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Abstract 

Virtual reality and augmented reality are areas related to new user 

interface generation, making easy and improving the user interac-

tion with computational applications. This chapter presents some 
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concepts related with virtual and augmented reality and the con-

tents of this book. 

Resumo 

Realidade Virtual e Realidade Aumentada são áreas relacionadas 

com novas gerações de interface do usuário, facilitando e poten-

cializando as interações do usuário com as aplicações computa-

cionais. Este capítulo apresenta alguns conceitos de realidade vir-

tual e aumentada e o conteúdo deste livro. 

1.1. Introdução 

“A interface ideal seria, naturalmente, um ambiente dentro do qual 
um computador pudesse controlar a existência da matéria”. Esta 
frase dita por Ivan Sutherland em 1965 reflete o desejo dos pionei-
ros da Computação Gráfica Interativa.  

Desde então, pesquisadores de diversos laboratórios  do 
planeta têm concentrado esforços no sentido de alcançar esta forma 
fantástica de usar o computador. Hoje, temos o privilégio de viven-
ciar a concretização destes esforços, através do surgimento e esta-
belecimento da Realidade Virtual e da Realidade Aumentada. 

Esta obra objetiva conjugar os conceitos e alguns dos ele-
mentos mais relevantes das tecnologias de Realidade Virtual e Au-
mentada, visando dar condições ao leitor de conhecer técnicas e 
desenvolver aplicações relacionadas com o tema.  

Com esta contribuição, os editores esperam propiciar condi-
ções de melhoria de acesso às tecnologias disponíveis para o de-
senvolvimento de soluções de Realidade Virtual e Realidade Au-
mentada, preenchendo a lacuna relacionada com a falta de obras 
técnicas relativas ao assunto. 
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1.2. Realidade Virtual 
 Várias são as definições propostas para a Realidade Virtual, 
comumente chamada de RV pela comunidade científica. Porém, 
podemos visualizá-la como um sistema computacional usado para 
criar um ambiente artificial, no qual o usuário tem a impressão de 
não somente estar dentro deste ambiente, mas também habilitado 
com a capacidade de navegar no mesmo, interagindo com seus ob-
jetos de maneira intuitiva e natural. Portanto, a Realidade Virtual 
associa-se a uma interface homem-máquina poderosa, possibilitan-
do ao usuário interação, navegação e imersão num ambiente tridi-
mensional sintético, gerado pelo computador através de canais mul-
tisensoriais. 

Assim, um usuário imerso em um ambiente de Realidade 
Virtual pode experimentar sensações nunca antes vividas por inter-
faces tradicionais. Por exemplo, alguém navegando em um ambien-
te virtual de uma sala, pode em um dado momento, naturalmente 
bater com uma mão em um vaso virtual que cairá e quebrará bem 
aos seus pés como se isso estivesse ocorrendo de verdade. Em outro 
momento, que não depende do vaso ter caído e quebrado, pode li-
gar uma TV e assistir uma programação. Esta abordagem se posta 
diferente de técnicas conhecidas de Computação Gráfica que tende 
a repetir sempre a mesma seqüência de animações. 

Evolutivamente, durante os anos 90, a Realidade Virtual foi 
tida como uma nova e promissora forma de interface homem com-
putador. Em paralelo, associava-se a mesma a diferentes periféricos 
(capacetes, luvas, rastreadores) de elevado custo e configuração. A 
redução de custo de hardware, o avanço das pesquisas e da deman-
da, têm ampliado o acesso à estas tecnologias e gerado expectativas 
de softwares e soluções que se apliquem às mais diferentes áreas. 
Áreas como Medicina, Indústria e outras têm mostrado casos de 
sucesso. 
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Vale ressaltar que o desenvolvimento de soluções de Reali-
dade Virtual inclui aspectos como: integração de hardware, para-
digmas de interação incertos, integração de vários conceitos e com-
ponentes visando sistemas de alto desempenho.  

1.2.1. Classificações de Realidade Virtual 

 Nos últimos anos, surgiram diferentes propostas para classi-
ficação de Realidade Virtual em relação a diversos fatores. Esta se-
ção apresenta uma classificação em relação à maneira como o usuá-
rio interage com o ambiente virtual, considerando os dispositivos 
multisensoriais usados ou não por ele. Nestes termos, pode-se cate-
gorizar RV essencialmente em duas frentes: Realidade Virtual I-
mersiva e Realidade Virtual Não-imersiva. 

a) Realidade Virtual Imersiva 

 Tipo de Realidade Virtual que objetiva isolar o usuário por 
completo do mundo real. Para tanto, dispositivos especiais são usa-
dos para bloquear os sentidos do usuário (visão, audição, tato etc.) 
do mundo real e transferi-los para o ambiente virtual. Nestes ambi-
entes, o usuário utiliza equipamentos como capacete de Realidade 
Virtual, luvas de dados, rastreadores e fones de ouvido a fim de 
responder somente aos estímulos gerados pelo sistema computacio-
nal. 

b) Realidade Virtual Não-Imersiva 

 Tipo de Realidade Virtual onde o usuário tem acesso ao 
ambiente virtual, sem se isolar do mundo real, isto é, através de 
dispositivos convencionais de computador (tela e mouse). Neste 
contexto, alguns autores tem ainda sugerido o uso da expressão Re-
alidade Virtual Semi-imersiva, onde o usuário é parcialmente isola-
do do mundo real (ou virtual).  
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Nestes sistemas, o controle do ambiente virtual é feito pelo 
usuário através de uma composição de dispositivos convencionais e 
não convencionais. Por exemplo, uma aplicação onde são usados 
óculos para compor uma imagem tridimensional a partir de duas 
vistas estereoscópicas, gerada numa tela convencional e sendo a-
cessadas através de um mouse. 

1.2.2. Aplicações de Realidade Virtual 

 Devido às potencialidades visualizadas pela Realidade Vir-
tual, a diversidades de aplicações suportadas por esta tecnologia 
surge, naturalmente, em grande escala. Áreas como jogos, educa-
ção, medicina e engenharia têm sido profundamente explorados nos 
últimos anos. Porém, outras áreas que não apresentavam como for-
tes candidatos no início, tais como Psicologia, Artes etc., têm rece-
bido uma expressiva atenção pela comunidade científica, ultima-
mente. Esta seção procura apresentar alguns ramos de aplicações da 
Realidade Virtual. 

a) RV na Educação 

Um grande benefício oferecido pela Realidade Virtual é que 
o conhecimento intuitivo do usuário a respeito do mundo físico po-
de ser utilizado para manipular o ambiente virtual, possibilitando 
ao usuário a manipulação de informações através de experiências 
próximas do real. Isso porque, no ambiente virtual, é possível criar 
a ilusão de mundo que na realidade não existe, através da represen-
tação tridimensional para o usuário. 
 

Dessa forma, a Realidade Virtual tem potencial para propi-
ciar uma educação como processo de exploração, descoberta, ob-
servação e construção de uma nova visão do conhecimento, ofere-
cendo ao aprendiz a oportunidade de melhor compreensão do obje-
to de estudo. Essa tecnologia, portanto, tem potencial de colaborar 



Tecnologia para o Desenvolvimento de Sistemas de Realidade Virtual e Aumentada 

 6

 

no processo cognitivo do aprendiz, proporcionando não apenas a 
teoria, mas também a experimentação prática do conteúdo em ques-
tão. 
 

A utilização de RV com fins educativos tem merecido des-
taque e tem sido avaliada de forma intensiva nos últimos anos. Os 
resultados destas avaliações mostram ganhos, em termos de apren-
dizagem, superiores a diversas outras formas de interação visando 
educação mediada por computador. 

Conclusivamente, pesquisadores apontam como principais vanta-
gens da utilização de técnicas de RV para fins educacionais, os se-
guintes itens: 

� Motivação de estudantes e usuários de forma geral, baseada 
na experiência de 1ª pessoa vivenciada pelos mesmos; 

� Grande poderio de ilustrar características e processos, em 
relação a outros meios multimídia; 

� Permite visualizações de detalhes de objetos; 

� Permite visualizações de objetos que estão a grandes distân-
cias, como um planeta ou um satélite; 

� Permite experimentos virtuais, na falta de recursos, ou para 
fins de educação virtual interativa; 

� Permite ao aprendiz refazer experimentos de forma atempo-
ral, fora do âmbito de uma aula clássica; 

� Porque requer interação, exige que cada participante se tor-
ne ativo dentro de um processo de visualização; 

� Encoraja a criatividade, catalisando a experimentação; 

� Provê igual oportunidade de comunicação para estudantes 
de culturas diferentes, a partir de representações; 

� Ensina habilidades computacionais e de domínio de perifé-
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ricos. 

 
b) RV na Medicina 

 A Medicina e áreas de saúde relacionadas têm se beneficia-
do, substancialmente, dos avanços tecnológicos apresentados pela 
Realidade Virtual, nos últimos anos. Pesquisadores acreditam que 
RV providencia um recurso ímpar para o ensino e treinamento em 
estruturas anatômicas. Um dos principais problemas para a educa-
ção em Medicina, em geral, é como providenciar um senso realísti-
co da inter-relação entre estruturas anatômicas no espaço 3D. Com 
RV, o aprendiz pode repetidamente explorar as estruturas de inte-
resse, separando-as ou agrupando-as com as mais diferentes formas 
de visualização, imersão e exploração. Isto seria, obviamente, im-
possível com um paciente vivo e é economicamente inviável man-
ter com cadáveres em escolas de Medicina. 

Projetos estão sendo desenvolvidos para suportar a cirurgia 
à distância. Os profissionais da Medicina podem, por exemplo, a-
través de um ambiente virtual, controlar os braços de um robô para 
desenvolver uma cirurgia em um soldado, em um campo de bata-
lha. 

Realidade Virtual também tem sido utilizada para suportar 
localmente o treinamento de vários tipos de cirurgia como cirurgias 
endoscópicas, cirurgias de medula etc. É importante destacar, que 
estes aparelhos baseados em RV não só reduzem o custo de treina-
mento de cirurgiões, mas também reduzem os riscos cirúrgicos dos 
pacientes. 

c) RV na Engenharia 

 A Realidade Virtual está se tornando a tecnologia habilita-
dora para a comunicação homem-máquina na indústria como supor-
te para uma melhor avaliação de projetos, engenharia concorrente 
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etc. Das diversas utilidades da Realidade Virtual em indústria e en-
genharia podemos destacar as facilidades providas por esta tecno-
logia para a criação de protótipos virtuais (virtual prototyping) e 
projetos baseados em simulação (simulation-based design).  

 

Neste contexto, RV providencia para projetistas e engenhei-
ros um ambiente onde se pode facilmente, e com velocidade, testar 
diversas alternativas de projeto em modelos virtuais. Isto a um cus-
to e tempo muito mais baixos, quando comparados com os mesmos 
testes feitos com modelos reais. Além disso, este princípio de traba-
lho permite aos profissionais da indústria testar a exeqüibilidade de 
um projeto de uma maneira mais eficiente e, principalmente, nos 
primeiros estágios de um projeto. Isto é muito útil no sentido de 
prever mudanças em estágios finais de um modelo, caso este onde o 
impacto financeiro do projeto é expressivamente alto. 

1.3. Realidade Aumentada 

1.3.1. Conceitos e Definições 

 Pode-se definir Realidade Aumentada – RA – como a am-
plificação da percepção sensorial por meio de recursos computa-
cionais. Assim, associando dados computacionais ao mundo real, a 
RA permite uma interface mais natural com dados e imagens gera-
das por computador. Um sistema de RA deve prover ao usuário 
condições de interagir com estes dados de forma natural.  

Comumente, as soluções de Realidade Aumentada envol-
vem a geração de elementos virtuais que são inseridos no ambiente 
real, de tal forma que o usuário crê que os mesmos são partes do 
meio na qual está inserido.  

Uma das características mais importantes da RA é a modifi-
cação no foco da interação homem computador. Com uso de RA, a 
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interação não se dá com um único componente e/ou elemento loca-
lizado, mas, com o ambiente que circunda aquele que interage. 
Neste sentido, Realidade Aumentada faz uso da combinação de Re-
alidade Virtual e Mundo Real, propiciando a melhoria da percepção 
do usuário e sua interação.   

São características básicas de sistemas de RA: 

� Processamento em tempo real; 
� Combinação de elementos virtuais com o ambiente real; 
� Uso de elementos virtuais concebidos em 3D. 

 

Por tais características, a concepção de soluções de Realida-
de Aumentada necessita de componentes que permitam avaliar a 
posição de quem interage (registro do usuário), o ponto de vista e, 
gerar os elementos virtuais para, finalmente, combina-los com o 
mundo real, por meio de um sistema de projeção. Para tanto, os e-
lementos reais e virtuais necessitam ser alinhados corretamente, um 
em relação ao outro (Azuma, 2001). Em alguns casos, de forma 
complicadora, tal alinhamento requer grande precisão de cálculos.  

Assim, sistemas de Realidade Aumentada demandam hard-
ware de captura da informações do meio onde está o usuário, soft-
ware para geração, em tempo real, de elementos virtuais e hardware 
para mapear tais elementos no mundo real. 

1.3.2. Sistemas de Realidade Aumentada 

 Os sistemas de realidade aumentada, relacionados com a 
percepção de imagens, podem ser classificados conforme o tipo de 
display utilizado [Azuma, 2001], dando origem a quatro tipos de 
sistemas: 

1. Sistema de visão ótica direta; 
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2. Sistema de visão direta por vídeo; 
3. Sistema de visão por vídeo baseado em monitor; 
4. Sistema de visão ótica por projeção. 
 

O sistema de visão ótica direta utiliza óculos ou capacetes 
com lentes que permitem o recebimento direto da imagem real, ao 
mesmo tempo em que possibilitam a projeção de imagens virtuais 
devidamente ajustadas com a cena real. Para conseguir tal estraté-
gia, pode-se, por exemplo, usar uma lente inclinada que permita a 
visão direta e que reflita a projeção de imagens geradas por compu-
tador diretamente nos olhos do usuário 

O sistema de visão direta por vídeo utiliza capacetes com 
microcâmeras de vídeo acopladas. A cena real, capturada pela mi-
crocâmera, é misturada com os elementos virtuais gerados por 
computador e apresentadas diretamente nos olhos do usuário, atra-
vés de pequenos monitores montados no capacete. Neste caso, o 
sistema de projeção obtura a imagem real.  

O sistema de visão por vídeo baseado em monitor utiliza 
uma webcam para capturar a cena real. Depois de capturada, a cena 
real é misturada com os objetos virtuais gerados por computador e 
apresentada em um monitor convencional.  

O sistema de visão ótica por projeção utiliza superfícies do 
ambiente real, onde são projetadas imagens dos objetos virtuais, 
cujo conjunto é apresentado ao usuário que o visualiza sem a ne-
cessidade de nenhum equipamento auxiliar. Embora interessante, 
esse sistema é muito restrito às condições do espaço real, em fun-
ção da necessidade de superfícies de projeção.  

Os sistemas de visão direta são apropriados para situações 
onde a perda da imagem pode ser perigosa, como é o caso de uma 
pessoa andando pela rua, dirigindo um carro ou pilotando um avião. 
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Em locais fechados, onde o usuário tem controle da situação, o uso 
da visão por vídeo é adequado e não oferece perigo, pois em caso 
de perda da imagem, pode-se retirar o capacete com segurança, se 
for o caso. O sistema com visão por vídeo é mais barato e mais fá-
cil de ser ajustado (Realidade Aumentada, 2007). 

1.3.3. Aplicações de Realidade Aumentada 

 As aplicações de Realidade Aumentada têm, nos últimos 
anos, apresentado forte crescimento. A título de ilustração, pode-
mos destacar algumas áreas de utilização: 

1. Treinamento e apoio a tarefas complexas, como manutenção 
de máquinas, assistência em treinamento de manutenção e 
visualização de elementos escondidos; 

2. Visualização de elementos construtivos, objetos ocultos, si-
nalização de ambientes e outras tarefas relativas a inserção 
de informações complementares em ambientes reais que 
possam auxiliar, por exemplo, a engenharia e a arquitetura; 

3. Prospecção e mapeamento de dados por estimativa em am-
bientes reais; 

4. Visualização de dados, de forma a permitir aprimoramento 
da interação e da análise dos mesmos; 

5. Simulação; 
6. Conferência com participantes remotos; 
7. Entretenimento, como jogos apoiados por computador; 
8. Arqueologia, provendo condições de visualização das con-

dições de elementos danificados ou incompletos em condi-
ções relacionadas com  

9. Educação, possibilitando a inserção de informações com-
plementares e/ou relevantes ao cenário real. 
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1.4. Considerações sobre Realidade Virtual e Aumentada 

 Pode-se dizer que a Realidade Virtual encontra-se num es-
tágio bem mais maduro (e mais barato) quando comparado com a 
idéia produzida pelos seus primeiros visionários na década de 60. 
Porém, apesar destes avanços, existem muitos desafios para RV 
que precisam ser considerados e vencidos: 

� A simulação de ambientes mais realísticos. Por exemplo, 
existem cidades simuladas em RV onde se tem a sensação 
de que todas as casas acabaram de ser pintadas e as ruas es-
tão todas bem limpinhas. Sabe-se que isto não é real! Em 
medicina, a simulação de órgãos humanos ainda está muito 
“poligonal” e neste, como em muitos outros, o realismo 
precisa se bastante fiel. 

� Resposta mais imediata para os dados de entrada do usuá-
rio. A fim de providenciar a sensação de “estar lá” para o 
usuário, o tempo de resposta precisa ser melhorado. Ainda 
enfrenta-se o dilema que quanto melhor o objeto virtual 
trabalhado (mais polígonos e bons modelos de iluminação) 
mais tempo de máquina é necessário para refazer o modelo. 

� Alto custo dos dispositivos multisensoriais. É fato que se 
vive um barateamento destes dispositivos. Porém, a reali-
dade de alcance mundial, tanto para indústria como e prin-
cipalmente para as universidades está longe do ideal míni-
mo de trabalho. 

� Simulações de todos sentidos humanos em um ambiente 
virtual. Essencialmente, os sentidos de visão e audição es-
tão bem avançados nos projetos de Realidade Virtual con-
templados até agora. Entretanto, outros importantes senti-
dos tais como cheiro, tato (e por que não dizer paladar?) 
precisam ainda de profunda pesquisa no sentido de alcançar 
ambientes virtuais mais realísticos. 
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 É improvável que venhamos a assistir a construção de am-
bientes virtuais com a máxima fidelidade em nosso tempo. Porém, 
pesquisadores estão trabalhando para criar ambientes virtuais que 
apresentem uma realidade virtual cada vez mais real. Para tanto, a 
qualidade de dispositivos visuais está cada vez mais aumentando 
em contraste com seu tamanho e peso.  

Assim, espera-se que num futuro não tão distante a Realida-
de Virtual seja uma ferramenta de fácil acesso e de larga escala, 
transportando seres humanos para lugares nunca imaginados ou vi-
sitados antes. 

Considerando Realidade Aumentada, vislumbra-se a possi-
bilidade da interação homem computador dar se por meio de ampli-
ficação do ambiente real com elementos virtuais. A redução de cus-
tos de equipamentos de rastreamento, sistemas de comunicação 
móvel, sistemas de projeção entre outros possibilitará, em breve, as 
condições de obtenção da hiperrealidade. 

 Os principais desafios que se apresentam relacionam-se 
com: 

� Captura e rastreamento do usuário, de seu ponto de vista e 
de interesse. Equipamentos como os GPS podem vir a ser 
fortes aliados neste processo. Ademais, com recursos da 
computação móvel e a redução do tamanho e peso dos com-
putadores darão condições de acesso a informações, via re-
des GPRS que podem facilitar tal problema; 

� Melhoria das soluções de erros do sistema de rastreamento: 
muitos sistemas utilizam pontos de vista estático, objetos 
estáticos ou ambos para equacionar tal problema. Assim, se-
rá necessário considerar um número maior de variáveis do 
ambiente real, visando gerar elementos virtuais com muito 
mais precisão, viabilizando o uso de RA para tarefas com-
plexas, como as exigidas pela medicina; 
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� Soluções dos problemas de oclusão: um pequeno obstáculo 
que se apresenta ou aparece ao usuário pode dificultar so-
bremaneira a o rastreamento e o aumento da realidade.  

Em seguida, o leitor deverá ter uma visão geral sobre as se-
ções deste livro, envolvendo os aspectos de tecnologia e aplicações. 

1.5. Aspectos Tecnológicos de Realidade Virtual e Aumentada 

 Considerando o avanço do desenvolvimento de sistemas de 
Realidade Virtual e Aumentada, a redução de custos dos equipa-
mentos e o aumento significativo de pesquisadores nas diversas ins-
tituições de pesquisa brasileiras e internacionais, este livro, elabo-
rado por diversos pesquisadores reconhecidos por suas atuações nas 
áreas afins tenciona elucidar as principais tecnologias disponíveis 
para o desenvolvimento de soluções de RV, RA (incluindo o de-
senvolvimento de jogos e aplicações interativas tridimensionais).  

 Para atingir tais objetivos, o mesmo foi dividido em quatro 
seções e em 10 capítulos. Em todos os capítulos, os autores procu-
raram, por meio de uma abordagem didática e prática, apontar os 
caminhos a serem trilhados para utilizar cada uma das tecnologias 
no desenvolvimento de sistemas de Realidade Virtual e Aumenta-
da.  

1.5.1. Fundamentos 

 A seção 1 apresenta fundamentos e é composta por este ca-
pítulo, onde os desafios que se oferecem para a solução de sistemas 
de RV e RA são apontados, bem como, de que forma tais soluções 
podem ser adequadas.  
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1.5.2. Linguagens e Ferramentas para Realidade Virtual 

 A seção 2 apresenta as linguagens e ferramentas para o de-
senvolvimento de sistemas de Realidade Virtual, contendo três ca-
pítulos.  

No capítulo 2, sobre OpenGL (Open Graphics Library), os 
autores apresentam uma tecnologia multiplataforma e multi lingua-
gem, de reconhecida importância, gratuita. OpenGL pode ser apli-
cada no desenvolvimento de soluções de RV, CAD, apresentação 
de dados em 3D, aplicações gráficas interativas 2D e 3D, imagens 
médicas e realidade virtual de forma geral.  

 Desde sua primeira versão em 1992, OpenGL tem sido usa-
do intensivamente pela indústria e pela academia para concepção de 
aplicações relacionadas com as mais diferentes plataformas.  

No capítulo 3, sobre VRML e X3D, os autores introduzem 
as vantagens de utilização de linguagens de modelagem de formas 
para construção de ambientes virtuais compatíveis com a Web. 
Uma apresentação do passo a passo de construção dos grafos de 
cena e um do conjuntos de nós disponíveis permite uma avaliação 
do potencial das linguagens.  

A modelagem dos ambientes virtuais, usando tais lingua-
gens permite, ao usuário, visualizar ambientes tridimensionais, mo-
vimentar-se dentro deles e manipular seus objetos virtuais.  

 Os objetos virtuais podem ser animados, apresentando 
comportamentos autônomos ou disparados por eventos (Cardoso, 
2002).  

No capítulo 4, é introduzida a linguagem  Java3D. Por meio 
do paradigma de orientação a objetos e o uso da estrutura de grafos 
de cena, a API Java3D permite elaboração de ambientes virtuais 
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associados ao potencial da linguagem Java. Os autores apresentam 
a estratégia de desenvolvimento destas elaborações, por meio de 
exemplos simples e com uso de classes exemplificadas e explica-
das.  

Ainda são apresentadas a estrutura básica de um programa 
elaborada com uso da API, bem como aspectos da elaboração de 
programas mais complexos e elaborados, tudo isto com uso de e-
xemplos simples e de fácil entendimento.  

1.5.3. Ferramentas para Realidade Aumentada 

A seção 3 apresenta as ferramentas para o desenvolvimento 
de sistemas de Realidade Aumentada (RA). Composta por dois ca-
pítulos, ARToolkit e OpenCV, apresenta os fundamentos, funcio-
namento e exemplos das duas tecnologias.  

O capítulo 5 aborda ARToolkit, que é uma biblioteca am-
plamente utilizada na concepção de aplicações de RA de baixo cus-
to. Por meio do rastreamento óptico, com uso de webcam, permite 
experimentar RA e aplicar a mesma na construção de soluções sim-
ples.  

Trata-se de um recurso gratuito e livre que pode ser utiliza-
do mesmo em computadores mais simples, dispensado pesado pro-
cessamento e/ou configuração.  

No capítulo 6, é visto o OpenCV (Intel Open Source Com-
puter Vision Library), que é uma coleção de funções em C (e umas 
poucas classes em C++) que implementam diversos algoritmos de 
processamento de imagens e visão computacional. Trata-se de uma 
biblioteca gratuita de código aberto. Suas principais vantagens rela-
cionam-se com o desenvolvimento de aplicações de tempo real, 
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sendo uma alternativa interessante para implementação de interfa-
ces para Realidade Aumentada.  

Nesse capítulo, os autores fornecem o conhecimento básico, 
com abordagem prática, para permitir que o leitor possa começar a 
usar e explorar essa API com facilidade. A título de ilustração são 
apresentados alguns exemplos de aplicações do OpenCV, incluindo 
APIs dele derivadas 

1.5.4. Ferramentas para Jogos e Aplicações Interativas em 3D 

 A seção 4 apresenta ferramentas para desenvolvimento de 
Jogos e aplicações interativas em 3D. A mesma é composta por 4 
capítulos.  

No capítulo 7, sobre OGRE3D, os autores apresentam a tec-
nologia por meio de exemplos práticos, dando uma visão geral das 
potencialidades do engine de desenvolvimento.  

O OGRE (Object-Oriented Graphics Rendering Engine) é 
um engine gráfico 3D  de código aberto orientado a objetos. De-
senvolvido em C++ e com o propósito de tornar a implementação 
de aplicações 3D mais fácil e intuitiva tem como diferencial a utili-
zação de aceleração gráfica do hardware, podendo ser utilizada para 
desenvolvimento de aplicações 3D interativas, inclusive para dis-
positivos móveis.  

O capítulo 8 apresenta um engine de jogos gratuito (de có-
digo aberto) desenvolvido com uso de C++ com binding para a lin-
guagem Python, o Panda3D.  

O processo de utilização do Panda, relacionado com a escri-
ta de um programa em Python que acessa e controla os recursos do 
engine é apresentado por meio de um conjunto de módulos, do  pi-
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peline de renderização, hierarquia de classes, ferramentas existentes 
para facilitar o desenvolvimento.Além disto, um tutorial exemplifi-
ca a criação de um jogo 3D simples a partir do Panda3D. 

No capítulo 9, sobre Enjine, apresenta-se um software livre, 
usado como engine didático para concepção de jogos, com utiliza-
ção de Java. O projeto, resultado de pesquisas no laboratório de 
Tecnologias Interativas da Escola Politécnica da USP (Interlab) tem 
como objetivo permitir o uso livre de um engine para a criação de 
jogos educacionais. 

O capítulo 10 do livro discorre sobre o PhysX, um engine, 
que embora proprietário, é livre para uso não comercial, capaz de 
permitir o desenvolvimento de aplicações gráficas altamente realis-
tas por incorporarem aspectos do comportamento físico, que pode 
ser muito útil no desenvolvimento de jogos, por exemplo.  

O objetivo deste capítulo é apresentar essa tecnologia por 
meio de uma abordagem teórica associada a exemplos práticos. São 
apresentados introduzidos os principais componentes do PhysX e 
suas funcionalidades. O capítulo também introduz diversas aplica-
ções desenvolvidas com uso de PhysX e exemplos de programas 
implementados. 

1.6. Conclusões 

 Este capítulo apresentou os fundamentos de realidade virtu-
al e aumentada e a estrutura comentada do livro, indicando os as-
pectos tecnológicos importantes de cada capítulo. 

Assim, os editores esperam ter dado, aos leitores, melhores 
condições de assimilar as abordagens tecnológicas, apresentadas a 
seguir, envolvendo linguagens, bibliotecas e ferramentas usadas no 
desenvolvimento de aplicações de Realidade Virtual e Aumentada. 
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