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Capítulo 

9 
Interação com Realidade Virtual e Aumentada 

Nacha Costa Bastos, Veronica Teichrieb e Judith Kelner 

Abstract 

This chapter presents some interaction techniques traditionally used in Virtual Reality 

environments. Beyond, some of these could be used in Augmented Reality ones. As Augmented 

Reality systems emerge, specially tailored techniques become available. These techniques are 

also presented in the text. 

Resumo 

Neste capítulo, serão abordadas várias técnicas de interação utilizadas em ambientes de 

Realidade Virtual, mas que podem também ser usadas em ambientes de Realidade 

Aumentada. Além disso, serão abordadas técnicas desenvolvidas especificamente para 

ambientes de Realidade Aumentada. 

9.1. Introdução 

Nos sistemas de Realidade Virtual (Virtual Reality - VR) o usuário permanece imerso em um 
mundo totalmente virtual [Burdea e Coiffet 2003]. Os sistemas de Realidade Aumentada 
(Augmented Reality - AR) representam uma evolução dos sistemas de VR. Nestes sistemas, 
objetos virtuais são integrados a um mundo real fazendo com que, ao invés do ambiente ser 
substituído por um ambiente virtual, ele seja complementado com objetos virtuais. Na visão 
do usuário co-existirão os objetos reais e virtuais de uma forma natural, e ele vai poder 
interagir com estes objetos [Bimber e Raskar 2005]. Os capítulos 1 e 2 deste livro apresentam 
os fundamentos relacionados com as áreas de VR e AR, respectivamente. 

Interação em sistemas de VR e AR é um tópico muito explorado, afinal o usuário deve 
interagir com estes sistemas de uma forma bastante natural. Um aspecto importante da 
interação em AR é fazer com que o usuário realize as suas tarefas e interaja com os objetos 
reais e virtuais simultaneamente. Diversos tipos de dispositivos, convencionais e não-
convencionais, estão disponíveis para auxiliar o usuário a interagir com as aplicações; alguns 
deles são apresentados nos capítulos 3 e 11 deste livro, respectivamente. 

Neste capítulo, várias técnicas de interação serão abordadas. Na seção 9.2, as técnicas 
mostradas serão aquelas mais específicas para ambientes de VR, destacando que algumas 
dessas técnicas também são usadas em ambientes de AR. Já na seção 9.3, as técnicas 
apresentadas são específicas para ambientes de AR. E por fim, na seção 9.4, serão 
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apresentadas algumas considerações finais. As referências usadas na concepção deste capítulo 
constarão da seção 9.5. 

9.2. Técnicas de Interação Gerais 

As técnicas abordadas nesta seção são geralmente mais usadas em ambientes de VR, não 
restringindo que algumas delas também sejam usadas em ambientes de AR. Esta seção, em 
especial, foi baseada no livro 3D User Interfaces: Theory and Practice [Bowman et al. 2004], 
que classifica as técnicas de interação em técnicas para Manipulação 3D, Navegação, Controle 
de Sistemas e Entrada Simbólica. Ao contrário deste capítulo, que abrange técnicas de 
interação tanto para ambientes 3D desktop quanto imersivos, o capítulo 10 do livro apresenta 
um enfoque para ambientes virtuais imersivos. 

9.2.1. Técnicas de Interação para Manipulação 3D 

O desenvolvimento de técnicas para a manipulação 3D de objetos é uma importante área de 
pesquisa dentro da VR, tendo sido definidos diversos métodos e técnicas para realização desta 
tarefa (conforme a Figura 9.1). 

 
Figura 9.1. Técnicas de manipulação 3D. 

As técnicas de Apontamento, Manipulação Direta, Mundo em Miniatura (World In 
Miniature - WIM) e Agregação e Integração tratam da seleção e translação de objetos, e a 
rotação é mapeada diretamente do dispositivo de entrada para o objeto virtual, o que é 
chamado de isomorfismo. As técnicas de Manipulação 3D para Desktop usam a chamada 
rotação 3D não-isomórfica, implementada através do conceito matemático de quatérnios. 

Os cálculos matemáticos envolvidos em todas as técnicas foram omitidos com o 
propósito de ser apresentada apenas uma visão geral das mesmas. 

A interação por Apontamento permite ao usuário facilmente selecionar e manipular 
objetos localizados fora da sua área de alcance, bastando simplesmente apontar para eles. As 
principais técnicas são brevemente descritas na Tabela 9.1. 

Este tipo de interação acontece do seguinte modo: quando o vetor definido pela 
direção do apontamento interceptar um objeto virtual, o usuário poderá selecioná-lo bastando 
para tanto disparar um evento (por exemplo, apertar um botão, comando de voz) que 
confirmará a seleção. Após o objeto ser selecionado, ele será preso no final do vetor de 
apontamento para que então o usuário possa manipulá-lo. 
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Tabela 9.1. Características das técnicas de interação por Apontamento. 

Técnicas Principais Características 

Interação por Apontamento 

Ray-Casting 
• Um raio virtual define a direção do apontamento. 
• A mais simples e eficiente para objetos à curta distância. 
• Difícil de usar em objetos pequenos ou distantes. 

Two-Handed 

• Uma mão especifica a origem do raio e a outra o destino. 
• Ambas as mãos estão presas a trackers. 
• Permite uma interação rica e eficiente. 
• Boa seleção de objetos parcialmente ou completamente ocultos e 

objetos distantes. 

Flashlight 

• Ao invés de um raio virtual, um volume cônico com vértice localizado 
no dispositivo de entrada define a direção do apontamento. 

• Permite uma seleção mais suave. 
• Não requer uma grande precisão. 
• Fácil seleção de objetos pequenos ou distantes. 
• Ambigüidade na seleção quando existe mais de um objeto dentro do 

cone. 
• Dificuldade ao selecionar objetos muito agrupados. 
• Não é muito boa para manipulações 6-DOF (Degrees Of Freedom). 

Aperture 

• Igual à técnica acima, mas permite, ainda, o controle do ângulo de 
abertura do cone. 

• Eficiente caso haja ambigüidade de objetos dentro do cone. 
• Simplifica a seleção de objetos. 
• Muito usada quando há a necessidade de um alto nível de controle. 
• Não é muito boa para manipulações 6-DOF. 

Image-Plane 

• Seleção e manipulação de objetos através de suas projeções 2D. 
• Seleção intuitiva e fácil. 
• Simula o toque direto. 
• Não há como controlar a distância entre o usuário e os objetos 3D. 

Fishing-Reel 

• Seleção através da técnica Ray-Casting, o objeto é trazido para perto do 
usuário com o uso de dispositivos de entrada. 

• Permite controlar a distância entre o objeto e o usuário. 
• Separa os graus de liberdade durante a manipulação. 
• Diminui o desempenho do usuário. 

Tabela 9.2. Características das técnicas de Manipulação Direta. 

Técnicas Principais Características 

Manipulação Direta 

Simple Virtual Hand 

• Mapeamento direto da mão do usuário em um avatar virtual. 
• Intuitiva. 
• Seleção e manipulação só podem ser feitas com objetos dentro do 

alcance do usuário. 

Go-Go 

• Igual à técnica acima, mas permite, ainda, uma extensão do braço 
virtual. 

• Manipulação direta dos objetos. 
• Permite trazer objetos que estão distantes para perto do usuário e levá-

los de volta a sua posição original. 
• Permite uma interação uniforme dentro da área de manipulação. 
• Distâncias muito grandes implicam em posicionamento não muito 

preciso. 

 As técnicas de Manipulação Direta, apresentadas na Tabela 9.2 são também 
denominadas de técnicas da mão virtual, pois o usuário pode selecionar e manipular 
diretamente objetos virtuais com as mãos. Para tanto, é usado um cursor 3D que pode ser 
modelado como uma mão humana. 
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A posição e a orientação do dispositivo de entrada são mapeadas na posição e 
orientação da mão virtual. A fim de selecionar um objeto, o usuário simplesmente intercepta-o 
com o cursor e dispara um evento (i.e. apertar um botão, comando de voz, gestos); o objeto é 
preso ao cursor, podendo então ser facilmente transladado ou rotacionado. 

A Tabela 9.3 apresenta a técnica Mundo em Miniatura, que escala o mundo virtual 
produzindo uma miniatura do mesmo para fácil manipulação pelo usuário. 

Tabela 9.3. Características da técnica de Mundo em Miniatura. 

Técnicas Principais Características 

Mundo em Miniatura 

Mundo em Miniatura 

• Provê uma cópia miniaturizada de todo o ambiente virtual para a 
manipulação. 

• Fácil manipulação de objetos dentro ou fora da área de alcance do 
usuário. 

• Ambientes muito grandes têm cópias muito pequenas dificultando a 
manipulação. 

As técnicas de Agregação são definidas pela combinação de várias outras técnicas. Ao 
usuário, é fornecido um meio explícito de escolher a técnica de manipulação desejada dentro 
de um conjunto limitado de possíveis opções. 

Ao analisar todas as técnicas apresentadas anteriormente, percebe-se que a maioria das 
manipulações é baseada em uma repetição: um objeto deve ser selecionado antes que possa 
ser manipulado. Neste caso, a interface pode simplesmente trocar de uma técnica de seleção 
para uma técnica de manipulação após o usuário selecionar um objeto, e depois voltar ao 
modo anterior. Este tipo de técnica pode otimizar o desempenho em cada modo, sendo 
chamada de técnica de Integração. As técnicas de Agregação e Integração são apresentadas na 
Tabela 9.4. 

Tabela 9.4. Características das técnicas de Agregação e Integração. 

Técnicas Principais Características 

Agregação e Integração 

HOMER 

• Seleção através da técnica Ray-Casting e manipulação através de uma 
mão virtual. 

• Fácil reposicionamento do objeto dentro da área entre o usuário e o 
mesmo. 

• Não é efetiva quando há a necessidade de selecionar um objeto dentro 
da área de alcance e levá-lo mais longe. 

• Só funciona em uma direção. 

Scaled-World Grab 

• Seleção da técnica Image-Plane, e a interface troca para um modo de 
manipulação. 

• O ambiente ao redor do viewpoint do usuário é miniaturizado. 
• Funciona bem para operações à distância. 
• Não é efetiva quando há a necessidade de selecionar um objeto dentro 

da área de alcance e levá-lo mais longe. 
• Só funciona em uma direção. 

Voodoo Dolls 

• Miniaturiza o objeto a ser manipulado e o coloca na mão do usuário. 
• É necessário o uso de luvas pinch. 
• O objeto pode ser dimensionado em qualquer tamanho. 
• Permite uma interação interessante e poderosa para tarefas mais 

sofisticadas. 
• Aumenta a demanda de hardware. 
• Sua utilização em ambientes desktop pode ser difícil. 
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Os sistemas interativos de computação gráfica são usados, por exemplo, em 
modelagem comercial 3D e pacotes de animação, sistemas CAD (Computer Aided Design), 
softwares de visualização 3D de informação, e jogos de computadores. As técnicas de 
interação usadas para controle e posicionamento de objetos 3D nesses ambientes diferem das 
técnicas mostradas anteriormente, principalmente, por causa dos dispositivos de entrada, que 
em computadores desktop são basicamente teclado e mouse, ou seja, dispositivos 2D. A 
Tabela 9.5 descreve estas técnicas de Manipulação 3D para Desktop. 

Tabela 9.5. Características das técnicas de Manipulação 3D para Desktop. 

Técnicas Principais Características 

Manipulação 3D para Desktop 

Controles de Interface 2D 

• O usuário insere diretamente as coordenadas para posição e ângulo para 
orientação dos objetos 3D. 

• Necessita de somente um teclado. 
• Os prós e contras dependem dos cenários desenvolvidos. 

Widgets 3D 

• Os controles são colocados diretamente na cena com os objetos a serem 
manipulados. 

• Seqüências de manipulação ficam mais simples e diretas. 
• Confusão visual. 
• Necessidade de um aprendizado prévio por parte do usuário. 
• Ilustrado na Figura 9.2. 

Esfera Virtual 
• É colocada uma esfera de vidro ao redor do objeto a ser manipulado. 
• A rotação é feita rotacionando a esfera com o uso de um cursor. 

ARCBALL • É igual à técnica acima, mas é considerada matematicamente correta. 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Figura 9.2. DemEditor: técnica Widgets 3D, para manipulação 3D de objetos em 
aplicações desktop. (Imagem cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e 
Multimídia da Universidade Federal de Pernambuco, 2006) 
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 A Figura 9.2 apresenta a ferramenta DEMEditor, uma aplicação que permite a 
visualização, manipulação e edição de superfícies 2D/3D construídas a partir de dados de 
sensoriamento remoto, coletados por radar [Teichrieb e Kelner 2004]. Esta ferramenta utiliza 
a técnica Widgets 3D como forma de interação com um dos objetos que compõe o cenário, 
um holofote, mostrado no canto inferior direito da figura. Quando o holofote é selecionado, o 
widget se torna visível, podendo ser transladado, e sua direção ou área de iluminação pode ser 
modificada. A Figura 9.2a ilustra o holofote apagado; a caixa branca ao seu redor da Figura 
9.2b, c e d significa que o usuário selecionou o holofote e o acendeu. Os retângulos (Figura 
9.2b), círculos (Figura 9.2c) e eixos (Figura 9.2d) vermelhos indicam que o holofote foi 
selecionado no modo de translação, rotação e escala, respectivamente, de forma que o mesmo 
pode ser transladado para qualquer lugar no ambiente virtual, ou rotacionado em alguma 
direção ou escalado. 

9.2.2. Técnicas de Navegação 

As técnicas de navegação são aquelas usadas para a exploração do mundo virtual, sendo este 
um ambiente imersivo ou um ambiente desktop. A seguir, são descritas as técnicas de 
Locomoção Física, de Direcionamento, de Planejamento de Rotas, Baseadas em Alvo, de 
Manipulação Manual, Travel-by-Scaling, de Orientação do Viewpoint, de Especificação da 
Velocidade e com Controles Integrados da Câmera para Ambientes Desktop 3D (conforme a 
Figura 9.3). 

 
Figura 9.3. Técnicas de Navegação. 

 As técnicas de Locomoção Física tendem a usar o esforço físico que o usuário faz a 
fim de transportá-lo através do mundo virtual, e são mais usadas em ambientes imersivos. 
Resumidamente, elas tentam imitar, em menor ou maior grau, o método natural de locomoção 
do mundo real, e são mais comuns em videogames e alguns sistemas de entretenimento 
baseados em locomoção. A Tabela 9.6 detalha as mesmas. 

Joaninha 3D é um jogo 3D no qual um avatar joaninha navega em um ambiente virtual 
representando uma casa e seus arredores. Durante a navegação o inseto faz desenhos, 
deixando um rastro colorido no ambiente, como pode ser visto na Figura 9.4. Essa navegação 
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ocorre pisando em um tapete de dança, com nove regiões (sensores), que permite andar para 
frente, para trás, ficar parado, entre outros movimentos [Farias et al. 2006]. 

Tabela 9.6. Características das técnicas de Locomoção Física. 

Técnicas Principais Características 

Locomoção Física 

Walking 

• É o andar físico. 
• Natural. 
• Permite entendimento espacial. 
• Importante para aplicações móveis em AR. 
• Nem sempre é prática e/ou factível. 
• É limitada por obstáculos espaciais e tecnológicos. 

Walking in Place 

• Simula o andar, mas sem sair do lugar. 
• Aumenta o senso de presença. 
• Elimina as limitações do tamanho do ambiente. 
• Tem problema de reconhecimento de erros. 
• Promove a fadiga do usuário. 
• Não captura o mesmo movimento e esforço de andar de verdade. 
• Ilustrado na Figura 9.4. 

Dispositivo que Simula o 
Caminhar 

• Consiste no uso de uma esteira. 
• Muito cara. 
• Suscetível a falhas mecânicas. 
• Responde muito devagar aos movimentos do usuário. 
• Não produz a percepção natural de andar de verdade. 

Cycles 

• Consiste no uso de uma bicicleta ou outro dispositivo de pedal. 
• Simples. 
• Produz esforço significante por parte do usuário. 
• Pouco efetivo ao produzir uma simulação de caminhar. 
• Usuários têm dificuldade em fazer curvas com o dispositivo. 

  
Figura 9.4. Joaninha 3D: técnica Walking in Place, para navegação através de 
locomoção física. (Imagem cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e 
Multimídia da Universidade Federal de Pernambuco, 2006) 

O direcionamento se refere ao controle contínuo da direção do movimento pelo 
usuário, ou seja, o usuário constantemente especifica a direção da navegação absoluta (move 
ao longo do vetor [1,0,0] em coordenadas mundiais) ou da navegação relativa (move para a 
esquerda). Estas técnicas (ver Tabela 9.7) são geralmente fáceis de entender e provêem um 
maior nível de controle para o usuário. 

A Figura 9.5 ilustra uma cena 3D, em VRML (Virtual Reality Modeling Language), 
sendo visualizada em um browser com o plug-in Cortona [Cortona 2006] instalado. Este plug-

in possui uma barra de ferramentas de navegação (lado esquerdo e inferior da figura) que, uma 
vez selecionadas (botões brancos), permitem ao usuário explorar a cena navegando 
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livremente, de diferentes modos (andar, flutuar, entre outros), com o uso de um mouse, por 
exemplo. A cena explorada foi gerada pela ferramenta Meta3D, que permite a construção de 
visualizações no espaço 3D [Bueno et al. 2004]. Cabe ressaltar que o capítulo 7 deste livro 
trata da linguagem de modelagem VRML, acima mencionada, bem como de outras 
tecnologias para desenvolvimento de ambientes virtuais interativos. 

Tabela 9.7. Características das técnicas de Direcionamento. 

Técnicas Principais Características 

Direcionamento 

Gaze-Directed 

• Permite ao usuário se mover no sentido que está olhando. 
• Fácil de entender e controlar. 
• Requisitos de hardware modestos. 
• Não permite que o usuário olhe em uma direção enquanto navega em 

outra. 

Pointing 

• Usa um vetor separado para especificar a direção de navegação. 
• A direção é dada por um tracker na mão do usuário. 
• Flexível. 
• Excelente para promover a aquisição de conhecimento espacial. 
• Complexo, pois requer o controle de dois valores (direção de navegação 

e direção em que o usuário olha) simultaneamente. 

Torso-Directed 

• O tracker é posicionado na cintura. 
• Separa as direções de onde se olha e para onde se vai. 
• Deixa as mãos do usuário livres. 
• Só pode ser usada em ambientes onde os movimentos são feitos no 

plano horizontal. 

Camera-in-Hand 

• O tracker é preso na mão do usuário. 
• Usada em ambientes virtuais desktop. 
• Efetiva em interfaces 3D para desktop. 
• Confusa devido à visão em terceira pessoa. 
• Ilustrado na Figura 9.5. 

Physical Props 

• Usa dispositivos especializados desenvolvidos para a tarefa de 
direcionamento (ex.: volante). 

• Feedback apropriado. 
• Pode criar expectativa não-realista de controle. 
• Ilustrado na Figura 9.6. 

Virtual Motion Controller 

• Plataforma com sensores de pressão por toda a superfície. 
• Senso sinestésico e proprioceptivo natural. 
• Especificação da velocidade e direção em um único movimento. 
• Limitado a movimentação 2D. 
• Ilustrado na Figura 9.4. 

Semiautomated 
• Provê obstáculos e regras para a movimentação do usuário. 
• Aplicável para interfaces 3D imersivas e desktop. 

Gran Turism OGRE é um demo de um jogo que compõe a biblioteca OgreODE. O 
jogo é um simulador de corrida, implementado usando OGRE (Object-Oriented Graphics 

Rendering Engine) e ODE (Open Dynamics Engine), que permite ao usuário controlar um 
carro de corrida para realizar ações simples tais como acelerar, frear e girar o volante. O 
controle é feito usando um volante construído com um marcador fiducial preso em alguma 
superfície que possa ser controlada pelo usuário como um volante real (veja a Figura 9.6). A 
imagem do marcador é capturada por uma webcam, e sua rotação é mapeada nos eixos de um 
joystick virtual que funciona como um volante. Para controlar o acelerador e o freio do carro, 
o usuário pode usar um tapete de dança e os dados gerados são mapeados nos botões do 
joystick virtual [Farias et al. 2006]. 
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Figura 9.5. Meta3D: técnicas Camera-in-Hand e Agarrando o Ar, para navegação 
através de direcionamento e Manipulação Manual, respectivamente. (Imagem cortesia 
© Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia da Universidade Federal de 
Pernambuco, 2006) 

  
Figura 9.6. Gran Turism OGRE: técnica Physical Props, para navegação através de 
direcionamento. (Imagem cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e 
Multimídia da Universidade Federal de Pernambuco, 2006) 

O conjunto de técnicas de Planejamento de Rotas, mencionado na Tabela 9.8, permite 
ao usuário especificar um caminho ou rota através do ambiente, e então se movimentar ao 
longo do caminho escolhido. Estas técnicas envolvem basicamente dois passos: o usuário 
planeja e então o sistema executa o planejamento. 

Tabela 9.8. Características das técnicas de Planejamento de Rotas. 

Técnicas Principais Características 

Planejamento de Rotas 

Desenhando um Caminho 
• Permite ao usuário desenhar direto na cena um caminho. 
• Permite que o desenho seja feito em um mapa 2D ou um WIM 3D. 

Marcando Pontos ao 
Longo do Caminho 

• Permite ao usuário colocar pontos direto na cena. 
• Esses pontos, quando ligados, mostram o caminho. 
• Permite ao usuário variar o nível de controle (mais ou menos pontos). 
• Baixo feedback. 
• Permite que pontos sejam colocados em um mapa 2D ou um WIM 3D. 

Manipulando a 
Representação do Usuário 

• Manipulação da representação do usuário, descrevendo um caminho. 
• Permite boa orientação e posicionamento. 
• Ilustrado na Figura 9.7. 

A Figura 9.7 ilustra a aplicação Campus Virtual da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), mostrando o usuário sendo guiado pelo seu avatar, representado por 
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uma abelha, que realiza um tour pelo cenário. Para iniciar a navegação, basta clicar com o 
mouse sobre o avatar [Frery et al. 1999]. 

 
Figura 9.7. Campus Virtual da UFPE: técnica Manipulando a Representação do 
Usuário, para navegação através de planejamento de rotas. (Imagem cortesia © 
Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia da Universidade Federal de 
Pernambuco, 2006) 

Algumas vezes, basta que o usuário especifique o ponto final para onde deseja ir; as 
técnicas baseadas em alvo consideram este tipo de requisito e são apresentadas na Tabela 9.9. 

Tabela 9.9. Características das técnicas Baseadas em Alvo. 

Técnicas Principais Características 

Baseadas em Alvo 
Especificação Baseada em 
Mapa ou WIM 

• Manipulação de uma representação em miniatura do usuário. 
• Permite que a manipulação seja feita em um mapa 2D ou um WIM 3D. 

Zoomback 
• Move o usuário direto para frente de um objeto selecionado. 
• Guarda a posição anterior do usuário. 
• Ilustrado na Figura 9.8. 

 A Figura 9.8 ilustra o uso da técnica Zoomback para navegação por um cenário de 
planejamento de poços de petróleo, gerado pela ferramenta Vis-Petro [Barros et al. 2006]. 
Esta navegação é realizada escolhendo o ponto de vista desejado no botão Sel da barra de 
ferramentas lateral, que levará o usuário diretamente ao local definido por aquele ponto de 
vista. Esta técnica permite explorar o cenário sob diversos ângulos de visualização; na figura o 
usuário tem uma visão em perspectiva do cenário completo. 

As técnicas de Manipulação Manual (Tabela 9.10) usam metáforas de manipulação de 
objetos hand-based para manipular o viewpoint ao invés de manipular o objeto virtual. Estas 
podem ser usadas em situações onde ambas as tarefas, de navegação e de manipulação de 
objetos, são freqüentes e intercaladas. 

 A Figura 9.5 ilustra a aplicação da técnica Agarrando o Ar, pelo uso da ferramenta de 
navegação Study (botão em destaque –branco– na barra de ferramentas lateral esquerda) do 
plug-in Cortona, mencionado anteriormente. Esta ferramenta permite ao usuário manipular o 
cenário, com o mouse, como se estivesse na mão dele. A cena explorada foi gerada pela 
ferramenta Meta3D [Bueno et al. 2004]. 
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Figura 9.8. Vis-Petro: técnica Zoomback, para navegação baseada em alvo. (Imagem 
cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia da Universidade 
Federal de Pernambuco, 2006) 

Tabela 9.10. Características das técnicas de Manipulação Manual. 

Técnicas Principais Características 

Manipulação Manual 

Agarrando o Ar 

• O mundo é visto como um objeto a ser manipulado. 
• Permite ao usuário mover o mundo apenas fazendo um gesto de agarrar 

em qualquer lugar. 
• Fácil de implementar. 
• Ilustrado na Figura 9.5. 

Objetos Fixos 
• Permite que, ao o usuário agarrar um objeto e movê-lo, o mundo se 

mova em seu lugar. 
• Interação objetiva. 

A Tabela 9.11 apresenta a técnica Travel-by-Scaling, que escala o mundo virtual para 
facilitar a navegação. 

Tabela 9.11. Características da técnica Travel-by-Scaling. 

Técnicas Principais Características 

Travel-by-Scaling 

Travel-by-Scaling 
• Permite que o usuário mude a escala do mundo. 
• Pode causar desconforto ou cybersickness. 
• Às vezes, necessita de um componente de interface adicional. 

Tabela 9.12. Características das técnicas de Orientação do Viewpoint. 

Técnicas Principais Características 

Orientação do Viewpoint 

Head Tracking 
• A orientação vem do tracker colocado na cabeça do usuário. 
• Meio natural e direto para especificar a orientação. 

Orbital Viewing 
• É uma deformação sutil da técnica acima. 
• É usada para visualizar todos os lados de um objeto. 

Esfera Virtual 
• Usada em ambientes virtuais desktop. 
• É similar às técnicas da Esfera Virtual e ARCBALL (técnicas de 

Manipulação 3D). 
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Até o momento, o foco das técnicas de navegação apresentadas foi quase que 
exclusivo em técnicas para a mudança da posição do viewpoint, mas a navegação também 
inclui a tarefa de ajustar a orientação do viewpoint. A Tabela 9.12 apresenta tal enfoque. 

A Tabela 9.13 apresenta técnicas para modificação da velocidade da navegação. 

Tabela 9.13. Características da técnica de Especificação da Velocidade. 

Técnicas Principais Características 

Especificação da Velocidade 

Especificação da 
Velocidade 

• Permite ao usuário controlar a velocidade. 
• Adiciona complexidade à interface. 
• Diminui a precisão de movimentos longos. 

Técnicas de interação projetadas especificamente para uso em ambientes desktop 
normalmente assumem que o usuário tem um mouse e um teclado para entrada de dados, e 
portanto elas necessitam prover um mapeamento entre a entrada 2D e o movimento da câmera 
com 6-DOF. A Tabela 9.14 apresenta uma técnica com esse propósito. 

Tabela 9.14. Características da técnica de Controles Integrados da Câmera para 
Ambientes Desktop 3D. 

Técnicas Principais Características 

Controles Integrados da Câmera para Ambientes Desktop 3D 
Controles Integrados da 
Câmera para Ambientes 
Desktop 3D 

• Mapeamento entre entradas 2D e movimentos 6-DOF da câmera. 
• Ilustrado na Figura 9.5 e Figura 9.7. 

Esta técnica é aplicada em ferramentas de visualização e navegação como o plug-in 
Cortona, para mundos virtuais construídos em VRML. A Figura 9.5 e Figura 9.7 ilustram dois 
cenários onde o mapeamento entre entrada e câmera é realizado. 

9.2.3. Técnicas de Controle de Sistemas 

Os elementos para o controle de sistemas em 2D são os seguintes: menus pull-down e pop-up, 
toolboxes, palletes, radio buttons, etc. O principal problema reside no fato de que essas 
interfaces não podem simplesmente ser mapeadas em um contexto 3D. Para resolver este 
problema, foram criadas as técnicas de Controle de Sistemas, tais como Menus Gráficos, 
Comandos de Voz, Comandos de Gestos e Ferramentas, conforme a Figura 9.9. 

 
Figura 9.9. Técnicas de Controle de Sistemas. 

As técnicas de Menus Gráficos fazem uma correspondência entre os menus gráficos 
2D para um contexto 3D, e são mais usadas por causa da familiaridade dos menus (ver Tabela 
9.15). 
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Tabela 9.15. Características das técnicas de Menus Gráficos. 

Técnicas Principais Características 

Menus Gráficos 

Menus 2D Adaptados 

• São adaptações simples dos seus similares em 2D. 
• Funcionam basicamente do mesmo modo que em ambientes desktop. 
• Estilo de interação familiar. 
• Facilidade de uso e entendimento. 
• Pode haver oclusão do ambiente. 
• Usuários podem ter problemas em encontrar o menu ou selecionar itens. 
• Ilustrado na Figura 9.10. 

Menus 1-DOF 

• São presos à mão do usuário. 
• Os itens são arrumados em formato circular (não obrigatório). 
• Fácil de usar. 
• A seleção é feita rapidamente. 
• Permitem rápido acesso e uso. 

Menus TULIP 

• Os itens do menu são posicionados em dedos distintos. 
• Necessita do uso de luvas pinch. 
• Moderadamente eficiente. 
• Confortável. 
• Fácil de usar. 

Widgets 3D 
• As funcionalidades são colocadas diretamente na cena com os objetos a 

serem manipulados. 
• Geometria e funcionalidade são unidas. 

 A Figura 9.10 ilustra a utilização de menus 2D adaptados para um cenário 3D. Neste 
caso, o usuário pode utilizar o menu como está habituado a fazê-lo em aplicações 2D, para 
diversas tarefas de manipulação de arquivos em um cenário 3D. A figura apresenta um menu 
da aplicação mivaDesk [Teichrieb et al. 2006]. 

 
Figura 9.10. mivaDesk: técnica Menus 2D Adaptados, para controle de sistemas 
através de menus gráficos. (Imagem cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade 
Virtual e Multimídia da Universidade Federal de Pernambuco, 2006) 

A Tabela 9.16 descreve técnicas de interação baseadas em Comandos de Voz. 
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Tabela 9.16. Características da técnica de Comandos de Voz. 

Técnicas Principais Características 

Comandos de Voz 

Comandos de Voz 

• Uso de pequenos comandos para o sistema. 
• Possibilidade de “conversas” entre o usuário e o sistema. 
• Necessidade de treino do sistema. 
• Existe o problema da grande variedade de tons de voz. 
• Outro problema consiste no barulho do ambiente. 

 Por outro lado, técnicas de interação baseadas em Comandos de Gestos são 
apresentadas na Tabela 9.17. 

Tabela 9.17. Características da técnica de Comandos de Gestos. 

Técnicas Principais Características 

Comandos de Gestos 

Comandos de Gestos 

• Permite o uso da gesticulação espontânea, gestos mímicos e simbólicos. 
• Permite o uso da linguagem dos sinais e posturas simbólicas. 
• Implica em maior aprendizagem por parte do usuário. 
• Ilustrado na Figura 9.11. 

A Figura 9.11 mostra o usuário vestindo uma luva de dados e usando alguns padrões 
de postura para realizar tarefas: mão aberta, mão fechada e OK. 

 
a 

 
b 

 
c 

Figura 9.11. Técnica Comandos de Gestos, para controle de sistemas. (Imagem 
cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia da Universidade 
Federal de Pernambuco, 2006) 

 A Tabela 9.18 apresenta a técnica Ferramentas, baseada no uso de dispositivos 
familiares do mundo real para interação com a aplicação. 

Tabela 9.18. Características da técnica de Ferramentas. 

Técnicas Principais Características 

Ferramentas 

Ferramentas 
• Pode fazer uso de objetos físicos com uma representação virtual. 
• Pode fazer uso de objetos virtuais. 

9.2.4. Técnicas de Entrada Simbólica 

As técnicas de Entrada Simbólica (conforme a Figura 9.12) são as Baseadas em Teclado, em 
Caneta, em Gestos e na Fala. 

As técnicas Baseadas em Teclado fazem uso de um teclado físico ou de uma metáfora 
de um teclado físico. Elas são apresentadas na Tabela 9.19. 

 A Figura 9.13 ilustra um teclado virtual que aplica a técnica de interação Teclado Soft 
para entrada de texto na aplicação mivaDesk [Teichrieb et al. 2006]. O usuário interage com o 
mesmo simulando o toque nas teclas de um teclado convencional colocando o cursor 
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controlado por um tracker sobre a tecla virtual desejada e fazendo uma postura de seleção 
com uma luva. 

 
Figura 9.12. Técnicas de Entrada Simbólica. 

Tabela 9.19. Características das técnicas Baseadas em Teclado. 

Técnicas Características Principais 

Baseadas em Teclado 

Teclado em Miniatura 
• É a miniatura de um teclado. 
• Preserva o layout QWERTY. 
• Não permite teclar com os dez dedos (não é grande o suficiente). 

Teclado Low Key-Count 

• As letras são mapeadas nas teclas dos números do telefone. 
• Precisa e fácil de usar. 
• Ineficiente. 
• Não é útil para escrever nomes e palavras raras. 

Teclado Chord 

• É um teclado, mas com pouquíssimas teclas. 
• Faz uso de apenas uma mão. 
• Necessita de um treinamento prévio. 
• Baixo desempenho. 
• Induz a um grande número de erros. 

Teclado Pinch 

• Cada toque em dois dedos representa uma letra digitada. 
• Necessita do uso de luvas pinch. 
• Preserva o layout QWERTY. 
• Fácil de aprender. 
• Confortável de usar. 

Teclado Soft 

• É um teclado totalmente virtual (feito inteiramente em software). 
• Facilmente configurável para diferentes layouts e alfabetos. 
• Não necessita de um dispositivo de entrada especializado. 
• Não há feedback háptico. 
• Ilustrado na Figura 9.13. 

A Tabela 9.20 descreve as técnicas Baseadas em Caneta, comumente usadas em 
dispositivos móveis. 

É natural considerar que as técnicas Baseadas em Gestos tirem vantagem da postura, 
posição, orientação e movimento da mão, uma vez que a interação realizada com as mãos é 
bastante intuitiva. A Tabela 9.21 apresenta estas técnicas. 

A Figura 9.11a ilustra o usuário, vestindo uma luva de dados, mostrando o número 5 
com a mão (mão com os cinco dedos levantados), consistindo num gesto numérico que pode 
ser interpretado pela aplicação como uma ação específica. 
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Figura 9.13. mivaDesk: técnica Teclado Soft, para entrada simbólica baseada em 
teclado. (Imagem cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia da 
Universidade Federal de Pernambuco, 2006) 

Tabela 9.20. Características das técnicas Baseadas em Caneta. 

Técnicas Características Principais 

Baseadas em Caneta 

Reconhecimento de Gestos 
Pen-Stroke 

• Stroke: unidade de reconhecimento básica (o movimento da caneta 
começa quando ela toca a superfície de entrada e termina quando a 
caneta é levantada). 

• Um stroke representa um caractere ou múltiplos caracteres 
representados por um único stroke. 

Entrada Unrecognized Pen 
Input 

• É basicamente “tinta digital”. 
• Só pode ser lida por outras pessoas. 
• Muito popular em PDAs (Personal Digital Assistants). 
• Difícil de editar. 

Tabela 9.21. Características das técnicas Baseadas em Gestos. 

Técnicas Características Principais 

Baseadas em Gestos 

Gestos da Linguagem dos 
Sinais 

• Incrivelmente descritiva. 
• Permite que os usuários “falem” muito rapidamente. 
• Somente uma pequena porcentagem da população sabe. 
• Necessita que o sistema de reconhecimento da rede neural seja treinado. 

Gestos Numéricos 

• Usam os dedos para representar números. 
• São praticamente universais. 
• Pode fazer uso de uma ou de ambas as mãos. 
• Ilustrado na Figura 9.11a. 

Gestos Instantâneos 
• Provê gestos limitados devido às luvas. 
• É necessário reportar o ângulo entre os dedos. 

As técnicas Baseadas na Fala têm um grande número de características desejáveis: 
permitem ao usuário ficar com as mãos livres, permitem uma entrada eficiente e permitem 
grandes quantidades de texto, sendo completamente naturais e familiares. Um questionamento 
realizado com freqüência no meio científico é: “por que a fala é raramente usada para entrada 
simbólica?”. Um argumento usado há muito tempo é que os sistemas de reconhecimento são 
ineficientes, imprecisos e requerem treinamento. Ainda assim, por suas potenciais vantagens 
para interfaces 3D, algumas técnicas são mostradas na Tabela 9.22. 
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Tabela 9.22. Características das técnicas Baseadas na Fala. 

Técnicas Características Principais 

Baseadas na Fala 

Reconhecimento da Fala 
Single-Character 

• O usuário deve dizer cada caractere ou símbolo (soletrar). 
• Reconhecimento próximo de 100%. 
• Baixo desempenho. 
• Cansativo. 

Reconhecimento da Fala 
Whole-Word 

• Reconhece palavras ou frases inteiras. 
• Aumenta o número de erros. 

Entrada da Fala 
Unrecognized 

• É basicamente “voz digital”. 
• A anotação de áudio é persistente. 
• Só pode ser ouvida por outras pessoas. 

9.3. Técnicas de Interação Específicas para Realidade Aumentada 

A subdivisão feita nesta seção é uma das várias encontradas no meio científico. Visto que a 
área de AR é uma área considerada nova, ainda não há um consenso sobre os tipos de técnicas 
e, sendo assim, outras divisões podem ser encontradas na literatura. O objetivo desta seção 
não é propor um novo tipo de classificação. 

A divisão das técnicas apresentada a seguir é baseada no artigo [Broll et al. 2005], e 
menciona técnicas para Interação Espacial, Interação Baseada em Agentes, Interação de 
Controle Virtual e de Controle Físico. 

9.3.1. Interação Espacial 

Este tipo de interação é baseado em algumas propriedades de manipulação espacial de objetos 
físicos. A interação espacial é tipicamente realizada por gestos dinâmicos, apontadores e 
interfaces tangíveis. Sua principal vantagem é que esta foi bem adaptada para selecionar 
objetos virtuais em um espaço 3D e para transformações espaciais. 

Um exemplo interessante de interfaces tangíveis é o projeto ARCam 
[Teichrieb et al. 2006]. Ele consiste em uma plataforma baseada em FPGA (Field 

Programmable Gate Array) para aplicações em AR que renderiza objetos virtuais, usando o 
módulo Hardwire, na posição e orientação de marcadores fiduciais reconhecidos pelo sistema. 
Estes objetos virtuais representam padrões de ferrugem localizados em chapas de aço, e são 
manipulados temporalmente usando um cubo físico cujos lados são formados por marcadores 
fiduciais. A Figura 9.14 ilustra o cubo tangível. 

    
Figura 9.14. Cubo Tangível: interface tangível para interação espacial. (Imagem 
cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia da Universidade 
Federal de Pernambuco, 2006) 

9.3.2. Interação Baseada em Agentes 

Esta técnica também é chamada de baseada em comandos, e consiste em ligações de entrada 
simples ou compostas que especificam funcionalidades. Este tipo de interação é tipicamente 
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implementado para usar posturas (gestos estáticos) ou comandos de voz. Sua principal 
vantagem é ser especialmente adaptada para realizar entradas distintas. 

Um exemplo que ilustra esta técnica, quando baseada em posturas, é a aplicação 
mivaDesk [Teichrieb et al. 2006]. O usuário, vestindo uma luva de dados com um tracker 
associado, aponta para um ícone de um menu virtual e, usando o padrão de postura da mão 
aberta, seleciona a ferramenta apontada no menu (Figura 9.15). 

 
Figura 9.15. mivaDesk: técnica baseada em posturas, para interação por agentes. 
(Imagem cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia da 
Universidade Federal de Pernambuco, 2006) 

9.3.3. Interação de Controle Virtual 

 
Figura 9.16. mivaDesk: menu baseado em widgets 3D, para interação de controle 
virtual. (Imagem cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia da 
Universidade Federal de Pernambuco, 2006) 
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Esta técnica é baseada em widgets 3D que representam uma certa funcionalidade. Sua 
principal vantagem é que ela implementa uma metáfora de interação bem familiar. 

Um exemplo desta técnica é encontrado em menus de ferramentas 3D (tool menus), 
como o da aplicação mivaDesk [Teichrieb et al. 2006]. O menu é ilustrado na Figura 9.16. 

9.3.4. Interação de Controle Físico 

Esta técnica é baseada em ferramentas físicas ou painéis de controle. Pode ser “estendida” 
para controlar não somente objetos físicos como também objetos virtuais. Sua grande 
vantagem é que este tipo de interação permite a integração de ferramentas físicas na interface 
do usuário. 

Um exemplo desta técnica é encontrado na aplicação GeFighters, ilustrada pela Figura 
9.17 [Farias et al. 2006]. A interação em GeFighters se dá mediante o uso de um tapete de 
dança e marcadores fiduciais reconhecidos pela aplicação. 

 
Figura 9.17. GeFighters: ferramentas físicas, para interação de controle físico. 
(Imagem cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia da 
Universidade Federal de Pernambuco, 2006) 

9.4. Considerações Finais 

Este capítulo buscou mostrar diversas técnicas de interação, tanto utilizadas em VR quanto em 
AR. Foi apresentada uma compilação de técnicas para ilustrar formas tradicionais de interação 
em VR e AR, bem como outras ainda pouco exploradas no contexto em questão. 

 Como essas áreas ainda estão em consolidação, não existe um consenso de qual a 
melhor classificação a ser adotada para os métodos e técnicas de interação utilizadas pelas 
diferentes aplicações existentes. Constatou-se que as aplicações que buscam facilitar a 
interação pelo usuário, normalmente, utilizam a combinação de várias dessas técnicas, 
descritas neste capítulo, o que dificulta uma padronização efetiva destas técnicas. 

 Este texto procurou selecionar e ilustrar os mais diversos métodos e técnicas de 
interação descritos na literatura, com o intuito de possibilitar ao leitor uma visão geral do 
estado da arte de sua utilização nas áreas de VR e AR. 
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