a interação humana seja realizada cada vez mais pelo meio digital.  

Embora os dispositivos com tecnologia de ponta ainda sejam considera-

dos inacessíveis para a grande massa de consumidores, algumas empresas já apre-

sentam soluções de baixo e médio custo para acesso à Realidade Virtual.  Entretan-

to, levar a Realidade Virtual para dentro das casas das pessoas não se restringe 

simplesmente à venda de equipamentos, visto que também se deve considerar uma 

infinidade de serviços que podem estar vinculados, de alguma forma, ao uso da 

Realidade Virtual.  
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Conclui-se, portanto, que a Realidade Virtual, Aumentada e Mista são tec-

nologias que farão parte do futuro e da evolução natural para diversas áreas da so-

ciedade, além de serem áreas promissoras e com um vasto campo de pesquisas e 

desenvolvimento.  
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