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Resumo 

A usabilidade de um software é dependente das técnicas de 

interação disponíveis na sua interface. Várias dessas técnicas 

encontram-se descritas na literatura, e algumas usadas nos 

ambientes de Realidade Virtual e Aumentada, com uma breve 

descrição sobre sua  implementação, são descritas neste capítulo. 

Abstract 

Software usability is highly dependent on the supported interaction 

at the interface level. A number of techniques have been described 

in the literature, and some of those used in the context of virtual 

and augmented realities together with implementation aspects are 

presented in this chapter. 
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3.1. Introdução 

A interação entre pessoas existe desde o surgimento das primeiras 
civilizações humanas. Diferentes culturas utilizaram diversas 
formas para a troca de informações, numa evolução contínua que 
teve início com os primeiros desenhos rupestres nas cavernas, 
passando pelos sinais de fumaça, os sons dos tambores, as pinturas 
nas telas, a imprensa escrita e falada, o telefone, a televisão e, 
finalmente, o computador e toda parafernália tecnológica existentes 
atualmente. 

 No contexto de interface homem-máquina, interação é a 
maneira com que o usuário se comunica com a aplicação, podendo 
esta comunicação ocorrer através de dispositivos ou de forma 
simbólica [Schneiderman e Plaisant 2004]. 

 De acordo com Bowman, “interação é um método que 
permite a um usuário realizar uma tarefa através da interface do 
usuário. Uma técnica de interação inclui tanto componentes de 
hardware (dispositivos de entrada/saída) quanto de software. As 
técnicas de interação utilizadas nos componentes de software são 
responsáveis por mapear a informação de um dispositivo de entrada 
em alguma ação dentro do sistema, e por mapear a saída do sistema 
de forma que esta possa ser interpretada pelos dispositivos de 
saída” [Bowman et al. 2004]. 

 Existe um dito popular, que não se deve adquirir um livro 
apenas pela aparência da sua capa. Isto pode ser válido no contexto 
dos livros, mas considerando-se software, a experiência indica que 
vários usuários deixam de usar um software sofisticado por causa 
de uma interface mal projetada e das dificuldades de interagir 
através da mesma. 

 No início da era computacional, não se deu muita 
importância ao processo de interação homem-máquina (HCI). A 
prioridade era obter um processamento preciso dos dados. Com a 
evolução e disseminação dos computadores pessoais cresceu a 
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necessidade de serem adotadas metodologias específicas para a 
HCI. Os usuários não estão dispostos a consumir seu tempo 
precioso com aplicações que possuam interfaces que utilizam 
técnicas primárias de interação. A busca por estratégias avançadas 
de interação contempla, atualmente, grande parte do tempo dos 
projetistas quando se inicia o processo de desenvolvimento de um 
novo software ou de um novo dispositivo. 

 Inúmeros são os benefícios que um bom projeto de 
interação pode agregar a um software. Entre estes podem-se citar a 
usabilidade do sistema, menor curva de aprendizagem, localização 
e uso de todas as potencialidades da aplicação, otimização do 
tempo do usuário na busca pela informação, entre outros. 

 Nas aplicações que exploram o espaço bidimensional (2D) 
as técnicas de HCI já estão consolidadas e incluem as comumente 
encontradas nas interfaces do tipo WIMP - Windows, Icons, Menus 
and Pointing Device. Através desse tipo de interação os usuários 
normalmente podem gerenciar os sistemas operacionais, armazenar 
e gerenciar textos, apresentações, bitmaps, áudios, vídeos, entre 
outros. A interação via dispositivo de apontamento, ou 
simplesmente mouse, é bastante explorada na maioria das 
interfaces projetadas para desktops 2D. 

 De acordo com Trevisan, um dos aspectos centrais na HCI 
consiste em como combinar objetos reais e virtuais dentro de um 
ambiente real, de tal forma que os usuários possam realizar as suas 
tarefas e interagirem simultaneamente com os objetos reais e 
virtuais [Trevisan et al. 2002]. Utilizando os métodos já 
consolidados de projetos de interfaces em ambientes 2D, o usuário 
será levado a interagir com dois ambientes, um real e outro virtual, 
o que poderá acarretar numa quebra do seu fluxo natural de 
interação, quando solicitado ora a interagir com o ambiente real ora 
com o mundo virtual. Como conseqüência destas dificuldades, os 
métodos tradicionais não são válidos para projetar e avaliar 
interfaces em ambientes tridimensionais (3D). 
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Nas aplicações de Realidade Virtual (VR) técnicas especiais 
de interação que lidam com o espaço 3D são demandadas. A 
interação pode ocorrer tanto no sentido usuário-aplicação, quanto 
no sentido aplicação-usuário. Como exemplos desta última, 
cenários virtuais utilizados em VR podem dar retorno ao usuário 
através de dispositivos chamados “hápticos”. Neste caso, o usuário 
sente a reação do mundo virtual e pode reagir de forma diferente 
dependendo dos estímulos providos pela VR. 

Ainda considerando os ambientes de VR, deve ser avaliado 
se a interação será não-imersiva, ou imersiva. Para os ambientes 
imersivos as técnicas de interação introduzem novos paradigmas 
para o usuário, estimulando outros sentidos que normalmente não 
poderiam ser explorados em ambientes não-imersivos, como por 
exemplo, a visão estereoscópica [Bowman et al. 2004]. 

 Nos ambientes de Realidade Aumentada (AR) a mudança 
ainda é mais drástica, principalmente do ponto de vista do usuário, 
onde os computadores tradicionais com os seus dispositivos e 
interfaces já bem definidas praticamente não são mais utilizados. 
Com a introdução de alguns dispositivos especializados, tais como 
trackers e luvas de dados, resolvem-se problemas específicos para 
algumas aplicações, mas estes dispositivos não podem ser 
reutilizados ou adaptados em outras áreas de aplicação 
[Broll et al. 2005]. 

 O design de técnicas de interação visa três objetivos 
principais: desempenho, usabilidade e utilidade. Desempenho diz 
respeito à quão bem as atividades estão sendo realizadas pelo 
usuário e pelo sistema, em cooperação, além de eficiência, precisão 
e produtividade. Usabilidade trata da facilidade em informar o 
sistema sobre as intenções do usuário, bem como a facilidade de 
uso e de aprendizado, além do conforto do usuário. Utilidade 
mostra que a interação ajuda o usuário a atingir os seus objetivos, 
podendo focalizar na tarefa. 

 A próxima seção descreve as principais técnicas de 
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interação para interfaces 3D, apresentadas utilizando a classificação 
definida por Bowman em [Bowman et al. 2004] para técnicas 
comumente adotadas em ambientes de VR, além de uma breve 
discussão sobre a adaptação destas técnicas para ambientes de AR. 

3.2. Métodos e Técnicas de Interação 

Interação 3D é crucial em sistemas de VR, assim como de AR. 
Nesta seção são apresentadas algumas técnicas de interação 3D que 
foram, originalmente, desenvolvidas para ambientes virtuais. É 
importante ressaltar que a maioria destas técnicas pode ser 
adequadamente utilizada em ambientes de AR e Virtualidade 
Aumentada, com poucas ou sem adaptações. 

As técnicas de interação para VR foram classificadas em 
quatro categorias principais, de acordo com a tarefa realizada pelo 
usuário: técnicas para seleção e manipulação, para controle do 
sistema, para navegação e de entrada simbólica. Esta classificação 
foi definida em [Bowman et al. 2004], e tem sido amplamente 
aplicada pela comunidade de interface homem-máquina. 

3.2.1. Manipulação 3D 

A efetividade das técnicas de manipulação 3D depende das tarefas 
de manipulação para as quais elas são aplicadas. A mesma técnica 
pode ser intuitiva e fácil de usar em algumas condições, porém 
inadequada em outras. É necessário que a interação seja realista, o 
que significa que o usuário, por exemplo, agarra e move o objeto 
virtual como manipularia esses objetos no mundo real. 

A tarefa de manipulação trata de seleção, ou seja, 
especificar um ou mais objetos a partir de um conjunto de objetos, 
para algum propósito. Além disto, o usuário especifica 
propriedades de um objeto, como posição, orientação, escala, 
forma, textura e cor. Os objetivos da seleção são consultar um 
objeto, navegar até este objeto, tornar o objeto ativo e definir a 
manipulação a ser realizada. Por outro lado, os objetivos da 



Realidade Virtual e Aumentada: Conceitos, Projeto e Aplicações 

manipulação são posicionar objetos (design de objetos, 
agrupamento de objetos, layout do ambiente virtual), navegar pelo 
ambiente e realizar uma determinada ação. 

Muitas das técnicas de manipulação podem ser usadas em 
combinação com técnicas de interação para outras tarefas, não 
diretamente relacionadas com manipulação. Algo a observar é que 
técnicas de manipulação preservam a forma dos objetos. 

As técnicas de interação para manipulação 3D são 
Apontamento, Manipulação Direta, Mundo em Miniatura, 
Agregação e Integração e Manipulação 3D para Desktop. Cada 
uma destas categorias possui várias técnicas associadas. As 
características destas técnicas são detalhadamente descritas em 
[Bastos et al. 2006]. 

A Figura 3.1 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 (descrita em 
[Bastos et al. 2006]) 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 3.1a ilustra o holofote 
apagado; a caixa branca ao seu redor da Figura 3.1b, c e d significa 
que o usuário selecionou o holofote e o acendeu. Os retângulos 
(Figura 3.1b), círculos (Figura 3.1c) e eixos (Figura 3.1d) 
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. 

3.2.1.1. Considerações sobre Implementação 

Uma questão bastante importante quando da implementação 
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de técnicas de manipulação 3D é como indicar um evento de 
seleção ou manipulação. A dificuldade aumenta quando o ambiente 
possui interseções entre objetos. Por isso, é importante que o 
sistema forneça algum tipo de retorno para o usuário, que pode ser 
gráfico, auditivo ou tátil, de forma que o mesmo saiba quando um 
objeto está selecionado e pronto para ser manipulado.  

 

 

a 

 

b 

 

c 
 

d 

Figura 3.1. 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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 Exemplos clássicos de retorno visual são o avatar da mão 
virtual e o avatar caneta, que representam a mão do usuário 
manipulando objetos na cena, ou então uma caneta que pode ser 
usada para apontar para o objeto em questão. Uma abordagem 
bastante utilizada na implementação de técnicas para manipulação 
é a que especifica que o sistema possui uma lista dos objetos 
selecionáveis, o que impede a seleção de objetos que não podem 
ser manipulados pelo usuário. 

A integração da técnica de seleção com a de manipulação 
também é uma questão de implementação importante. Para iniciar a 
manipulação, a seleção deve ser desabilitada, e o estado da seleção 
deve ser informado durante a manipulação. Um aspecto da 
especificação da interface é definir claramente o que acontece no 
sistema após a manipulação. 

3.2.2. Controle do Sistema 

Técnicas de interação para controle do sistema servem basicamente 
para modificar o estado do sistema ou o modo de interação 
utilizado pelo mesmo. Normalmente, estas ações são realizadas 
através de comandos disponíveis na interface. Comandos de 
controle do sistema muitas vezes são integrados com outras tarefas 
de interação, quando modificam o estado do sistema, ou com todas 
as outras atividades de interação disponíveis no sistema, quando o 
usuário os utiliza para controlar o modo de interação a ser utilizado. 
Um exemplo clássico são comandos acessíveis via menus, como 
salvar um arquivo, entre outros. 

As técnicas de interação para controle do sistema são 
Menus Gráficos, Comandos de Voz, Comandos de Gestos e 
Ferramentas. Estas categorias possuem várias técnicas associadas e 
uma descrição mais detalhada das mesmas encontra-se em 
[Bastos et al. 2006]. 

A Figura 3.2 ilustra a utilização de menus 2D adaptados 
para um cenário 3D. Neste caso, o usuário pode utilizar o menu 
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como está habituado a fazê-lo em aplicações 2D, para diversas 
tarefas de manipulação de arquivos em um cenário 3D. A figura 
apresenta um dos menus da aplicação mivaDesk 
[Teixeira et al. 2007]. 

 
Figura 3.2. 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) 

3.2.2.1. Considerações sobre Implementação 

A implementação das técnicas de controle do sistema deve facilitar 
o foco na tarefa a ser realizada pelo usuário, evitando que sua 
atenção seja desviada do objetivo inicial. Além disto, é importante 
usar uma referência espacial consistente, posicionando 
corretamente os comandos no ambiente virtual. 

Este tipo de técnica de interação é fortemente embasado em 
entrada multimodal, permitindo o uso de voz, gestos, além dos 
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menus gráficos posicionados na cena. A utilização destas 
modalidades variadas de entrada de dados deve ser cuidadosamente 
avaliada, de acordo com o domínio da aplicação e o perfil do 
usuário. 

3.2.3. Navegação 

É sabido que movimentação física tem uma influência positiva nos 
níveis de presença relatados por usuários quando da interação em 
ambientes virtuais. É neste contexto que são importantes as 
técnicas de interação para navegação. O usuário, ao navegar pelo 
ambiente virtual, pode realizar ações como viajar (explorar) pela 
cena ou procurar um caminho específico. 

Ao viajar (travel), o usuário se movimenta entre dois 
lugares, pela definição da posição (e orientação) do seu ponto de 
vista. Através desta ação o usuário pode realizar tarefas de 
exploração do ambiente virtual, de busca por algum local 
específico do ambiente, e de manobra. No caso da busca, a posição 
do alvo pode ou não ser conhecida; quando a posição não é 
conhecida, a busca é chamada ingênua (naive), e quando é 
conhecida e o usuário quer encontrar novamente um local 
específico diz-se que é uma busca privilegiada (primed). Esta tarefa 
de navegação é amplamente realizada nas aplicações. 

A ação conhecida como wayfinding, que permite procurar 
um caminho específico, visa o uso e a aquisição por parte do 
usuário de conhecimento espacial para definir um caminho no 
ambiente. O auxílio de pistas e dicas disponíveis no ambiente 
virtual facilita a realização desta tarefa. Usuários possuem 
habilidades de orientação diferentes, o que deve ser levado em 
consideração quando da utilização de técnicas para navegação. 

As técnicas de interação para navegação são Locomoção 
Física, Direcionamento, Planejamento de Rotas, Baseadas em 
Alvo, Manipulação Manual, Travel-by-Scaling, Orientação do 
Viewpoint, Especificação da Velocidade e Controles Integrados da 
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Câmera para Ambientes Desktop 3D. Em [Bastos et al. 2006] 
encontra-se uma descrição detalhada de cada uma destas categorias 
com suas técnicas associadas, bem como suas características. 

A Figura 3.3 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. 

 
Figura 3.3. 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) 
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3.2.3.1. Considerações sobre Implementação 

Existe uma quantidade bastante variada de técnicas de interação 
para navegação, disponíveis na literatura. Por isso, a simplicidade 
do uso da técnica deve ser levada em consideração; por exemplo, 
técnicas baseadas no alvo são simples para se movimentar até um 
objeto específico, enquanto técnicas de direcionamento são mais 
apropriadas quando se deseja realizar uma busca. 

3.2.4. Entrada Simbólica 

Existem diversas situações onde entrada simbólica em aplicações 
seria útil, tais como deixar uma carta, uma anotação precisa para o 
projetista em um passeio arquitetônico, entrar nomes de arquivos 
para operações de abrir/salvar, adicionar nomes a objetos virtuais, 
especificar propriedades numéricas (por exemplo, largura e 
posição) e especificar parâmetros em uma visualização científica. 
Estas aplicações podem ser generalizadas em cenários que 
envolvem mundos virtuais imersivos ou mundos aumentados. 
Nestes mundos uma técnica comum de entrada de texto/número é 
demandada (entrada via teclado, por exemplo), e uma entrada de 
voz somente não seria suficiente para o usuário interagir com o 
mundo. 

Técnicas de entrada simbólica para interfaces 3D são 
diferentes de técnicas tradicionais (por exemplo, teclado) pelas 
diferenças inerentes entre interfaces 3D (não desktop) e 2D. 
Plataformas móveis usam entrada baseada em caneta, na qual o 
usuário escreve caracteres, símbolos ou outros gestos com uma 
caneta no dispositivo. Algumas dessas técnicas já foram usadas em 
interfaces 3D, utilizando este tipo de dispositivo para interação. 

As técnicas de interação para entrada simbólica são 
Baseadas em Teclado, Baseadas em Caneta, Baseadas em Gestos e 
Baseadas na Fala. Estas categorias e suas características são 
detalhadamente descritas em [Bastos et al. 2006]. 
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A Figura 3.4 ilustra um teclado virtual que aplica a técnica 
de interação Teclado Soft para entrada de texto na aplicação 
mivaDesk [Teixeira et al. 2007]. O usuário interage com o mesmo 
simulando o toque nas teclas de um teclado convencional 
colocando o cursor controlado por um tracker sobre a tecla virtual 
desejada e fazendo uma postura de seleção com uma luva. 

 

Figura 3.4. 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) 

3.2.5. Técnicas de Interação Específicas para Realidade 
Aumentada 

Técnicas de interação específicas para interfaces de AR foram 
concebidas, a fim de aproveitar características inerentes deste tipo 
de interface, tais como a possibilidade de interação do usuário tanto 
com objetos virtuais quanto reais durante a utilização da aplicação, 
e a mobilidade. 
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Atualmente, ainda não existe um consenso, na literatura, 
sobre como estas técnicas de interação devam ser adequadamente 
classificadas. No entanto, alguns autores publicaram propostas de 
classificações, tais como [Trevisan et al. 2002], [Bowman et al. 
2004] e [Broll et al. 2005]. 

Nesta seção serão ilustradas algumas técnicas de interação 
amplamente empregadas em aplicações de AR, e será traçado um 
paralelo com suas classificações correspondentes em VR. 

3.2.5.1. Interfaces Tangíveis 

Da mesma forma que as técnicas de interação para manipulação 
utilizadas em VR permitem ao usuário selecionar e manipular 
objetos virtuais, em AR tem-se as interfaces tangíveis. Esta técnica 
permite a manipulação de objetos virtuais através da manipulação 
de objetos reais.  

 Em interfaces tangíveis os usuários manipulam objetos 
físicos, ferramentas, superfícies ou espaços para interagir com as 
aplicações. A forma como os usuários manipulam os objetos reais é 
natural e intuitiva. Em sistemas de AR, os objetos físicos são 
mapeados usando-se uma função um-para-um com operações sobre 
objetos virtuais. 

Para ilustrar, pode-se assumir como exemplo uma aplicação 
que disponibiliza um serviço de leilão virtual no qual o usuário 
interage utilizando um cubo tangível [Teichrieb et al. 2007]. Em 
leilões reais o arrematador provavelmente desejará ver o lote ou 
alguns de seus itens antes de finalizar o processo de compra. Ele se 
sentirá confortável se for possível tocar os objetos com as mãos e 
observar todos os seus detalhes.  

Dessa forma, o serviço de leilão virtual foi desenvolvido 
permitindo ao usuário interagir com os itens do lote a ser leiloado, 
visualizando os mesmos em 360°, além de ser possível escalar os 
objetos para uma visualização mais detalhada, se for o caso. 
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Rotacionando um cubo de marcadores em sentido horário, o objeto 
é escalado até o valor mais alto definido na aplicação, e para 
reduzir seu tamanho o usuário gira em sentido anti-horário. A 
Figura 3.5 ilustra o usuário manipulando um item do lote, 
utilizando para isso um cubo tangível cujas faces são marcadores 
fiduciais. 

 

 
Figura 3.5. Interface tangível para manipulação de objetos. 
(Imagem cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade 
Virtual e Multimídia da Universidade Federal de 
Pernambuco, 2007) 

3.2.5.2. Interfaces Baseadas em Gestos 

Este tipo de interface usa como entrada gesticulações espontâneas 
do usuário, mímicas e gestos simbólicos. Um exemplo que ilustra 
esta técnica, quando baseada em posturas (gestos estáticos), é uma 
aplicação onde o usuário veste um wearable computer e uma luva 
para interagir com a aplicação.  
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 A interação ocorre realizando diferentes posturas pré-
definidas para desempenhar tarefas, tais como abrir e fechar a mão 
(Figura 3.6). Gestos são identificados pelo uso de uma luva, que 
detecta diferentes níveis de pressão para todos os dedos, e um 
tracker. A combinação da ativação de sensores de um ou mais 
dedos se configura num gesto, controlando algum aspecto da 
aplicação. 

 

  
Figura 3.6. Interface baseada em gestos para controle do 
sistema. (Imagem cortesia © Grupo de Pesquisa em 
Realidade Virtual e Multimídia da Universidade Federal de 
Pernambuco, 2006) 

3.2.5.3. Walking 

A técnica Walking simplesmente prevê o andar físico através do 
mundo 3D, sendo bastante natural para o usuário. Ela é classificada 
como uma técnica de interação para navegação em ambientes de 
VR, mas mostra-se muito adequada para aplicações móveis de AR.  

 Um aspecto importante a considerar é o fornecimento de 
avisos que auxiliem no equilíbrio do usuário durante a caminhada, 
de forma a promover entendimento espacial. O caminhar no mundo 
real não é sempre prático ou factível, uma vez que é limitado por 
obstáculos espaciais e tecnológicos. Além disto, a margem de 
movimentação do usuário é diretamente dependente da tecnologia 
de tracking utilizada. 

Um exemplo que ilustra o uso desta técnica de interação é 
uma aplicação de AR que permite ao usuário visitar a galeria de 
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arte de um museu virtual. Para isto, o usuário veste um wearable 
computer (com um Head Mounted Display translúcido para 
visualização e uma luva com tracker para interação) e caminha por 
um espaço físico [Teixeira et al. 2007]. Uma vez tendo marcadores 
fiduciais no seu campo de visão, a aplicação reconhece os mesmos 
e exibe as obras de arte virtuais na cena. A Figura 3.7 ilustra o 
usuário andando fisicamente pelo ambiente. 

 

 
Figura 3.7. Técnica Walking para navegação. (Imagem 
cortesia © Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e 
Multimídia da Universidade Federal de Pernambuco, 2006) 

3.2.5.4. Reconhecimento de Gestos Pen-Stroke 

Esta técnica reconhece o movimento de uma caneta, por exemplo, 
sobre a tela touch-screen de um handheld ou smartphone 
(Figura 3.8). Com o uso crescente de dispositivos móveis em 
aplicações de AR, esta técnica, classificada como técnica para 
entrada simbólica em ambientes virtuais, tem sido amplamente 
utilizada em AR. 
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Figura 3.8. Técnica Reconhecimento de Gestos Pen-Stroke 

para entrada simbólica. (Imagem cortesia © Grupo de 
Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia da 
Universidade Federal de Pernambuco, 2006) 

3.3. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou alguns conceitos relativos a técnicas de 
interação para ambientes 3D, descrevendo questões relacionadas ao 
design e implementação de técnicas utilizadas em VR e AR. O 
intuito do que foi exposto é contribuir para uma difusão do 
conhecimento em áreas onde a literatura ainda é escassa, e ilustrar 
através de alguns cenários que é plenamente possível adaptar as 
técnicas já utilizadas em VR para ambientes aumentados. 
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