
Tecnologias para o Desenvolvimento de Sistemas de Realidade Virtual e Aumentada 

Capítulo 

9  
O Engine Gráfico OGRE 

Veronica Teichrieb1, Judith Kelner, 1Thiago Farias1 

1Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia, Centro de 
Informática – Universidade Federal de Pernambuco (GRVM CIn UFPE) 
Av. Prof. Moraes Rego, S/N – Prédio da Positiva – 1º Andar – Cidade 

Universitária – 50670-901 – Recife – PE – Brasil 

{vt,jk,tsmcf}@cin.ufpe.br 

Resumo 

O OGRE é um engine de renderização gráfica 3D open source e 

orientado a objetos. Foi concebido com o propósito de tornar a 

implementação de aplicações 3D mais fácil e intuitiva para os 

desenvolvedores. O objetivo deste capítulo é apresentar essa 

tecnologia, abordando sucintamente os principais conceitos do 

OGRE, e dando uma visão geral das suas potencialidades como 

engine de desenvolvimento de aplicações gráficas. 

Abstract 

OGRE is an open source and object oriented 3D graphics 

rendering engine. It was conceived with the purpose of making 3D 

applications development easier and more intuitive for developers. 

This chapter aims to present this technology, approaching briefly 

OGRE’s main concepts, and giving an overview of its potentialities 

as graphics applications development engine. 
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9.1. Introdução ao Engine Gráfico OGRE 

OGRE (Object-oriented Graphics Rendering Engine) é um engine 
gráfico open-source que funciona na maioria das plataformas 
existentes. Ele provê uma vasta gama de plugins, ferramentas e 
add-ons que favorecem a criação de vários tipos de aplicações 
gráficas, empregando diversos conceitos inerentes ao 
desenvolvimento destas. 

O engine funciona em várias configurações de hardware 3D 
(GPUs – Graphics Processing Units) disponíveis no mercado, 
desde as obsoletas às mais sofisticadas. Através da interface 
provida pelo OGRE, o desenvolvedor pode verificar se o hardware 
oferece suporte aos requisitos mínimos para execução da aplicação, 
e conseqüentemente pode programar técnicas alternativas para 
requisitos mais sofisticados. Este conceito de técnicas alternativas 
pode ser aplicado também aos materiais e efeitos, incluindo versões 
de shaders e texturas multicamada. 

A interface de programação oferecida nativamente pelo 
OGRE é escrita em C++. Atualmente, existem alguns wrappers 
para o OGRE em Java, .NET e Python, mas eles ainda encontram-
se em desenvolvimento. 

O propósito do OGRE não é ser um game engine; ele é um 
rendering engine genérico que pode ser incorporado a bibliotecas 
de tratamento de entradas, de processamento de som e a 
plataformas com algoritmos de inteligência artificial, compondo 
um kit de desenvolvimento mais completo que oferece suporte ao 
desenvolvimento de aplicações e jogos 3D [OGRE 2007]. 

9.1.1. Licença e Instalação 

O OGRE é licenciado sob os termos da GNU Lesser Public License 
(LGPL). Mais informações relativas à licença podem ser 
encontradas em [LGPL 2007]. 

A instalação do engine pode ser feita através da versão pré-
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compilada do SDK e a partir do código fonte. Detalhes sobre como 
instalar o OGRE podem ser encontrados em [Farias et al. 2006]. 

9.2. A Arquitetura do OGRE 

A arquitetura adotada pelo OGRE utiliza vários conceitos de 
“Padrões de Projeto” (Factories, Singletons, Observers, etc.) que a 
tornam mais compacta e fácil de usar. Os principais componentes 
da arquitetura são: Root, SceneManager, RenderSystem, Entity, 
Mesh, SceneNode e Material. O relacionamento entre estes 
componentes pode ser observado na Figura 9.1. 

 

Figura 9.1. Principais componentes da arquitetura do OGRE 

9.2.1. O Objeto Root 

O objeto Root é o ponto de entrada do OGRE. Ele deve ser 
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instanciado antes de todos os outros objetos, pois é responsável por 
dar origem a todo o sistema e administrar o acesso ao mesmo. 
Desta forma, ele também deve ser o último a ser destruído, pois sua 
destruição significa a finalização do uso da biblioteca OGRE. 

A configuração do sistema pode ser feita através do objeto 
Root, chamando o método Root::showConfigDialog, que 
detecta todas as opções disponibilizadas pelos sistemas de 
renderização (OpenGL [OpenGL 2007] e DirectX [DirectX 2007]) 
e exibe uma caixa de diálogo para que o usuário configure a 
resolução da tela, se a exibição será em tela cheia, entre outras 
opções (ver Figura 9.2). 

 
Figura 9.2. Janela de configuração inicial do OGRE 

A partir do Root pode-se obter a referência para outros 
objetos do sistema, tais como o SceneManager, o RenderSystem e 
outros gerenciadores de recursos, que serão detalhados na 
seqüência. Fazem parte também das tarefas desempenhadas pelo 
Root habilitar o modo de renderização contínua (modo utilizado em 
jogos) e o uso de FrameListeners. FrameListener é uma interface 
fornecida pelo OGRE, implementada pela classe 
ExampleFrameListener, que possui recursos de interação com a 
câmera e exibição de estatísticas [Farias et al. 2006]. 

9.2.2. O Objeto SceneManager 

O SceneManager é o objeto que reúne e organiza todo o conteúdo 
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da cena que será renderizada pelo engine. Ele é responsável por 
aplicar algoritmos para otimizar a exibição da cena, criar e 
gerenciar todas as câmeras, objetos móveis (Entities, descritas na 
Subseção 9.2.4), luzes, malha que representa o mundo e partes 
estáticas da cena. 

A partir do SceneManager pode-se criar e acessar nós e 
objetos móveis, a partir de nomes atribuídos a eles. Por exemplo, o 
método SceneManager::createSceneNode/ 

getSceneNode fornece acesso a nós de controle da cena. 

O SceneManager também é responsável por enviar toda a 
cena para o RenderSystem (ver Subseção 9.2.3). Isso é feito 
automaticamente através do método SceneManager:: 

_renderScene, chamado pelo engine a cada quadro. 

A maior parte da interação com o SceneManager se dá ao 
longo da criação da cena. Durante este processo uma grande 
quantidade de objetos é criada, havendo a possibilidade de 
modificação dinâmica durante o ciclo de renderização, através de 
um FrameListener. 

Diferentes tipos de cenas (indoor e outdoor) requerem 
diferentes algoritmos para decidir que objeto pode ser enviado para 
o RenderSystem (ver Subseção 9.2.3) de forma a manter um bom 
desempenho na renderização. Por causa disso, o SceneManager foi 
projetado para ser especializado (através de subclasses) em um 
determinado tipo de cena. O SceneManager padrão tem um bom 
desempenho em cenas relativamente pequenas, pois faz pouca ou 
nenhuma otimização nelas. O ideal é que seja criado um 
SceneManager para cada tipo de cena, que faça as devidas 
otimizações na sua organização e seleção de objetos a serem 
renderizados, assumindo algumas características existentes de 
acordo com cada tipo. Um exemplo de especialização do 
SceneManager é o BspSceneManager, que otimiza cenas contendo 
grandes ambientes fechados baseando-se numa árvore BSP (Binary 
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Space Partition). Este tipo de cena é comumente encontrado em 
jogos, como Quake 3. Outro exemplo de especialização é o 
PagingLandscapeSceneManager, utilizado em grandes cenas 
abertas e terrenos extensos. Ele é capaz de otimizar a memória e a 
velocidade do programa através de técnicas de compressão de 
vértices e compartilhamento de coordenadas de textura. 

As aplicações que utilizam o OGRE não necessitam saber 
quais subclasses do SceneManager estão disponíveis para 
utilização. A aplicação pode simplesmente chamar o método 
Root::getSceneManager passando o tipo da cena, que pode 
assumir valores representados pelas constantes ST_GENERIC, 
ST_EXTERIOR_CLOSE, ST_EXTERIOR_FAR, 
ST_EXTERIOR_REAL_FAR e ST_INTERIOR. Durante a 
chamada do método o OGRE se encarregará de procurar a 
subclasse mais próxima da sugerida no tipo, ou retornar a subclasse 
genérica caso a especialista não esteja disponível. Isto permite ao 
desenvolvedor criar posteriormente um SceneManager 
especializado que otimizará um tipo de cena antes não otimizado, 
eliminando a necessidade de compilar novamente a aplicação. 

9.2.3. O Objeto RenderSystem 

O RenderSystem é uma classe abstrata que define a interface entre 
o OGRE e a API (Application Programming Interface) gráfica 
utilizada. Ele é responsável por executar comandos para 
renderização e configurar opções próprias da API gráfica. Esta 
classe precisa ser abstrata porque todos os comandos realizados por 
ela dependem da API de renderização utilizada, fazendo-se 
necessária a presença de subclasses específicas para cada uma delas 
(D3D9RenderSystem, GLRenderSystem, etc.). 

Após a inicialização do sistema, através do método 
Root::initialise, o objeto RenderSystem referente ao tipo 
escolhido na configuração pode ser acessado a partir do método 
Root::getRenderSystem. 
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Mesmo sendo um dos componentes mais importantes do 
engine, o RenderSystem não deve ser acessado diretamente. Tudo 
que for preciso para renderizar objetos e definir opções estará 
disponível a partir do SceneManager, do Material (ver 
Subseção 9.2.7) e de outras classes provenientes da cena. O acesso 
ao RenderSystem é somente justificado quando se deseja criar 
múltiplas janelas de renderização (janelas totalmente separadas, 
excluindo alguns casos como múltiplos viewports para dividir uma 
mesma janela, que podem ser criados através da classe 
RenderWindow) ou acessar outros recursos avançados presentes 
somente no RenderSystem. 

9.2.4. O Objeto Entity 

Uma entidade é uma instância de um objeto móvel na cena. Por 
exemplo, um carro, um personagem, um avião ou qualquer objeto 
relativamente pequeno e móvel na cena. 

 
Figura 9.3. Relação entre Entity, SubEntity, Mesh, 
SubMesh e Material 

Toda entidade possui uma malha associada, ou seja, uma 
geometria que descreve o objeto graficamente e que é representada 
pelo objeto Mesh (ilustrado na Figura 9.3). Uma malha é composta 
por um conjunto de vértices e uma série de outras informações 
associadas a cada uma delas, tais como normais, mapeamento de 
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coordenadas de textura e índices de posicionamento das faces. 

Várias entidades podem referenciar o mesmo objeto Mesh, 
no caso de existir mais de uma cópia de um objeto na cena. Desta 
forma, mesmo com vários objetos do mesmo tipo sendo exibidos 
na cena, existirá apenas uma cópia do objeto Mesh para todos eles, 
otimizando o tempo de carregamento ou replicação das malhas e a 
memória utilizada pela aplicação. 

As entidades são criadas através do método 
SceneManager::createEntity, fornecendo-se um nome 
para a entidade e o nome do arquivo .mesh que contém as 
informações da malha. O SceneManager não carregará diretamente 
o arquivo, pois tal operação será executada pelo MeshManager, que 
é responsável por carregar a malha apenas uma vez, mesmo que ele 
seja requisitado inúmeras vezes. 

Para que uma entidade seja renderizada, é necessário 
associá-la a um SceneNode, que será descrito na próxima subseção. 
Quaisquer informações relativas à posição, à orientação e à escala 
não serão armazenadas diretamente na entidade, mas sim no 
SceneNode ao qual ela está associada. 

Quando uma Mesh é inicializada, ela automaticamente 
carrega os materiais que foram definidos no arquivo .mesh. É 
possível se ter mais de um material associado a uma Mesh, sendo 
cada um deles associado a um subconjunto da malha (SubMesh). 
Normalmente uma Mesh é formada por várias SubMeshes e cada 
uma destas recebe originalmente um material diferente. Sendo 
assim, se uma Mesh possuir apenas um material, ela será composta 
por uma única SubMesh. 

Uma entidade é composta por uma ou mais subentidades 
(SubEntity), dependendo apenas da quantidade de SubMeshes 
contidas na Mesh a qual ela referencia. Cada SubMesh terá uma 
SubEntity relacionada, que armazenará informações adicionais 
como o Material que pode ser modificado através do método 
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Material::setMaterialName (detalhes na Subseção 9.2.7 e 
ver Figura 9.3). Desta forma, pode-se modificar a entidade dando-
se uma aparência diferente da Mesh que a originou. 

9.2.5. O Objeto SceneNode 

SceneNode é um objeto utilizado para agrupar entidades e 
armazenar informações de posição, orientação e escala destas. 

Toda entidade, para tornar-se visível, deve estar associada a 
um SceneNode, que deve fazer parte da estrutura hierárquica que 
compõe a cena. Esta estrutura é composta inicialmente por um nó 
raiz, disponibilizado pelo SceneManager através do método 
SceneManager::getRootSceneNode, e deve ser expandida 
criando-se nós que serão filhos deste nó raiz. Cada nó pode ter mais 
de um filho, podendo assim compor um ambiente hierárquico 
qualquer. Nós, como câmeras e luzes, também podem fazer parte 
desta hierarquia. Estes, particularmente, não precisam estar 
associados a SceneNodes, uma vez que também armazenam 
informações de orientação e posicionamento. 

Para criar uma hierarquia de nós deve-se utilizar o método 
SceneNode::createChildSceneNode que cria nós filhos. 

Pode-se utilizar o SceneNode também para aplicar 
transformações espaciais às entidades associadas. Estas 
transformações são aplicadas hierarquicamente a todos os nós 
descendentes, facilitando a construção e animação de objetos 
hierárquicos. 

Tais conjuntos de transformações podem ser traduzidos em 
operações, como translações e rotações, sendo estas últimas em 
relação a um determinado eixo de coordenadas (row, pitch, yaw) ou 
a um eixo qualquer (utilizando quatérnios). 

Outros comandos também estão disponíveis através do 
SceneNode. Entre eles estão o setVisible, que alterna a 
visibilidade do grupo de entidades associado ao nó, e o 



Tecnologias para o Desenvolvimento de Sistemas de Realidade Virtual e Aumentada 

showBoundingBox, que mostra a caixa que delimita o volume 
das entidades. 

Cada SceneNode pode ser identificado através de um nome, 
dado no momento de sua criação. Sendo assim, buscas podem ser 
realizadas utilizando como parâmetro o nome do SceneNode 
desejado, a partir do objeto SceneManager. 

9.2.6. O Objeto Camera & Viewport 

Camera representa um ponto de vista da cena, simbolizado por um 
nó com propriedades de Frustum. O conceito de Frustum está 
ligado a uma área restrita de visualização, que possui atributos 
como campo de vista (ângulo de abertura) ou FOV (Field Of View), 
aspecto (relação entre largura e altura) ou aspect, e os planos que 
delimitam o volume de visualização (near plane e far plane) 
[Foley et al. 2005]. 

A câmera possui ainda uma posição e uma orientação, 
podendo ser movimentada dinamicamente. Sua criação deve ser 
feita sempre através do SceneManager, o qual guarda referências 
para as câmeras e pode retorná-las a partir de um nome associado a 
elas no momento de sua criação. 

 

Figura 9.4. Viewports diferentes em uma mesma janela 

Uma câmera só deverá ser utilizada como ponto de vista se 
associada a um alvo de renderização (RenderTarget), como uma 
janela ou uma textura. No caso mais comum adiciona-se uma 
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câmera a uma RenderWindow e cria-se uma área de visualização 
dentro da janela chamada Viewport. O Viewport tem informações 
como altura, largura, cor do fundo e posicionamento no alvo de 
renderização, que podem ser utilizadas para criar mecanismos 
como visualizações diferentes em uma mesma janela (recurso 
usado em jogos multiplayer para consoles como o da Figura 9.4). 

A partir de Cameras e Viewports pode-se também criar 
efeitos de reflexão do ambiente utilizando outro tipo de 
RenderTarget, chamado RenderTexture, descrito na Seção 9.5.2. 

9.2.7. O Objeto Material 

O objeto Material altera a aparência dos objetos da cena e controla 
como os mesmos serão renderizados, o que reflete no modo como 
serão visualizados posteriormente. No objeto Material são 
especificadas quais as propriedades da superfície do material, como 
os componentes do modelo de iluminação (ambiente, difuso, 
especular e emissivo) [Foley et al. 2005]. 

Fazem parte também do Material as camadas de texturas 
associadas a ele, suas imagens correspondentes, e como elas devem 
interagir para formar a superfície final (blending, composição 
aditiva, composição modulativa, etc.). Além disso, alguns efeitos 
podem ser adicionados através do Material, como Mapeamento de 
Ambiente (Environment Mapping), filtros de textura, animações e 
modo de culling (se o material deve ser aplicado nas duas faces dos 
triângulos da malha). Os Materials são identificados unicamente 
por um nome e podem ser atribuídos a qualquer Entity ou 
SubEntity através dos métodos Entity::setMaterialName 
ou SubEntity::setMaterialName. 

Um Material é composto de um conjunto de techniques 
e passes que podem ser alteradas através do código C++ ou 
carregadas em um script de configuração de material. Esta 
característica torna a edição e modificação do material 
independente do código fonte, podendo inclusive haver uma 
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modificação sem que seja necessária uma recompilação. Os scripts 
e seus atributos e facilidades serão melhor explorados na Seção 9.4. 

9.3. Geração de Malhas 

Por padrão, o OGRE oferece suporte ao carregamento de malhas 
através dos arquivos .mesh. Estes arquivos podem ser facilmente 
exportados através de diversos softwares de modelagem 3D, como 
3DS Max [3DS 2007], Maya [Maya 2007], Blender 
[Blender 2007], entre outros. Além dos arquivos .mesh, existem 
os .xml.mesh para armazenar dados da malha, sendo esses 
diferenciados dos primeiros apenas por não serem binários. 

O processo de exportação das malhas é realizado em dois 
passos. Primeiramente um arquivo .xml.mesh é gerado pela 
ferramenta de modelagem 3D. Este arquivo, por não ser binário, 
pode ser lido, entendido e editado diretamente em qualquer editor 
de texto, possibilitando assim que pequenas alterações possam ser 
realizadas diretamente no mesmo. Em seguida, o .xml.mesh 
deve ser traduzido para um .mesh, sendo este último o arquivo 
final que será carregado pelo engine. Caso o modelo tenha sido 
exportado pelo 3DS Max este passo será abstraído, pois a 
ferramenta o executa implicitamente (o 3DS chama 
automaticamente o tradutor). 

A tradução dos arquivos .xml.mesh para os .mesh é 
feita pela ferramenta OgreXMLConverter. Esta ferramenta não 
possui uma interface gráfica, logo todas as funções devem ser 
chamadas através de linhas de comando. Ela está disponível para 
download gratuito no site oficial do OGRE. Outra ferramenta 
disponibilizada no site é o OgreMeshViewer, que possibilita que os 
arquivos sejam visualizados antes de serem carregados pelo engine. 

9.4. Scripts 

Scripts são simples arquivos de texto que podem ser criados e 
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alterados em qualquer editor de texto, e que têm o propósito de 
agilizar o processo de desenvolvimento. Eles servem como um 
caminho alternativo ao código fonte para criação de alguns 
recursos suportados pelo engine. Os scripts suportados pelo OGRE 
são: Material Scripts, Particle Scripts, Overlay Scripts e Font 
Definition Scripts. Nesta seção serão brevemente apresentados os 
scripts de inicialização e os Material Scripts; maiores informações 
sobre os demais scripts suportados podem ser encontradas em 
[Farias et al. 2006] 

Os scripts, além de tornarem o código fonte da aplicação 
mais enxuto, também descartam a necessidade de recompilação do 
código quando houver a necessidade de alteração de parâmetros 
dos recursos. Esta característica torna o processo de 
experimentação mais rápido e menos penoso. Outra característica 
positiva dos scripts é que eles podem ser reusados facilmente por 
outras aplicações, já que são independentes do código fonte. 

9.4.1. Inicialização 

Fazem parte dos scripts de inicialização os arquivos 
plugins.cfg, ogre.cfg e resources.cfg. Eles são 
responsáveis, respectivamente, pelo carregamento dos plugins, 
preenchimento automático das opções de configuração e definição 
de caminhos para os recursos utilizados pela aplicação. Este último 
é utilizado obrigatoriamente apenas para aplicações que derivam da 
classe ExampleApplication, fornecida pelo modelo de 
aplicação do OGRE [Farias et al. 2006]. 

Cada arquivo tem seu formato específico. No caso do 
arquivo plugins.cfg existe uma configuração chamada 
PluginFolder, que aponta para a pasta onde estarão localizados 
todos os plugins listados no arquivo. As demais configurações são 
do tipo Plugin e devem ser seguidas de nomes de plugins a serem 
carregados (os nomes das bibliotecas sem a extensão dll). O 
arquivo resources.cfg é formado de diretivas Zip e 



Tecnologias para o Desenvolvimento de Sistemas de Realidade Virtual e Aumentada 

FileSystem, que apontam respectivamente para arquivos 
compactados no formato zip e para pastas onde o OGRE procurará 
por mais arquivos de scripts e recursos utilizados na aplicação. O 
arquivo ogre.cfg é dispensável, pois é gerado sempre que a tela 
de configurações exibida na inicialização da aplicação é fechada. 
Ele contém os últimos valores configurados pelo usuário. 

9.4.2. Materiais 

Material Scripts possibilitam a definição de materiais complexos de 
forma fácil e rápida, os quais podem ser reusados posteriormente. 
Na definição de materiais através de scripts, o desenvolvedor pode 
escrever seus scripts e carregá-los quando necessário. 

Arquivos contendo scripts de materiais geralmente são 
identificados pela extensão .material. Esses arquivos são 
analisados (parsed) automaticamente no momento da inicialização 
da aplicação. Por padrão, a aplicação busca em todos os diretórios 
de recursos comuns pelos arquivos .material, e analisa a 
estrutura de cada script. Ao final da análise, os scripts que 
possuírem erro na sintaxe não serão carregados, e os objetos que 
utilizem este material aparecerão brancos. 

É possível definir inúmeros materiais em um único arquivo 
.material. Essa é uma opção bastante utilizada quando se 
deseja agrupar materiais relativos a uma única entidade da cena. 
Por exemplo, todos os materiais aplicados em um personagem de 
um jogo podem ser agrupados em um único arquivo, facilitando a 
busca dos mesmos caso seja necessária alguma alteração. 

A estrutura de um script de material é relativamente 
simples; ela segue uma estrutura hierárquica de seções. As seções 
de um script de material são: material, technique, pass e 
texture_unit. Cada seção possui um conjunto específico de 
atributos e, caso um atributo não apareça na sua respectiva seção, a 
este será atribuído um valor padrão. 
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O valor padrão dos atributos pode variar de atributo para 
atributo; por exemplo, o valor padrão do atributo ambient é 1.0 
1.0 1.0 1.0, enquanto o do atributo cull_hardware é 
clockwise. A descrição dos atributos e seu valor padrão para 
todas as seções de um script de material pode ser vista em 
[Farias et al. 2006]. 

O identificador de um material é definido na declaração da 
seção material. Todo material deve ser identificado por uma 
string globalmente única e, caso contrário, a aplicação será 
finalizada devido ao conflito entre nomes. Os identificadores 
podem conter caracteres do tipo ‘/’, de modo que a noção de árvore 
possa ser expressa. 

 
Figura 9.5. Cena com efeitos de reflexão e refração, em dois LODs 

As técnicas são definidas através da palavra technique e 
diferentemente de um material, não requerem identificador. 
Uma technique é usada quando se deseja criar um efeito 
específico (ver Figura 9.5); desta forma, um material pode ser 
composto por várias techniques. Materials com múltiplas 
techniques são bastante úteis nos casos em que a aplicação será 
executada em diferentes plataformas e configurações de hardware. 
O engine escolherá (em tempo de execução) uma das 
techniques definidas no script, dando maior prioridade as que 
forem primeiramente declaradas. Assim, é recomendado que se 
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disponha ordenadamente as techniques das mais sofisticadas as 
menos sofisticadas. Múltiplas techniques podem ser utilizadas 
quando se deseja um efeito menos preciso em objetos que, por 
exemplo, estejam distantes do observador (Level Of Detail - LOD). 

A seção pass representa um passo da renderização (uma 
chamada a API). O custo computacional de uma technique é 
diretamente proporcional à quantidade de passos. texture_unit 
é usada para definir os atributos relativos a textura. 

9.5. Facilidades do Engine 

Geração de sombras, Render-to-Texture e Mouse Picking são 
facilidades oferecidas pelo OGRE que possibilitam a 
implementação de aplicações com características que as tornam 
mais agradáveis para o usuário, tanto do ponto de vista visual 
quanto interativo. 

9.5.1. Geração de Sombras 

Geração de sombras é um aspecto importante na busca pelo 
realismo de uma cena, pois ajuda na percepção da distância entre os 
objetos. Existem diversas formas de gerar sombras, cada uma com 
suas vantagens e desvantagens. De uma forma geral, quanto mais 
próxima da realidade for a simulação das sombras, mais ela será 
computacionalmente custosa. O OGRE oferece várias 
implementações de sombra, de modo que o desenvolvedor possa 
escolher qual implementação é a mais apropriada para a sua 
aplicação. O OGRE suporta três tipos de cálculos de sombra; a 
Figura 9.6 ilustra seus resultados: 

� Texture Modulative – é a menos custosa das três, porém não 
produz efeitos tão bons. Ela funciona criando um Render-
to-Texture (ver detalhes na próxima subseção), que gera os 
mapas de textura aplicados à cena simulando as sombras; 

� Stencil Modulative – não é tão precisa quanto a Stencil 
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Additive, mas é mais rápida. Ela funciona renderizando os 
volumes das sombras após a renderização dos objetos não 
transparentes; 

� Stencil Additive – esta técnica renderiza cada luz como um 
passo aditivo separado na cena. É a mais custosa das três, 
pois para cada luz adicional ela requer um novo passo de 
renderização. 

 
Figura 9.6. Geração de sombras: (a) Stencil Additive; (b) 
Stencil Modulative; (c) Texture Modulative; (d) sem sombra 

Para se ter sombras em uma cena, primeiramente o cálculo 
das mesmas deve ser habilitado através do método 
SceneManager::setShadowTechnique. É importante que 
este passo seja executado antes de qualquer outro, pois a técnica 
escolhida pode alterar a forma como as malhas são carregadas. Em 
seguida, uma ou mais luzes devem ser criadas, pois sem elas as 
sombras não podem ser geradas. Após isso, desabilita-se a projeção 
de sombra nos objetos que não devem projetá-las. Este passo é 
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realizado pelo método Entity::setCastShadows, que recebe 
como parâmetro um valor booleano. E, por final, define-se quais 
objetos receberão ou não sombras. Tal definição (diferentemente da 
anterior) é realizada em cada Material, podendo ser feita através do 
script (no atributo receive_shadows), ou diretamente no 
código (Material::setReceiveShadows). 

9.5.2. Render-to-Texture 

Render-to-Texture é uma técnica para renderizar cenas em texturas 
que são utilizadas em materiais para torná-los reflexivos. Ela pode 
ser usada, por exemplo, para compor o material da carroceria de 
um carro, que tem uma cor base e também reflete o ambiente. 

Para utilizar esta técnica no OGRE tem-se que entender o 
conceito de RenderTargets. Estes servem como “alvos” de 
renderização para uma determinada câmera, que é associada a um 
Viewport (porção do alvo que será utilizada para renderização) 
deste alvo. Desta forma, pode-se classificar como RenderTargets os 
objetos RenderWindow e RenderTexture, sendo o último o alvo 
utilizado na renderização para uma textura. 

Os passos necessários para aplicar um material que 
contenha uma RenderTexture são os seguintes: 

1. criação do script de material; 

2. adição do nome da RenderTexture como texture_unit 
de um material; 

3. criação (no código) de um RenderTexture com o mesmo 
nome utilizado no script de material; 

4. adição de um Viewport através de uma câmera que vai 
definir que parte da cena será renderizada no 
RenderTexture; 

5. aplicação do material em alguma entidade. 
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Pode-se, a partir da seqüência de comandos descrita acima, 
obter resultados significativos, do ponto de vista de mapeamento do 
ambiente em objetos reflexivos, como ilustrado na Figura 9.7a, 
onde percebe-se a reflexão do ambiente (grama, árvores e céu) na 
cabeça do ogro. 

  
a b 

Figura 9.7. a) Material reflexivo criado com Render-to-
Texture; b) AxisAlignedBoxes das entidades da cena para 
Mouse Picking 

9.5.3. Mouse Picking 

Uma operação bastante comum em aplicativos 3D é a seleção de 
objetos da cena utilizando o mouse, a qual é denominada Picking. 
Tal rotina é suportada nativamente pelo OGRE, de modo que 
aplicações (principalmente editores 3D) que necessitem desse tipo 
de requisito possam ser desenvolvidas. 

O Picking é realizado através do objeto RaySceneQuery. 
Tal objeto é criado através do método 
SceneManager::createRaySceneQuery recebendo como 
parâmetro um raio (ray). Este raio pode ser inicialmente nulo, pois 
ele poderá ser redefinido posteriormente. Após a definição do raio, 
o RaySceneQuery deverá ser executado, retornando assim o 
conjunto de objetos interceptados pelo mesmo. Este raio é 
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usualmente computado utilizando a função 
getCameraToViewportRay do objeto Camera, que recebe 
como parâmetro a posição relativa do mouse à janela. 

O Picking padrão implementado no OGRE detecta os 
objetos com base no AxisAlignedBox dos objetos, o que faz com 
que os resultados sejam imprecisos, porém rápidos. Um 
AxisAlignedBox é um tipo de BoudingBox que sempre está 
alinhado com o eixo de coordenadas do mundo; assim, mesmo que 
os objetos sejam rotacionados seus BoudingBoxes continuarão 
alinhados. Se a aplicação requisitar uma forma mais acurada de 
Picking, esta deverá ser implementada pelo desenvolvedor. A 
implementação padrão do Picking no OGRE, por ser mais rápida, 
pode ser utilizada como um filtro inicial, diminuindo assim a área 
de busca na qual um algoritmo mais complexo atuará. A 
Figura 9.7b mostra os AxisAlignedBoxes (observe que eles sempre 
estão alinhados com o mundo) dos peixes nadando. 

9.6. Considerações Finais 

A utilização de engines de renderização genéricos, open-source, 
multiplataforma, com uma vasta gama de ferramentas compatíveis 
para o desenvolvimento de vários tipos de aplicações gráficas e 
com suporte a programação de técnicas alternativas de acordo com 
a infra-estrutura de hardware disponível e os requisitos da 
aplicação, que funcionam em várias configurações de GPUs, que 
oferecem wrappers para outras plataformas de software, para 
desenvolvimento de aplicações gráficas e jogos está se tornando 
cada vez mais comum. Isto se deve as funções sofisticadas que os 
mesmos oferecem para o desenvolvedor, que também usufrui das 
facilidades de implementação que ferramentas que utilizam o 
paradigma de orientação a objetos oferecem. O OGRE, apresentado 
neste capítulo, é um destes engines. 
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