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Resumo – Este artigo apresenta o OgreAR, que faz parte de 

um framework que facilita o desenvolvimento de aplicações 

de realidade aumentada, pois foi projetado para propiciar a 

criação em alto nível de aplicações independentes de 

plataforma. O framework integra o OGRE, que é um engine 

gráfico open source de alto nível para renderização 3D em 

tempo real, e o OgreAR, uma biblioteca desenvolvida pelos 

autores que oculta os detalhes de implementação da 

aquisição de imagens da câmera e da detecção de 

marcadores. A arquitetura do framework e o funcionamento 

do OgreAR são descritos ao longo do artigo. Finalmente, um 

estudo de caso é apresentado, onde diferentes configurações 

são comparadas do ponto de vista de desempenho. 
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Abstract –This paper presents OgreAR, which is part of a 

framework that facilitates the development of augmented 

reality applications, since it was designed to allow high-level 

creation of platform independent applications. The 

framework integrates OGRE, a high-level open source 

graphics engine for real time 3D rendering, and OgreAR, a 

library developed by the authors to hide the implementation 

details of camera image acquisition and marker detection. 

The framework architecture and the way that OgreAR works 

are described throughout the paper. Finally, a case study is 

presented, where different configurations are compared 

taking performance into account. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Realidade Aumentada (RA) é a área da Realidade Mista 
(RM) que lida com a adição de elementos virtuais ao 
ambiente real em tempo real. Atualmente, aplicações de RA 
são usadas em diferentes campos, tais como entretenimento, 
medicina, manutenção e educação. 

As ferramentas comumente utilizadas para construir 
aplicações de RA muitas vezes não satisfazem as 
necessidades dos programadores. As bibliotecas de 
renderização oferecem uma interface de programação de 
baixo nível, o que impacta a produtividade do desenvolvedor. 
Além disso, na maioria das vezes o mesmo programa 
desenvolvido para uma plataforma não pode ser usado em 
outras, visto que as bibliotecas utilizadas em cada plataforma 
são diferentes e incompatíveis. 

Este artigo apresenta o OgreAR, que consiste numa 
biblioteca que faz parte de um framework que permite a 
criação de aplicações de RA portáveis utilizando um engine 
de renderização de alto nível. 

O engine de renderização utilizado é o OGRE (Object-

oriented Graphics Rendering Engine), que é descrito em [1]. 
O OGRE é uma solução open source que possui diversas 
funcionalidades para simplificar o design de aplicações 3D 
em tempo real. A biblioteca é disponibilizada para um 
número considerável de plataformas, incluindo Windows, 
Linux e MacOS. Os programas que utilizam o OGRE podem 
rodar em qualquer uma dessas plataformas sem sofrer 
nenhuma mudança. Devido a isso, a biblioteca OgreAR foi 
desenvolvida pelos autores para agir como uma camada de 
abstração para os recursos utilizados para reconhecimento de 
marcadores e aquisição de imagem. Seu objetivo é garantir a 
portabilidade entre diferentes plataformas, que utilizam 
bibliotecas específicas para realizar tais tarefas. 

A Seção 2 apresenta algumas soluções usadas na autoria 
de aplicações de RA. A Seção 3 explica como o framework é 
organizado e detalha seus principais componentes. A Seção 4 
fala sobre a biblioteca OgreAR, descrevendo sua arquitetura. 
A Seção 5 mostra um estudo de caso relativo a aplicações de 
RA que utilizam o OgreAR. As conclusões e trabalhos 
futuros são apresentados na Seção 6.   

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Alguns trabalhos relacionados podem ser citados tomando 
como alvo a classificação de “bibliotecas de alto nível”. 
Dentre eles, pode ser destacado o Studierstube [2]. O 
Studierstube tem o seu foco em aplicações multiplataforma, e 
vários estudos foram realizados tendo como alvo a 
plataforma Pocket PC. Ele é composto de bibliotecas para 
renderização, gerenciamento de mídia (áudio, vídeo e 
câmera), rastreamento de marcadores e distribuição em rede. 
Seu módulo de renderização, chamado Klimt, é compatível 
com OpenGL e possui implementações com aceleração 
gráfica e software fallback (implementação das funções de 
renderização em software, caso não haja aceleração). Sobre o 
Klimt, foi construída uma camada de abstração baseada no 
Open Inventor, uma abstração orientada a objetos com 
algumas funcionalidades implementadas que facilitam e 
aceleram o desenvolvimento de aplicações 3D. Para a 
aquisição de vídeo foi implementada a biblioteca 
DSVideoCE, que faz o acesso às câmeras através do 
DirectShow. A detecção de marcadores fica por conta do 
OpenTracker, um wrapper do ARToolKitPlus [3], que é uma 
implementação do ARToolKit [4] otimizada para o 
processador ARM. Estes serão melhor descritos na Seção 3. 


