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Resumo. A área de realidade virtual pode ser dividida em duas grandes subáreas: realidade 
virtual não imersiva e realidade virtual imersiva. Um campo forte de aplicação é a modelagem 
virtual urbana, pois a possibilidade de representar previamente modelos de casas, prédios e até 
mesmo cidades inteiras representa um grande auxílio no estudo do desenvolvimento urbano, 
da arquitetura, entre outros. Um breve histórico sobre o assunto é apresentado neste artigo, e 
as tecnologias de realidade virtual não imersiva e imersiva são descritas a seguir. O Centro de 
Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE) vem realizando pesquisas na 
área de realidade virtual não imersiva e imersiva, sendo a modelagem urbana um dos maiores 
campos de atuação. Algumas experiências relevantes do CIn-UFPE são apresentadas neste 
trabalho. 
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1. Histórico 

Interfaces de Realidade Virtual (RV) permitem criar ambientes virtuais tridimensionais imersivos, 
interativos e envolventes. Estas características têm contribuído para a sua utilização em numerosas 
aplicações, cada vez mais complexas; ou seja, aplicações que exigem um grande número de 
funcionalidades, um alto nível de interação e, ao mesmo tempo, que precisam satisfazer o usuário. 

Uma área que tem utilizado largamente tecnologia de RV é a modelagem de ambientes urbanos. 
Sendo possível a reconstrução realista de lugares reais existentes no mundo, além da inserção de 
ferramentas para a sua visualização interativa e a simulação de diversas situações cabíveis de 
acontecer nestes lugares, RV tem sido empregada para o estudo e a análise de problemas pertinentes 
a este tipo de ambiente. Por outro lado, a construção antecipada de ambientes urbanos virtuais, 
simulando ambientes urbanos reais a serem construídos, também tem sido realizada a fim de prever 
e evitar problemas. 

A modelagem virtual urbana tem evoluído juntamente com a tecnologia de RV. Uma das 
tecnologias de RV mais empregadas é a RV de desktop, pelo fato de empregar software para 
modelagem gratuito e possibilitar a visualização dos ambientes tridimensionais através de monitores 
comuns e navegadores Web associados a plug-ins. A linguagem de descrição VRML (Virtual 
Reality Modeling Language), apresentada em outubro de 1994, é a mais utilizada para este tipo de 
modelagem [1]. 

Utilizar RV imersiva para a modelagem e visualização de modelos urbanos apresenta a vantagem de 
proporcionar mais realismo ao usuário e, conseqüentemente, torná-lo mais envolvido com o 
ambiente, pela utilização de dispositivos de imersão como capacetes (Head Mounted Displays), 
desenvolvidos na segunda metade dos anos 80 e CAVEs (Cave Automatic Virtual Environment), 
apresentadas pela primeira vez em 1992 [1]. Uma descrição detalhada desta tecnologia pode ser 
encontrada na seção 3. 

O desenvolvimento de ambientes virtuais também tem sofrido mudanças na medida que novas 
ferramentas são oferecidas com a intenção de facilitar a construção de mundos cada vez mais 


