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RESUMO 

 

Duarte, V.A.R., Ferramentas Para Modelagem de Ambientes Virtuais – Um Estudo 

Comparativo, Departamento de Ciências da Computação, Campus Catalão, UFG, Catalão, 

Brasil, 2006, 87p 

 

 

 

Este trabalho se dedica a apresentar os conceitos e definições de Realidade 

Virtual além de descrever várias das possibilidades de uso e aplicação desta tecnologia nas 

mais variadas áreas. Apresenta também os meios pelos quais se pode trabalhar com 

Realidade Virtual, seja esta imersiva ou não-imersiva, meios estes conhecidos como 

dispositivos de interação com o ambiente virtual . Estes dispositivos são divididos em 

dispositivos de entrada de dados e dispositivos de saída de dados. 

Neste trabalho encontra-se também o estudo de quatro das principais 

ferramentas de modelagem existentes atualmente e estabelece um estudo comparativo entre 

estas, estudo este que analisa desde a interface gráfica da ferramenta ao produto final 

gerado por esta. Para tanto foi utilizado um pequeno projeto arquitetônico padronizado nas 

quatro ferramentas. 
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ABSTRACT 

 

This work will present the concepts and definitions of Virtual Reality, as well as to 

describe lots of possibilities of use and application of this technology in very areas. Present 

too the ways how to work with the Virtual Reality, imersive and non-imersive, ways that 

are recognized as devise of entrance of dates and devices of exit of dates  

In this work finds yourself the study of four tool of modeling that nowadays exists and 

establishes a comparative study between these, study that analyses the printer’s interfaces 

of the tool in the final product generated for this. Because of this it was used a small 

architect project in the four tolls. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

 

A maioria das informações recebidas pelo ser humano possuem a forma de 

imagens visuais, as quais são interpretadas por um computador extremamente eficiente, o 

cérebro. Os computadores digitais, por sua vez, interpretam informações fornecidas por 

algum dispositivo de entrada de dados, e atuando neste contexto, a Realidade Virtual 

permite que computadores e mente humana atuem de forma cada vez mais integrada. 

[Machado, Netto, Oliveira, 2002]        

A Realidade Virtual vem obtendo um desenvolvimento acelerado nos últimos 

tempos e tem tornado cada vez mais promissora em diversas áreas de aplicação, 

propiciando aos usuários maior interação, melhor visualização e manipulação de dados 

complexos. 

 Entende-se por Realidade Virtual(RV) como sendo a forma mais avançada de 

interface de homem/maquina[Hancock, 1995]  , que  permite ao usuário imergir, modificar 

e atuar em um  ambiente simulado. No início, a RV era usada pelas indústrias para 

simulações de vôo e devido ao seu crescente desenvolvimento, aumentou-se muito a sua 

área de abrangência que vai desde visualização de superfícies planetárias, simulações de 

cirurgias médicas, auxílio na educação, entretenimento, entre outros. 

Devido a grande aceitação dessa nova tecnologia no mercado, e sua utilização 

estar se tornando cada dia mais comum, surgiu também um grande número de ferramentas 

para modelagem de ambientes virtuais[Ellis, 1994], as quais tem por objetivo oferecer 

facilidade de implementação, organização e manipulação dos objetos que irão compor um  

ambiente. 

Diante de todos esse aparato de ferramentas existentes no mercado é 

interessante que se saiba os benefícios que se pode obter usando uma ou outra ferramenta, 

benefícios esses que podem ser classificados como: oferecer suporte a várias plataformas, 

possuir uma interface visual simples e de fácil compreensão e manipulação, velocidade de 

navegação no ambiente virtual, tamanhos de código gerado, primitivas que atendem a 

necessidade de modelagem do ambiente entre outros.  

Com a finalidade de realizar um estudo comparativo entre as ferramentas mais 
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utilizadas para o desenvolvimento de aplicações virtuais 3D, como Vizx3D, Cosmoworlds, 

3Dmax, OpenFX, faz-se necessário a criação de um ambiente idêntico em cada uma das 

ferramentas citadas, no que baseia-se este trabalho. 

 

 

1.2 Motivação  

 

O grande desenvolvimento tecnológico apresentado nas ultimas décadas vem 

propondo uma nova realidade computacional. Antes pouco se tinha em termos de 

interfaces amigáveis e interação do usuário com um ambiente virtual, e o surgimento da 

Realidade Virtual trouxe exatamente isto [Burdea, 1994] . 

Hoje, tem-se tornado cada vez mais necessário que projetistas de sistemas 

tenham em mãos recursos suficientes para a escolha de uma boa ferramenta de modelagem, 

vez que tal escolha, feita erroneamente, pode comprometer totalmente a qualidade e 

desempenho do projeto, tão logo isto aconteça o investimento feito seria desperdiçado. 

Como atualmente tal falha é considerada inaceitável, é essencial que se conheça os 

artifícios e limitações da provável ferramenta a ser utilizada e também a suas 

aplicabilidade em sistemas de modelagem, precavendo-se assim de eventuais falhas no 

sistema, prejuízo no orçamento e baixa performance do projeto, que poderiam ser 

facilmente evitadas. 

Visto que a escolha errônea de uma ferramenta pode levar o projetista a ter 

decepções e prejuízos  incalculáveis, a realização deste trabalho poderá proporcionar a 

estes conhecimentos plausíveis sobre as ferramentas em questão, dando-lhes a capacidade 

para realizar uma boa escolha mediante suas necessidades, visando assim melhor 

desempenho e custo viável. 

 

 

1.3 Relevância  

 

 Com a crescente difusão da Realidade Virtual no mercado o uso de 

ferramentas para modelagem tem se tornado cada vez mais natural e mais viável em 

termos de custo e qualidade de serviço. 

 



 18

 Durante a construção de um sistema, o projetista deve a todo o momento 

estar preocupado com a qualidade do serviço que ele vai vender, com o custo do sistema 

e também com o conforto que a ferramenta lhe proporcionará durante seu trabalho. E para 

obter sucesso na sua escolha é necessário que se saiba o que pode se esperar ou não de 

uma ferramenta. 

 Pretende-se com esse estudo, oferecer aos interessados no desenvolvimento 

de aplicações virtuais 3D, e uma boa base de informações para a escolha adequada da 

ferramenta a ser utilizada na implementação de um projeto com o intuito de obter o melhor 

resultado possível em seu trabalho.  

 

 

1.4 Objetivos 

 

Com a popularização do padrão VRML(Virtual Reality Modeling Language), 

linguagem padrão para criação de ambientes virtuais não-imersivos, diversas ferramentas 

para modelagem virtual apareceram no mercado. No entanto, a escolha de qual ferramenta 

utilizar para a criação de um ambiente virtual não-imersivo, torna-se uma tarefa essencial 

que influenciará desde o momento da criação até os resultados finais do ambiente. 

Ferramentas com interfaces visuais mais amigáveis facilitam a criação dos objetos, 

agilizando o projeto e produzindo melhores resultados. 

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é estudar as ferramentas mais 

populares existentes no mercado e estabelecer um estudo comparativo entre elas. Neste 

estudo serão abordados tópicos como as vantagens e desvantagens de cada ferramenta, 

suas facilidades e dificuldades na manipulação e criação de ambientes, velocidade de 

navegação, interface intuitiva, suporte a plataformas diversas, bem como o resultado final 

gerado por elas.  

 

 

1.5  Estrutura da Monografia 

 

UCapitulo 1 : IntroduçãoU  

Apresentação geral , motivação, relevância, objetivo e escopo do trabalho 
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UCapitulo 2 : Definições e Aplicações de Realidade Virtual 

Apresentação de conceitos e definições sobre RV e dos tipos de Realidade 

Virtual, além de sub-áreas como Realidade Aumentada e Realidade Melhorada. Encontrar-

se-á também neste capitulo as várias áreas de aplicação da RV, bem como os dispositivos 

usados para a interação com o ambiente virtual. 

 

Capitulo 3 : Ferramentas de Modelagem de Ambientes Virtuais e Grafos de Cena 

Este capítulo mostra uma breve argumentação do porque de se estudar 

ferramentas de modelagem, trazendo a descrição de cada uma das ferramentas analisadas e 

assim como a apresentação do padrão de linguagem utilizada – VRML. Traz também a 

descrição de grafos de cena, um modo de representação hierárquica de ambientes virtuais. 

Descrição dos objetos que irão compor o ambiente, bem como quais e quantas 

primitivas serão utilizadas na criação de cada um. 

 

Capitulo 4 : Comparando as Ferramentas de Modelagem 

Este capítulo apresenta os tópicos de comparação levados em consideração, 

apresenta também a comparação dos resultados obtidos em cada uma das ferramentas 

abordadas.  

Os tópicos de comparação adotados foram: interface com o usuário, 

modelagem manual de dados e custo computacional. Dentro de modelagem manual de 

dados destacamos sub-tópicos como instanciação de primitivas, geometria sólida 

construtiva, conexão de objetos, modelagem por varredura, animação e iluminação. Já em 

custo computacional analisamos estrutura do ambiente produzido, navegação, tamanho de 

arquivo gerado e erros gerados. 

Encontra-se também  neste capítulo a avaliação dos resultados alcançados, 

assim como as imagens geradas por cada ferramenta na criação de cada objeto que compõe 

a cena final. 

 

Capitulo 5 : Conclusão 

Considerações sobre o trabalho realizado além de considerações sobre Realidade Virtual e 

sua ampla área de abrangência.   
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2. DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES DA REALIDADE VIRTUAL  

 

Durante algum tempo, o uso de computadores ficou restrito nas universidades e 

grandes empresas devido principalmente ao custo inacessível destes. Somente nas últimas 

décadas este passou a ser usado como um auxiliar nas tarefas cotidianas, tornando-se um 

instrumento indispensável no dia a dia das pessoas. 

Juntamente com o alto custo dos computadores (PC) o custo da tecnologia de 

Realidade Virtual (RV) permaneceu inacessível por muito tempo. Graças ao avanço 

tecnológico, ao crescimento industrial e a “naturalização” do PC, é que foi possível 

oferecer o recurso da RV a preços relativamente acessíveis. 

A Realidade Virtual nos permite através de um computador simular situações 

do mundo real e nos ‘transportar” para outro ambiente, dando-nos a sensação de estarmos 

em outro lugar. 

O termo “Realidade Virtual” foi creditado a Jaron Lanier, fundador da VPL 

Research Inc, que o cunhou no inicio dos anos 80 para diferenciar as simulações 

tradicionais feitas por computador de simulações envolvendo múltiplos usuários em um 

ambiente compartilhado [Araújo, 1996]. 

Tentando definir Realidade Virtual, vários autores criaram suas próprias 

concepções. Hancock, em 1995, disse de uma maneira simplificada, diz que RV é uma 

forma mais avançada de interface homem-máquina até agora disponível [Hancock, 1995]. 

A RV é na verdade uma interface que simula um ambiente real ou imaginário e que 

permite ao usuário visualizar, interagir e manipular esse ambiente. Vale ressaltar que este 

ambiente trabalha constantemente com dados complexos. Realidade Virtual pode ser 

considerada também um paradigma que faz uso de um computador para visualizar e 

interagir com dados não reais ou dados reais renderizados. 

Outros autores afirmam que RV é uma técnica avançada de interface que 

permite ao usuário imergir, interagir e navegar num ambiente tridimensional (3D) gerado 

por computador através de canais multi-sensoriais. [Burdea, 1994][Jacobson, 

1991][Krueger, 1991].  

Uma interface em RV possibilita ao usuário uma navegação em 3D em tempo 

real e com seis graus de liberdade (6DOF), sendo esses: para frente/para trás, para 

cima/para baixo, esquerda/direita, inclinar para cima/inclinar para baixo, angulação à 

esquerda/angulação à direita e rotacionar à esquerda/rotacionar à direita. Os equipamentos 
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de RV existentes no mercado simulam essas movimentações chegando a ponto do usuário 

poder tocar, movimentar e deformar um objeto. 

A RV também pode ser considerada como a junção de três princípios básicos: 

imersão, interação e envolvimento com o ambiente. O principio de interagir está ligado ao 

fato do PC detectar a mudança de um objeto no ambiente e atualizá-lo instantaneamente, 

ou seja, o PC deve ter capacidade reativa. A imersão significa que o usuário vai se sentir 

dentro do ambiente, esse sentimento é obtido através do uso de capacetes de visualização. 

Já o envolvimento está relacionado com o grau de motivação do indivíduo para engajar em 

uma determinada atividade. O envolvimento pode ser passivo, como assistir televisão, ou 

ativo, como jogar bola. 

A RV é freqüentemente confundida com animação CAD, ou multimídia. 

Comparando com tais tecnologias a RV é : [Leston,1996] 

• Orientada ao usuário;  

• Mais interativa e imersiva; 

• Mais intuitiva, porque possui uma melhor interface. 

Além da RV pressupor o processo de transformação de modelos em imagens 

em tempo real (rederização). 

 

 

2.1 Histórico 

 

Os primeiros passos da Realidade Virtual se deram por volta de 1950, com as 

primeiras simulações de vôo. Essas eram realizadas pela força aérea dos Estados Unidos 

com o intuito de treinar seus pilotos de guerra. A indústria de entretenimento também teve 

papel fundamental na história da RV construindo um simulador chamado Sensorama. 
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Figura 2.1: Foto promocional de um protótipo do Sensorama [Sensomatic] 

 

Tal Sensorama era uma combinação de filmes 3D, aromas, sons e ventilação 

proporcionando ao usuário a sensação de estar passeando de motocicleta por Nova York. 

Sua patente foi feita em 1962 por Morton Heiling [Pimentel & Teixeira,1995]. 

Em 1958, surgiram os primeiros trabalhos científicos em RV, no momento em 

que a Philco criou o primeiro par de câmeras remotas e um protótipo de capacete os quais 

permitiam aos usuários a sensação de imersão no ambiente. A estes equipamentos deu-se o 

nome de Head Mounted  Display ou HMD [Ellis, 1994]. 

Ivan Surtherland conhecido como precursor da RV [Hand, 1994], em meados 

de 1965, criou uma caneta ótica que permitia a entrada de dados diretamente da tela do 

computador, dando inicio assim a era da Computação Gráfica. Desenvolveu também o 

primeiro capacete que permitia ao usuário observar os lados de um cubo com um simples 

movimentar da cabeça. 

De 1977 a 1982, foram criadas por Zimmerman e Jaron as primeiras luvas de 

dados as quais deram o nome de Datagloves. Luvas estas capazes de captar movimentos 

dos dedos e transmiti-los ao computador. 

No final de 1986, a equipe da NASA já possuía um ambiente que possibilitava 

aos usuários executar comandos de voz, escutar falas sintetizadas e sons 3D além de 

manipular diretamente objetos virtuais movimentando as mãos [Machado, 1995]. 

A partir de então surgiu um grande interesse industrial em RV, as várias áreas 

de aplicação e o crescente número de usuários tem proporcionado um crescimento 

significativo na demanda de produtos em RV. 
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2.2 Imersão, não imersão, interação e envolvimento com ambientes RV 

 

A RV pode ser caracterizada pela existência de três idéias básicas: imersão, 

interação e envolvimento [Morie, 1994], as quais agindo juntas proporcionam a idéia de 

um ambiente totalmente virtual. 

A imersão está ligada ao fato do usuário sentir-se dentro do ambiente simulado, 

acreditando fazer parte deste. Para se obter um ambiente imersivo é necessário o uso de 

capacetes ou cavernas, luvas, rastreadores de posição, etc. Usando estes equipamentos o 

usuário é “desligado do mundo real” e passa a visualizar, ouvir e sentir apenas os estímulos 

gerados por um mundo computacional. 

Embora a percepção seja nosso sentido primário, outros sentidos também 

devem ser estimulados para proporcionar uma melhor imersão do indivíduo. Assim sendo, 

sentidos como audição, capacidade reativa e tato são estimulados através da inserção de 

sons, movimentações e toques. 

Diferentemente da realidade imersiva, a realidade não imersiva faz uso 

somente de monitores ou projeções para exibir o ambiente e não proporciona a sensação de 

presença no ambiente. Nestes ambientes o usuário deve manter-se olhando para a tela para 

poder ver o mundo virtual. 

Um dos principais fatos que pesam no momento da decisão por qual tipo de 

RV trabalhar é o custo, observando que na construção de ambientes não imersivos o custo 

é menor que na construção destes imersivos. Outro fator está ligado a maior facilidade de 

uso e manipulação dos ambientes não imersivos. Contudo a tendência é que a RV imersiva 

seja usada na maioria das aplicações futuras devido principalmente ao realismo que esta 

proporciona. 

Uma outra característica relacionada à RV é a capacidade de interação com o 

ambiente ou ainda sua capacidade reativa. A interação está ligada à capacidade do 

computador detectar as ações do usuário e modificar instantaneamente o ambiente virtual 

de acordo com as ações executadas sobre ele, ou seja, o ambiente deve mudar em resposta 

as ações do usuário. Um exemplo de ambiente onde se pode notar nitidamente a interação 

do usuário com o mundo virtual é um jogo de videogame. 

O envolvimento, por sua vez, relaciona-se ao grau de motivação do indivíduo 

em determinada atividade. Se o indivíduo estiver lendo um livro, seu envolvimento com o 
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ambiente é considerado passivo, caso contrário se o indivíduo participa jogando ou 

executando alguma outra ação física no ambiente é considerada uma participação ativa. 

 

 

2.3 Dispositivos de Entrada 

 

Na Realidade Virtual o usuário pode participar ou entrar no ambiente por 

meios de dispositivos de saída.  Já os dispositivos de entrada, por sua vez, possibilitam ao 

usuário movimentar, modificar e manipular objetos pertencentes ao mundo virtual. Caso o 

usuário não faça uso de dispositivo de entrada ele estará participando de forma passiva do 

ambiente de RV. 

De acordo com Pimentel [Pimentel & Teixeira, 1995] os dispositivos de 

entrada se dividem em duas categorias:  

• Dispositivos de interação - permite ao usuário manipular e 

modificar objetos do mundo virtual. 

• Dispositivos de trajetória - monitora o corpo do usuário de forma a 

detectar seus movimentos e cria a sensação de presença no mundo virtual. 

A seguir serão apresentados alguns dispositivos de interação e trajetória 

existentes em RV. 

 

 

2.3.1 Dispositivos de Interação  

 

Os dispositivos de interação existentes atualmente são usados para diferentes 

finalidades, vez que cabe ao projetista ou usuário do sistema escolher qual é melhor e qual 

se enquadra na aplicação em questão. 

Dentre os dispositivos disponíveis atualmente podemos encontrar a luva de 

dados ou Datagloves, ou dispositivos de grau de liberdade (DOF) e sensores de entrada 

biológicos. 
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Luvas de Dados  

 

A luva de dados permite ao ambiente de RV detectar e reconhecer os 

movimentos da mão do usuário e transmiti-los para o computador. Para captar esses 

movimentos são usados na maioria das vezes sensores de fibra ótica ou sensores mecânicos 

[Sturman & Zeltzer, 1994]. 

Atualmente os sensores de fibra ótica são os mais usados na construção de 

junções. Quando se movimenta a mão a junta também se movimenta dobrando o fio ótico e 

diminuindo a passagem de luz por ele, estas variações na intensidade de luz são 

convertidas em dados e transmitidas para o PC. 

A figura abaixo mostra um esquema de uma luva de dados. 

 

 
Figura 2.2 – Luva de dados [EST] 

 

Sensores de Entrada Biológicos  

 

Estes dispositivos processam atividades denominadas indiretas, como por 

exemplo, sinais elétricos musculares e comando de voz [Pimentel & Teixeira,1995]. 

Em RV o reconhecimento de comando de voz pode agilizar e facilitar as 

atividades no mundo virtual, ao contrário dos dispositivos que utilizam sinais elétricos e 

detectam atividades através de eletrodos fixados na pele permitindo que o usuário se 

movimente no mundo virtual.  

 

Dispositivos com Grau de Liberdade 

 

Os dispositivos de interação com grau de liberdade (DOF) permite ao usuário 

uma ampla movimentação. Esses dispositivos fazem uso de bolas isométricas que 
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geralmente consiste de uma bola sobre uma plataforma com botões configurados via 

software e são de fácil manipulação.  

A figura 2.3 ilustra um modelo deste dispositivo. 

  

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.3 – Mouse com 6 graus de liberdade  [Pimentel & Teixeira,1995] 

 

Várias instituições substituíram mouses comuns por bolas isométricas as quais 

permitem 6DOF ou 3DOF e utilizam dispositivos de rastreamento. 

 

 

2.3.2 Dispositivos de Trajetória  

 

Também conhecidos como tracking os dispositivos de trajetória operam 

baseados na diferença de posição entre o ponto atual e o ponto de referência inicial. 

Estes sistemas consistem basicamente de uma fonte emissora de sinais, um 

sensor receptor destes sinais e uma caixa controladora que processa o sinal e o transmite 

para o computador. 

Os sistemas tracking podem ser considerados sistemas passivos ou ativos. 

Passivos são os que fazem uso de câmeras ou sensores óticos para determinar a posição e a 

orientação enquanto os ativos são os que conectam pequenos sensores ao corpo do usuário. 

 

 

2.4 Dispositivos de Saída  

 

 Diferentemente dos dispositivos de entrada os dispositivos de saída 

permitem ao usuário “entrar” no mundo virtual.  
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 A RV usa os sentidos humanos para aperfeiçoar a imersão do indivíduo no 

ambiente. Os sentidos mais explorados são visão, tato e audição. Hardwares têm sido 

desenvolvidos para criar dispositivos que permitam a adição desses sentidos em uma cena, 

dispositivos esses que são classificados da seguinte forma: dispositivos visuais, 

dispositivos auditivos e dispositivos hápticos. 

A seguir será mostrado o detalhamento sobre cada um destes dispositivos. 

 

 

2.4.1  Dispositivos Visuais 

 

Os dispositivos visuais têm grande influência no nível de imersão em uma 

cena, podendo melhorar significantemente o realismo da cena e a sensação de presença do 

usuário. Alguns autores classificam as criações em Realidade Virtual de acordo com os 

dispositivos visuais empregados [Cruz-Neira et al, 1992] 

Os sistemas em RV podem ser tanto mono quanto estereoscópicos, os quais 

geram respectivamente uma única imagem renderizada para os dois olhos e imagens 

renderizadas ligeiramente diferente para cada um dos olhos. 

Dispositivos visuais podem se enquadrar em duas categorias, uma composta 

por vídeo capacetes ou head mounted display (HMDs)  e a outra por monitores e sistemas 

de projeção.  

 

HMD 

 

É o dispositivo de saída mais popular atualmente, o que se deve principalmente 

pelo fato dele isolar completamente o usuário do mundo real e fazer com que ele se sinta 

totalmente imergido no ambiente.  

Um vídeo capacete é composto por duas mini-televisões e lentes especiais, 

alem de sensores de rastreamento que medem a posição e a orientação da cabeça do 

usuário. As lentes usadas no HMD ajudam a focalizar as imagens que estão ligeiramente 

afastadas do olho do usuário e também aumenta o campo de visão alcançada pelo capacete 

[Gradescki, 1995]. 

Uma das primeiras gerações do HMD  foi produzida pela NASA. 
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Figura 2.4 – No HMD existem sensores (parte de trás do equipamento) que captam os movimentos da 

cabeça do usuário permitindo que o computador gere a imagem apropriada [Informática 

Exame,1995]. 

 

Outro dispositivo visual conhecido pelos usuários de RV é o BOOM – 

Binocular Omni – Oriented Monitor – o qual consiste de um display apoiado sobre um 

braço mecânico permitindo ao usuário movimentos de até 6 graus de liberdade. Os 

sensores nestes dispositivos ao invés de se acoplar no capacete como no HMD é ligado ao 

braço mecânico. 

A grande diferença entre estes dois dispositivos é que com o BOOM, o usuário 

pode se desligar temporariamente do mundo virtual e interagir com teclado, mouse e 

monitores, ou seja, o usuário não fica todo o tempo imergido no ambiente virtual. Outra 

diferença está relacionada ao custo, pois devido suas características menos imersivas o 

BOOM é mais barato e conseqüentemente mais acessível  a maioria dos usuários. 

 

Monitores e Sistemas de Projeção  

 

Os dispositivos de saída baseados em monitores e sistemas de projeção exigem 

que os usuários fiquem olhando o tempo todo para o monitor além de ser necessário usar 

algum dispositivo de entrada que assessora sua movimentação pelo ambiente virtual. 

Uma forma básica de visualização utiliza óculos obsturadores – shutter glasses 

- para filtrar as imagens (duplas) geradas pelo computador, ou melhor, o computador exibe 

alternadamente as imagens direita e esquerda sincronizadas com os óculos que bloqueiam a 

visão em cada um dos olhos [Jacobson, 1994]. 

Outra forma é utilizar óculos de filtros coloridos onde às imagens são 

mostradas em cores complementares como o azul e vermelho e permite que cada olho veja 

a imagem de cor diferente do outro. Uma controversa quanto ao uso desses óculos é que 
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após algum tempo de uso os olhos ficam cansados. 

A figura ilustra modelo dos dois óculos.  

 

 

      
Figura 2.5  - Exemplo de um shutter glasses e um óculos de filtros coloridos [Stereographics] 

 

 

2.4.2 Dispositivos Auditivos 

 

Os ouvidos captam ondas sonoras vindas de todas as direções, o cérebro recebe 

e processa essas ondas no intuito de focalizar a origem do som. Os sistemas de som 3D 

duplicam artificialmente os ativadores naturais que auxiliam a cérebro a localizar o som, 

além de recriarem eletronicamente esse efeitos em tempo real [Jacobson,1994]. Um 

método bastante conhecido para criar e controlar sons é o MIDI (Musical Instrument 

Digital Interface). 

 

 

4.2.3 Dispositivos Hápticos  

 

Os dispositivos de reação tátil ou também conhecidos como dispositivos 

hápticos procuram estimular sensações como o tato, tensão muscular e temperatura 

[Gradecki,1995], além de requerer uma sofisticada interação eletrônica com o corpo do 

usuário. 

Esses sistemas são úteis quando o usuário não possui informação visual. 

Os sistemas hápticos podem ser divididos em duas outras classes: dispositivo 

de reação tátil e dispositivo de reação de força. Nos sistemas de reação tátil as sensações 

atuam sobre a pele incluindo além do toque a percepção da geometria, textura e 

temperatura do objeto. Já nos sistemas de reação de força é oferecido ao usuário um 
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feedback de sua ação, por exemplo, ao levantar uma cadeira é sentido em seus braços e 

mãos o peso da cadeira. 

Hoje existem vários dispositivos de sistemas hápticos, como o Plantom da 

Sensable [Sensable] criado para permitir movimentos, reação tátil e de força sobre a mão 

do usuário. Esses dispositivos são usados geralmente em simuladores de vôo e simuladores 

de movimentos. 

 

 
Figura 2.6 - Dispositivo háptico Phantom da Sensable [Sensable] 

 

 

2.5 Conceitos associados à Realidade Virtual 

 

Diversos conceitos, como RV imersiva e não imersiva, citados anteriormente, 

Realidade Aumentada(RA) e Realidade Melhorada( RM) têm uma estreita relação com RV 

e na maioria das vezes são confundidos suas definições e conceitos. 

Com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito da semelhança entre elas é 

apresentada na seqüência uma definição simples sobre Realidade Aumentada e Realidade 

Melhorada. Ambos os conceitos relatados tem por objetivo integrar o mundo real e o 

virtual além de aumentar o desempenho humano na realização de tarefas. 

 

 

2.5.1 Realidade Aumentada 

 

Os sistemas RA fazem uma fusão de imagens de um ambiente real com uma 

imagem ou informação gerada por computador, ou seja, é a combinação da visão de um 

ambiente real com um ambiente virtual.  

“Acreditamos que um dos pontos mais importantes do uso de mundo virtual 
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não é para substituir o mundo real, mas sim para completar a visão do usuário no mundo 

real.”[Albuquerque,1999] 

Geralmente num sistema de RA é utilizado óculos ou capacetes com visores 

semi-transparentes de forma que a visão do ambiente real possa ser corretamente 

sobreposta por uma visão mais detalhada do ambiente. É de extrema importância que a 

sobreposição da imagem seja feita com enorme precisão. 

 

Figura 2.7 - Exemplos de aplicações em Realidade Aumentada [Microvision] [ZGVD] 

 

 

2.5.2 Realidade Melhorada 

 

A Realidade Melhorada é considerada uma alternativa de custo prazo, em 

termo tecnológicos, para oferecer aos usuários um ambiente virtual próximo do real 

[Bowskill, 1995]. É considerada também uma variação da RA, onde um sistema de 

processamento de imagens gera informações extras a serem sobrepostas à imagem real 

gerando um resultado final com melhoria tanto espacial como espectral. A característica de 

gerar melhor espestro visível é que oferece melhoria a imagem. 

Na RM, as imagens ao vivo são sobrepostas a imagens produzidas por técnicas 

de processamento de imagem e mostradas aos usuários em tempo real, veja na figura 2.6. 
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Figura 2.8 - Modelo 3D obtido a partir da RM é projetado no cérebro do paciente deitado na sala de 

operações [Brás, 2001]. 

 

A diferença entre RA e RM é que a RA é complementada por ambientes 

sintéticos gerados pelo computador e a RM é complementada por ambientes gerados por 

meio de combinações de vídeo e Computação Gráfica. 

 

 

2.6 Aplicações de Realidade Virtual  

 

Através do uso da Realidade Virtual a interatividade entre o homem e a 

máquina mudou drasticamente, e mudou para melhor. As possibilidades do uso de RV 

aumentaram bastante, e hoje em qualquer área que se trabalhe existe uma aplicação onde 

possa usá-la. 

A RV hoje em dia proporciona as empresas, independente de seu ramo de 

atuação, uma forma mais eficiente de agilizar e enriquecer seus projetos. Freqüentemente 

surgem novas e modernas aplicações nas mais variadas áreas, aplicações estas que intrigam 

e estimulam projetistas e consumidores. 

Neste tópico serão apresentadas algumas áreas de aplicação da Realidade 

Virtual onde de fato ela pode estar sendo usada ou tão somente testada. 

Por questão de organização os exemplos de aplicações serão divididos em 

categorias ou áreas de aplicação. 

 

 

2.6.1 Medicina 

 

A medicina tem se tornado um dos principais, senão o principal foco da RV, 
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podendo esta ser utilizada desde o auxilio no estudo de anatomia até a simulação de 

neurocirurgias. 

A Realidade Virtual também pode ser utilizada no tratamento de pessoas que 

possuem algum tipo de fobia, como por exemplo, medo de água (hidrofobia) ou medo de 

aranhas (aracnofobia). Tratamentos desse tipo de fobia procura gradativamente inserir o 

paciente em ambientes virtuais que simulam a situação temida. Esse tratamento mostra um 

alto índice de recuperação dos pacientes. Um dos métodos de tratamento de fobias usando 

RV pode ser visualizado na figura 2.7, onde o paciente está sendo inserido numa situação 

de medo. 

Outra aplicação é na simulação cirúrgica. Uma das primeiras experiências 

neste campo foi desenvolvida por Silas B. Hayes Army, num Hospital na Califórnia 

[Aukstakalnis, 1992] onde partindo de um modelo abdominal, o sistema permitia uma 

interatividade excelente na manipulação de órgãos virtuais além de poder, por exemplo, 

manipular bisturis, analisar detalhes anatômicos e navegar dentro do abdome. 

Na medicina existem as Cirurgias Laparoscópicas ou Cirurgias Minimamente 

Invasivas (CMI) as quais são realizadas executando um corte mínimo na pele do paciente e 

através deste insere-se uma câmera de vídeo e instrumentos de corte. No decorrer da 

cirurgia o médico acompanha tudo através de um monitor o que exige um alto grau de 

destreza e uma grande coordenação motora (olho-mão). 

Este tipo de cirurgia – CMI – é considerado um ótimo mercado para a RV 

devido à necessidade obvia de treinamento intenso. Um exemplo de ferramenta criada para 

este fim é o Karlsruhe Endoscopic Surgery Trainer, um sistema de treinamento de cirurgia 

minimamente invasivas construído utilizando as ferramentas ARTEMIS - Advanced Robot 

and elemanipulation System for Minimally Invasive Surgery – e KISMET - Kinematic 

Simulation, Monitoring and Off-Line Programing Environment for Telerobotics. 

Pode-se encontrar também aplicações em RV, nas áreas de anatomia, 

reabilitação física, tratamentos terapêuticos, neurocirurgias entre outros. 
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Figura 2.9 – Paciente exposto virtualmente a uma condição de medo [TSIT] 

 

 

2.6.2 Artes 

 

A RV com sua expansão de utilidade atingiu também a área artística e garante 

nesta área um futuro promissor. Assim sendo, ela é considerada pelos artistas como um 

novo meio de expressarem suas habilidades através da imersão e interatividade, que 

transformam a arte estática em arte dinâmica. 

Esta tecnologia pode ser usada com o intuito de auxiliar o artista a compor e 

criar novas formas. Podemos usar, por exemplo, um piano onde o músico faz uso de uma 

luva eletrônica ou rastreador preso no dedo durante a composição de uma música, situação 

esta   ilustrada na figura abaixo. 

 

 
Figura 2.10 – Piano Virtual [Pinho,2002] 

 

Um lugar onde a Realidade Virtual pode atuar é na escultura, pode-se simular 

uma argila que é moldada virtualmente pelo escultor, ou ainda na recriação de peças de 

artistas famosos. 
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2.6.3 Arquitetura  

 

Um exemplo de aplicação é na visualização de projetos. Um arquiteto com o 

auxilio da RV pode montar seus próprios ambientes sem ter um custo elevado na compra 

de aparelhagem. Através de um computador pessoal e programas simples ele é capaz de 

montar seus projetos. 

Na criação do projeto de uma casa, por exemplo, é possível ao arquiteto e ao 

cliente visualizar o ambiente sob diversos pontos, permitindo que os mesmos se 

locomovam pela casa e por entre as mobílias observando os detalhes da construção antes 

mesmo de levantar a primeira parede [Penteado, 1995]. Outro exemplo do uso de RV é no 

Japão, onde a empresa Matsushita desenvolveu um software capaz de auxiliar na troca de 

utensílios e mobília das pequenas cozinhas existentes no país. 

Estes projetos eletrônicos são considerados hoje instrumentos indispensáveis 

no auxilio a vendas, e devido a esta crescente aceitação de mercado, o número de 

escritórios com planejamento virtual tem aumentado diariamente. 

Como podemos observar na figura abaixo a utilização da RV em projetos 

arquitetônicos melhorou muito a qualidade de visualização dos projetos, visualização esta 

que pode ir desde a planta baixa a construção final do projeto. 

 

 
Figura 2.11 - Planta baixa, corte, fachada e vista 3D de uma edificação a ser construída 

[Espinheira Neto, 2004]. 
 

 

2.6.4 Educação 

 

Educação é fundamentalmente um processo de exploração, de descoberta e de 

construção do conhecimento a partir da interação com o mundo. O uso da RV nesta área é 
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totalmente justificável há vários anos [Trindade, 1999]. 

Na educação a realidade virtual é aplicada para permitir aos estudantes a 

exploração de ambientes, processos, deixando de ser um estudo passivo e passando a ser 

interativo permitindo a eles a manipulação e análise virtual do alvo de estudo, de forma 

dinâmica, interativa e reativa. 

Um projeto cientifico desenvolvido nesta área foi feito pelo Departamento da 

Universidade Federal de São Carlos -UFSCar – onde eles desenvolveram um trabalho que 

usou a RV e a visualização cientifica objetivando a criação de ferramentas e programas 

computacionais aplicados ao ensino fundamental [Visioli & Bugatti, 1997]. 

Na Física, uma das áreas que mais se dedica ao aprendizado por experimentos 

e observação de fenômenos, a idéia de um laboratório virtual possibilita a simulação e a 

observação de fenômenos de forma não experimentada no mundo real como pode-se 

visualizar na figura 2.9. Um exemplo de laboratório deste tipo é o Space Science [Loftin, 

1995], criado por pesquisadores do VETL - Virtual Environment Technology Laboratory – 

da Universidade de Houston em parceria com Johnson Space da NASA. Esse projeto 

objetivava desenvolver um laboratório com interface imersiva onde os estudantes 

pudessem experimentar e visualizar a alteração das propriedades físicas de um objeto. 

Dentre os experimentos já realizados encontra-se a alteração da gravidade, simulação de 

queda livre, colisões, etc. 

 

 
Figura 2.12 - Exemplos do SpaceScience [Pinho,2002] 

 

O Space Science tem atualmente três projetos em andamento, o Newton World 

voltado para a mecânica newtoniana, Pauling World voltado para estudos da formação de 

moléculas e o Maxwell World para experimentação com conceitos de carga elétrica. 

Todos os projetos citados acima usam RV totalmente imersiva auxiliada por 
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capacetes e luvas de dados. 

 

 

2.6.5 Treinamento  

 

Em muitos casos fazer com que um indivíduo treine uma certa tarefa pode se 

tornar muito caro, difícil e muitas vezes impossível. Casos clássicos dessa situação são: o 

treinamento de operadores de radar que rastreiam trajetórias de aeronaves, treinamento de 

marinheiros de navegação submarina, treinamento de pilotos de tanque de guerra, 

treinamento de pilotos em situação de risco quando o avião estiver no ar, por exemplo, 

perda de combustível, entre outros. 

Pensando nisso, muitas indústrias desenvolveram projetos que fornecessem 

suporte a essas necessidades, como a DARPA - Defense Advanced Research Projects 

Agency – que desenvolveu o projeto SIMNET o qual auxilia o treinamento de pilotos de 

tanque de guerra. 

Outra indústria que tem investido nesta área é a indústria da aeronáutica, 

criando excelentes simuladores de vôo. Uma das vantagens que esses simuladores 

oferecem é que com eles um piloto pode tentar realizar uma quantidade maior de vôos por 

dia do que se usassem aviões reais. Observe na figura abaixo um ambiente de treinamento 

de vôo, onde  se tem simulado a cabine de um avião. 

 

 
Figura 2.13 – cabine virtual de um avião[Aerovirtual] 

 

A RV também vem sendo usada em projetos espaciais em diversos países. A 
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NASA criou ambientes virtuais para treinamento do grupo encarregado de fazer a 

manutenção e reparos no telescópio espacial Hubble [Loftin, 1995]. A ESA - European 

Space Agency – utliza a RV para desenvolver ambiente de simulação pára o treinamento de 

astronautas [Bagiana, 1993]. 

Como podemos observar acima as simulações normalmente ocorrem em 

cabines, estas cabines são reais e somente o ambiente visualizado é criado virtualmente, 

sendo que os pilotos “entram” nestes ambientes usando capacetes HMDs. 

 

 

2.6.6 Indústrias 

 

Na indústria muito se tem aplicado os conceitos de RV. Grandes facilidades e 

vantagens tem sido encontradas na sua utilização, principalmente na área de manufatura.  

Dentre as áreas que podemos aplicar a RV, destaca-se: 

• Testar propriedades estruturais e funcionais de maquinas; 

• Elaborar o design de um produto de acordo com o gosto do cliente; 

• Elaborar protótipos de objetos; 

• Desenvolver planos de produção; 

• Treinar funcionários; 

• Desenvolver produtos ergonômicos, etc. 

Dentre as instituições que trabalham para validar as aplicações de RV em 

manufatura encontramos a IPA, que aplica a realidade virtual para a automação da 

produção flexível para planejamento de células robóticas [Encarnação, 1994] e a 

Universidade de Illinois de Chicago com o projeto IVRI - Industrial Virtual Reality 

Institute – que pesquisa ambientes virtuais para modelagem de layout de fábrica . 

A cada ano a Realidade Virtual tem se tornado mais comum e acessível e sua 

área de abrangência se tornado cada vez maior. A todo momento novas idéias, novos 

desenvolvimentos e novas aplicações surgem e a RV acompanha lado a lado essas 

novidades e inovações. 
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Figura 2.14 – Test-drive dos novos projetos de tratores [Ressler, 1997]. 
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3. FERRAMENTAS DE MODELAGEM E GRAFOS DE CENA 

 

Com a crescente aceitação da Realidade Virtual no mercado gráfico, inúmeras 

ferramentas de modelagem virtual têm surgido, algumas de muita qualidade e 

extremamente poderosas e outras que deixam a desejar em termos de qualidade e 

desempenho. Devido a esse grande número de ferramentas existentes, um projetista pode 

ter problemas no momento da escolha de qual ferramenta usar em seu projeto, visto que 

são vários os quesitos a serem analisados para se fazer uma boa escolha. A incerteza da 

escolha pode levar a graves conseqüências no produto final, ou ainda pior, pode-se não 

conseguir chegar ao produto final. 

Assim, pensando nesses possíveis prejuízos que podem ser gerados oriundos da 

escolha errada da ferramenta, serão apresentadas neste capitulo algumas das ferramentas 

mais utilizadas assim como suas características, e no capítulo seguinte, apresentar-se-á 

uma análise comparativa entre essas ferramentas bem como o produto final gerado por 

cada uma delas. Será apresentada também no capítulo presente a estrutura base do 

ambiente a ser implementado em todas as ferramentas aqui propostas e estudadas, ou seja, 

será realizada a abstração de dados do projeto e sua representação em uma ferramenta 

conceitual de representação de ambientes 3D, chamada Grafo de Cena. 

 

 

3.1 Ferramentas Utilizadas 

 

Para o desenvolvimento do trabalho proposto, que se trata da comparação de 

ferramentas de modelagem, foram utilizadas as seguintes ferramentas: Vizx3D, 

Cosmoworlds, 3Dmax e OpenFX, o arquivo de instalação destas ferramentas encontra-se 

em anexo a este documento. O quesito essencial usado para a escolha dessas ferramentas 

foi que todas elas oferecem suporte ou geram arquivos na linguagem padrão de criação de 

ambientes virtuais escolhida, o VRML - Virtual Reality Modeling Language.   

Por que escolher o VRML como linguagem padrão de desenvolvimento de 

ambientes 3D? 

A escolha da linguagem VRML como padrão se deve principalmente ao seu 

baixo custo no momento da implementação de ambientes virtuais não imersivos. VRML é 
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textual e de fácil compreensão e entendimento [Andréa & Nadeau,1997]. Para criar um 

mundo virtual baseado em VRML basta utilizar um editor de textos e salvar o arquivo no 

formato texto com a extensão .wrl. O arquivo não precisa ser compilado, VRML é uma 

linguagem interpretada. O objetivo da linguagem VRML é descrever uma cena, ou seja, 

um conjunto de objetos localizados em um ambiente tridimensional com suas 

características de textura, luz, sombreamento, entre outras [Battisti,1998].  

Então se VRML é tão pratico, por que usar uma ferramenta de modelagem e 

não somente VRML? 

Como já foi citado o VRML é textual o que significa que no momento da 

codificação do ambiente o projetista não está visualizando o resultado de suas ações, o que 

pode trazer dificuldades quanto ao encaixe dos objetos, tamanho de objeto em relação ao 

outro, sobreposição de objetos, alinhamento, corte, rotação, dimensão, posição na cena, 

animação, etc. Sendo assim, torna-se justificável o uso de uma ferramenta visual para a 

criação da cena, pois assim pode isolar o projetista do código fonte propriamente dito, que 

é gerado automaticamente, e ainda lhe é possível visualizar toda a criação do ambiente 

virtual. 

As ferramentas de modelagem de RV nos proporcionam muita comodidade 

visual, visto que nos é permitido modificar a textura e visualizar instantaneamente o 

resultado, aplicar uma rotação ou escala sem que seja necessário para isso cálculos 

dispendiosos, observar e corrigir a localização de um objeto, além de ser fornecido muitas 

operações de modificações de um objeto, as quais para serem realizadas no VRML seria 

necessário que o projetista fosse um grande conhecedor da linguagem.  

Os tópicos seguintes mostram um pouco mais sobre cada uma das ferramentas 

escolhidas. 

 

Vizx3D 

Vizx3D [Vizx3D]é uma aplicação para Microsoft Windows, desenvolvido pela 

companhia Virtock Technologies, que utiliza o framework Windows GUI (Graphical User 

Interface), visualmente orientado a objeto e que faz modelagem e animação de aplicações 

em 3D do novo padrão internacional de arquivos 3D, chamado X3D.  

É um software de fácil manipulação, pois simplifica os aspectos confusos de 

Web3D de forma que usuários principiantes possam aprender rapidamente, e criar 
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conteúdos decentes sem gastar uma grande quantia de tempo. Também é bastante poderoso 

para usuários avançados criarem conteúdos 3D, ambientes imersivos, e avatares dinâmicos.   

No que diz respeito a filmes e animações, o Vizx3D faz uso do sistema 

OpenGLTP

1
PT Render para renderizar suas aplicações. 

A versão utilizada para esta comparação foi a 1.1, sendo esta a última versão 

até então lançada no mercado para a plataforma Microsoft Windows. 

Abaixo segue uma figura onde é mostrada sua interface: 

 

 
Figura 3.1 – Interface gráfica do Vizx, visualização do ambiente implementado 

 

Cosmoworlds 

Cosmoworlds, desenvolvido pela divisão da Silicon Graphics chamada Cosmo 

Software, é um pacote para modelagem de formas geométricas, desenvolvimento de 

animações e utilização de scripts para a criação de ambientes gráficos 3D interativos para a 

internet, no formato padrão VRML97 [Hiddenline]  . Atualmente ele não é mais 

                                                 
TP

1
PT OpenGl (Open Graphical Library ) – pode ser definida como uma interface de software (API – Aplication 

Program Interface) para aceleração de dispositivos gráficos  
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desenvolvido para a plataforma Microsoft Windows, mas continua em desenvolvimento 

para a plataforma IRIX. Em sua versão mais atual, faz parte de um grupo de ferramentas de 

criação de conteúdos para Internet que inclui Cosmo Code (um sistema de 

desenvolvimento em JAVA), HomeSpace Designer, e um novo programa de animação 

chamado PageFX. 

A versão do Cosmoworlds utilizada para esta comparação foi à versão 2.0, a 

última versão para a plataforma Microsoft Windows lançada no mercado. 

Abaixo segue uma figura onde é mostrada sua interface: 

 

 
Figura 3.2 – Interface gráfica do CosmoWorlds,  visualização do ambiente implementado 

 

3Dmax 

3DMax é uma ferramenta gráfica extremamente poderosa, largamente utilizada 

na criação de ilustrações 3D e animações como vinhetas, games, multimídia, ou mesmo 

composições para cinema e TV. Foi criado para substituir o famoso 3DStudio, e traz como 

principal característica o conceito de orientação a objeto, ou seja, tudo o que está em cena é 

considerado um objeto, desde formas primitivas até câmeras, luzes e outros efeitos. 

 



 44

Atualmente encontra-se em sua versão 6.0, desenvolvida pela Discreet [Autodesk] , que 

também desenvolveu a versão 5.0 do software. A versão utilizada para esta comparação foi 

a 5.0. As versões anteriores deste software foram desenvolvidas pela Kinetix. 

Abaixo segue uma figura onde é mostrada sua interface: 

 

 
Figura 3.3 – Interface gráfica do 3Dmax,  visualização do ambiente implementado 

 

OpenFX 

O OpenFX [OFX]   é um programa completo para modelagem, animação e 

renderização 3D, compatível com formatos populares de outros programas 3D e CAD. Ele 

é disponível somente para a plataforma Microsoft Windows, e é o único software livre 

dentre todos aqui estudados. 

 Com ele é possível criar objetos e cenários em 3D, texturizados, produzir 

animações e adicionar áudio. Trabalha com os formatos 3DS (3DMax), DXF (Autocad), 

VRML, entre outros. O pacote possui programas que fazem a conversão de vídeos AVI 

para MPEG, programas que permitem anexar diversos filmes e imagens para produzir um 

único filme, um editor 3D, um programa de adição de som aos filmes produzidos, o Flic 
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Player, que permite assistir vídeos FLI ou FLC, um conversor de filmes FLIC para AVI, 

de Flic para GIF, o OpenFX Animator, que serve para animar objetos e cenários e criar 

vídeos 3D, e um módulo para renderizar suas criações.  

Abaixo segue uma figura onde é mostrada sua interface: 

 

 
Figura 3.4 – Interface gráfica do OpenFX,  visualização do ambiente implementado 

 

 

3.2 Grafos de Cena 

 

A fim de facilitar o desenvolvimento de aplicações, uma nova forma de 

representar os objetos através de nós foi utilizada: são os chamados grafos de cena. 

Grafos de cenas são ferramentas conceituais para representação hierárquica de 

ambientes virtuais tridimensionais nas aplicações de computação gráfica [Walsh,2002]. 

 Um grafo de cena provê uma camada de abstração sobre a biblioteca do 

ambiente virtual, simplificando tarefas como a de aparência e forma do objeto. Um nó 

Shape num grafo de cena, por exemplo, contem um nó que representa a forma do objeto e 
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outro que representa sua aparência. Estes nós podem, por sua vez, conter outros nós e 

assim por diante [Silva,2002]. 

O grafo de cena é formado, portanto, por nós conectados por arestas compondo 

um grafo acíclico direcionado. Esses nós são organizados de maneira hierárquica 

correspondendo semântica e espacialmente com o mundo modelado. 

 Para cada arquivo gerado pela linguagem ou ambiente de programação existe 

um grafo de cena correspondente. 

 

 

3.3 Representação do ambiente a ser modelado através de Grafos de Cena 

 

Primeiramente serão mostrados na tabela abaixo os objetos que comporão o 

ambiente comparativo e também as componentes (primitivas padrão e primitivas 

estendidas) que foram usadas para a criação de cada objeto, bem como a quantidade 

necessária de cada componente primitiva para a criação do objeto. 

 
Tabela 1 - Componentes que compõem  o ambiente virtual modelado 

Objeto/Componente Box Cylinder Sphere Cone Indexed Face Set 

Cadeira  6   2 

Cama 1 4   3 

Chuveiro  1   1 

Fogão 3 10    

Guarda-Roupa 7 12    

Mesa de Canto 7     

Mesa de Vidro  5 1   

Paredes 21    3 

Pia (torneira e pedra) 4 5    

Porta de Madeira 5 1    

Porta de Vidro 5     

Sofá 4    4 

Vaso 2 1 1 1  
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A representação do ambiente no grafo de cena mostrará somente a estrutura 

arquitetônica do projeto, sendo que a visualização da estrutura de cada objeto encontra-se 

no anexo A localizado no  fim deste documento. 

Abaixo podemos visualizar como é a estrutura geral do ambiente modelado, 

vale ressaltar que em todos os ambientes de modelagem estudados o ambiente modelado se 

manteve padrão, não sendo feita nenhuma alteração. 
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Figura 3.5 – Estrutura hierárquica do ambiente modelado 
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4. COMPARANDO AS FERRAMENTAS DE MODELAGEM  

 

Neste capitulo serão apresentadas as características individuais de cada uma das 

ferramentas utilizadas para a realização do trabalho proposto, trabalho este que se compromete 

a realizar uma comparação entre algumas ferramentas de modelagem para ambientes virtuais. 

As ferramentas escolhidas foram Cosmoworlds, Viz3D, 3Dmax e Openfx, e a escolha destas 

foi feita priorizando àquelas que oferecessem suporte a linguagem VRML. Em cada uma delas 

foram encontrados artifícios de modelagem diferentes os quais levaram a obter resultados 

inesperados durante a modelagem dos objetos, apesar de todas essas ferramentas oferecerem 

suporte a VRML suas funções de modificação quase sempre se diferem. 

 A idéia foi modelar um ambiente simples, mas que possuísse a maioria dos 

objetos e recursos utilizados em um ambiente descrito em VRML. Todos estes recursos foram 

gerados de maneira particular por cada ferramenta, e é justamente a essa maneira de particular 

de geração de objetos que se destina o objetivo desse estudo.  

A estrutura do ambiente e objetos utilizados na composição deste ambiente 

encontram-se respectivamente na figura 3.5 e na tabela 1 do capitulo anterior. A estrutura do 

ambiente ilustra a “planta” base de uma casa e os objetos que compõem o ambiente, essa 

estrutura foi usada como referência em todas as implementações realizadas. A representação 

desta estrutura foi feita utilizando grafos de cena que é uma maneira de representação de 

ambientes tridimensionais em computação gráfica. A tabela 1 ilustra todos os objetos que 

compõe o ambiente bem como o número de primitivas utilizadas para a construção da cada 

um. 

Uma das principais preocupações durante a modelagem do ambiente foi a 

utilização do maior número possível de primitivas gráficas visto que possibilitam a criação de 

um arquivo final menor e conseqüentemente mais eficiente em termos de processamento 

computacional e de transmissão de dados via web. 
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Arquivos de textura foram aplicados à grande maioria dos objetos de forma a 

conferir uma aparência mais realista a estes, alguns problemas de aplicação de textura foram 

encontrados durante a exportação do ambiente gráfico para VRML, pois as texturas nem 

sempre acompanhavam os objetos, porém este é um problema facilmente contornável podendo 

ser resolvido acessando as linhas de código gerado em VRML e reeditando o caminho das 

texturas. 

Passaremos agora para as comparações dos resultados. Os resultados serão 

avaliados de acordo com os seguintes itens: interface com o usuário, instanciação de 

primitivas, geometria sólida construtiva, connect, modelagem por varredura, animação, 

iluminação, custo computacional, estrutura do ambiente virtual produzido, navegação, 

tamanho de arquivo gerado e erros gerados. 

 

 

4.1 Avaliação comparativa das ferramentas 

 

A seguir será descrita toda a experiência de modelagem do ambiente virtual citado. 

A título de entendimento, a avaliação das ferramentas foi dividida em diversos tópicos, 

organizados de acordo com as técnicas de modelagem manual definidas pela Computação 

Gráfica.  

Todos os objetos referenciados abaixo podem ser encontrados e visualizados no 

anexo A que se encontra no final deste documento. 

 

 

4.2 Interface com usuário 

 

Na interface com o usuário foram analisados pontos como interface intuitiva, 

ícones auto-explicativos, visualização dos eixos de coordenadas, viewports que são varias telas 

que mostram de ângulos diferentes o mesmo ambiente, exibição dos nós ou transforms que 

compõem os objetos, interface de modificação do objeto, entre outros. 
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• Cosmoworlds  

O Cosmoworlds apresentou uma interface bastante compreensível e ilustrativa, 

sendo que seus ícones são representados por desenhos bastantes intuitivos e de fácil 

entendimento e vêm organizados na tela de forma objetiva sendo subdivididos em grupos de 

acordo com suas funcionalidades. Pode-se visualizar no Cosmo quatro viewports 

simultaneamente, possibilitando a manipulação da cena em quatro ângulos diferentes. 

Entretanto, não é possível aplicar, em nenhuma das quatro viewports, a visão que se tem dos 

pontos de vista definidos para o ambiente, as chamadas viewpoints, o que torna impossível 

verificar o que estas viewpoints estão visualizando, no momento de criação do ambiente. 

Um dos principais diferenciais do Cosmoworlds em relação às outras ferramentas 

de criação de objetos 3D é a presença da Outline Editor, que representa uma interface direta 

com a estrutura VRML. Através desta funcionalidade, é possível visualizar todos os nós que 

constituem os objetos do mundo virtual, suas características geométricas e visuais, bem como 

todas as transformações aplicadas aos nós, na exata forma como eles aparecem descritos no 

arquivo textual VRML. Isto facilita, para os usuários experientes, a visualização de todas as 

características de cada uma das primitivas que compõem a cena, a modificação dessas 

características e também o entendimento de como irá ficar o trabalho final, e ajuda os usuários 

iniciantes a entenderem como um mundo virtual é estruturado no padrão VRML mostrando 

todos os dados que estão presentes durante a criação dos objetos nesta linguagem. 

Uma desvantagem encontrada na interface do Cosmoworlds foi a ausência da 

exibição dos eixos XYZ. Em certos momentos, fica difícil definir em qual eixo o objeto está 

sofrendo determinada transformação, principalmente quando se está visualizando o objeto no 

modo de perspectiva. A falta desses eixos dificulta a movimentação dos objetos dentro da 

cena, pois sem esses não se sabe em qual eixo deve-se mover um objeto alem se não ser 

possível visualizar se os objetos estão sendo devidamente encaixados. A falta dos eixos de 

coordenadas XYZ confunde até mesmo  desenvolvedores experientes que desejam entrar com 

dados via teclado, visto que os mesmos não tem noção de qual eixo seria necessário alterar 

para obter o resultado desejado, sendo necessário a estes realizar alguns testes mudando os 

valores das coordenadas para se certificar de qual eixo se trata. A entrada de dados via teclado 

produz valores mais precisos e conseqüentemente uma navegação mais rápida e eficiente. 
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Outra desvantagem apresentada é a ausência de uma interface visual para 

modificação de propriedades dos objetos, obrigando o desenvolvedor a alterar estas 

propriedades diretamente na Outline Editor. Para um desenvolvedor iniciante, isto pode se 

tornar uma tarefa bastante difícil, visto que nem sempre ele sabe do que se trata a inserção de 

alguns valores, pois algumas propriedades VRML são definidas em forma de conjunto de 

valores, e outras não. 

 

• Vizx3D 

Vizx3D possui uma interface bastante intuitiva, gráfica e organizada, o que torna 

fácil sua utilização. A maioria de suas ferramentas são apresentadas em formatos de ícones no 

seu próprio ambiente de trabalho o que dispensa o acesso continuo a barra de ferramentas 

principal, o acesso a barra de ferramentas principal na maioria das vezes deixa o projetista 

meio perdido sem saber onde encontrar o que ele necessitam sendo então muito mais 

gratificante ter disponível visualmente as funções mais utilizadas, além de economizar tempo 

e desgaste físico. 

No Vizx3D pode ser encontrado no canto superior direito da tela uma arvore em 

hierarquia que exibe todos os objetos que compõem a cena na ordem em que foram inseridos 

na cena ou ainda na forma em que foram agrupados, esta visualização é muito apreciada pelo 

desenvolvedor pois através dela ele pode se certificar de que e de quantas primitivas o objeto é 

composto e também quantos e quais objetos compõem a cena  como um todo. No canto 

inferior direito existe uma interface visual para modificação de propriedades dos objetos 

facilitando assim a modificação dos mesmos. 

Este software possui uma interface múltipla com visões múltiplas de um 

documento. Pode-se visualizar o ambiente a ser construído sob sete tipos de ângulos diferentes 

(viewports), onde destes sete, pode-se escolher até quatro visões simultâneas, dando-lhe um 

maior controle sobre a cena.  

Os eixos X, Y e Z estão disponíveis e a maioria das modificações de uma 

propriedade de um objeto, pode ser realizada em uma linha de edição encontrada no lado 

direito da área de trabalho do Vizx3D, porém caso o criador do ambiente tenha preferência em 
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modificar os objetos através do mouse isso lhe é possível. Vale ressaltar que dados mais 

precisos geram ambientes mais eficientes. 

 

• 3Dmax 

O 3DMax possui uma interface completa, que em alguns itens se assemelha 

muito com a interface do Cosmoworlds. O principal problema aqui é a quantidade 

excessiva de controles que existem na sua área de trabalho, o que pode confundir usuários 

iniciantes. 

 Elementos da interface específicos para VRML só podem ser acessados 

através de um item de uma lista de escolhas, dentro do menu de Helpers, o que faz com 

que estas opções sejam de difícil acesso. Além disso, esta interface específica de elementos 

VRML possui poucas funcionalidades, o que torna sua manipulação bastante limitada. 

Assim como no Cosmoworlds, existe a possibilidade de visualizar até quatro 

viewports simultaneamente, facilitando assim a manipulação dos objetos criados. No 

3DMax, entretanto, é possível aplicar as viewports a visão das viewpoints do ambiente 

virtual, aqui chamadas de câmeras, o que torna possível determinar o que estas viewpoints 

irão visualizar, em tempo de criação do ambiente virtual. 

No ambiente de construção do 3Dmax é possível à visualização dos eixos XYZ 

nas viewports além de ser visível também o eixo de coordenadas de cada objeto quando 

este é selecionado. É permitido ao projetista a modificação da posição de um objeto tanto 

via mouse quanto via teclado, porém a modificação da dimensão dos objetos só podem ser 

feitas via teclado. Durante a movimentação de um objeto via mouse o(s) eixo(s) no qual o 

objeto está sendo movimentado fica destacado pela cor amarela. 

O 3DMax não possui uma Outline Editor, e sua interface apenas permite a 

visualização da lista de objetos que compõe a cena. Se um objeto agrupa vários objetos, 

estes objetos agrupados não são visíveis nesta lista, e só podem ser visíveis se o usuário 

escolher, em uma outra opção de um outro menu, por desagrupar estes objetos. Entretanto, 

o 3DMax possui uma funcionalidade chamada Visão Esquemática, que permite visualizar 

os objetos da cena em forma de um diagrama, ou em forma de uma árvore de objetos. 
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Apesar de não facilitar tanto a edição do ambiente, como a Outline Editor, pode fornecer 

alguma ajuda. 

 

• OpenFX 

Para quem já trabalhou com outras ferramentas de modelagem de ambientes 

tridimensionais como Cosmoworlds, Vizx3D e 3DMax, encontrar-se-á inicialmente uma 

grande dificuldade em desenvolver aplicações com o OpenFX, pois sua interface não é nem 

um pouco intuitiva, nem gráfica e não traz todos os recursos existentes nas outras ferramentas. 

A maioria de seus recursos encontram-se ocultos e é necessário que se acesse a barra de 

ferramentas a todo momento.  

As três direções de movimento em uma cena podem ser visualizadas através 

dos eixos X, Y e Z, porém são de difícil compreensão, pois os eixos não são ilustrados 

como um eixo de coordenadas e sim são expostos separadamente nos cantos de cada 

viewport. Para as viewports são definidos três modos de visões: superior, lateral e fundo as 

quais são disponíveis somente no formato wire frame, ou seja, é visível somente o 

conjunto de arestas que definem a forma do objeto e uma outra viewport chamada de 

“Vista OPenGL” possibilita a visão do resultado final da cena criada. 

Um problema encontrado foi que em determinadas ações realizadas a opção 

desfazer não funcionou e também não possui a opção de fechar arquivo, somente Exit, que 

fecha todos os arquivos. 

Outra diferença notada é que o OPenFX traz todas as suas ferramentas 

divididas em programas separados. Os programas para desenho, animação, visualizadores 

e editores de sons são todos acessados separadamente, fazendo com que seja preciso, na 

realização de uma animação, alternar entre um programa e outro, além de tornar muito 

mais difícil a criação de qualquer animação seja ela simples ou não. 
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4.3 Modelagem manual dos dados 

 

Basicamente podemos dividir as técnicas de modelagem em três formas que são 

elas: modelagem manual, automática ou matemática.  

Para a criação do ambiente proposto foi usada principalmente a modelagem 

manual a qual é mais fácil, barata e utiliza basicamente de modelos do mundo real e da 

intuição do modelador. Foi usado também um único método de modelagem matemática que é 

o método de modelagem por varredura e que será abordado também neste tópico juntamente 

com os métodos de modelagem manual. 

 

 

4.3.1 Instanciação de primitivas 

 

• Cosmoworlds  

O Cosmoworlds possui um menu com as quatro formas primitivas do VRML 

(cubo, cylinder, sphere e cone), sobre os quais é possível realizar os três tipos de 

transformações: translação, rotação e escala. 

Uma desvantagem apresentada nas transformações dos objetos criados na cena é 

em relação à escala. Ao modificar a escala de um objeto, o Cosmoworlds, ao invés de alterar 

os valores das dimensões do objeto, cria uma transformação escala, e aplica a este objeto, com 

os valores desejados. Apesar de parecer coerente com o objetivo da transformação geométrica, 

uma alteração direta nas dimensões do objeto resultaria em menos código gerado, resultando 

em um arquivo menor. 

Outra desvantagem apresentada pelo Cosmoworlds é com relação à alteração do 

centro dos objetos criados. A ferramenta não possibilita a alteração do centro dos objetos 

graficamente, apenas através da alteração de valores manualmente, pela Outline Editor. O fato 

da manipulação do centro do objeto ser manual faz com que o projetista tenha maior 

dificuldade em localizar o centro deste exatamente onde deseja. Isto provê uma complexidade 

desnecessária para esta operação. 
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Na duplicação de objetos, o Cosmoworlds pode, em certos momentos, dificultar a 

operação, pois ao duplicar um objeto, sua posição não é definida automaticamente, e o usuário 

tem que fazê-lo depois do objeto já inserido na cena. Este posicionamento pode, em alguns 

casos, confundir o usuário, principalmente quando intenciona-se colocar o objeto duplicado 

próximo do original. A posição do novo objeto na cena é gerada aleatoriamente. 

O Cosmoworlds utiliza um conjunto de funcionalidades denominadas Dyna 

Controls que representam uma significativa ajuda nas transformações geométricas em objetos 

da cena. Estes controles agem diretamente sobre os eixos de orientação dos objetos criados, e 

permitem que os eixos obedecidos pelo objeto que sofrerá a transformação sejam modificados. 

Por exemplo, podemos utilizar a superfície de uma forma primitiva como superfície de 

translação para outra forma primitiva, facilitando a conexão entre estas duas formas. Além 

disso, podemos utilizar estes controles para definir um ponto de fixação entre duas formas 

geométricas, ou alterar os centros de rotação dos objetos.  

 

• Vizx3D 

O Vizx3D trabalha com quatro primitivas geométricas: cubo, cone, cylinder e 

sphere, sobre as quais é possível realizar operações de translação, rotação e escala. 

Quando algum objeto é criado, então este é chamado de nó. Estes nós podem ser 

agrupados com outros nós e gerar um “Nó raiz” com uma lista de nós filhos, gerando um 

“Grupo”. Cada nó de agrupamento define um espaço de coordenada de seus nós filhos. Um 

“Grupo” em Vizx3D não é igual a um “Grupo” em VRML/X3D, mas bastante se assemelha a 

um nó Transform nestes. 

No diz respeito a modificação do centro do objeto, o Vizx3D possui uma 

ferramenta chamada Pivot Center que quando selecionada exibe a posição do pivô, ou centro, 

representado por uma bolinha escura a qual quando movimentada modifica o centro do objeto. 

É uma ferramenta gráfica e de fácil manipulação.  

Ao se duplicar um objeto o software permite que se escolha a posição do novo 

objeto, a qual pode ser observada no canto inferior direito da tela, o que facilita a visualização 

e a manipulação dos objetos manipulados. 
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Uma opção disponível e bastante útil é a Wireframe, que possibilita deixar objetos 

transparentes em relação a outros durante a criação do ambiente e conseqüentemente aumentar 

o campo de visão entre os objetos. 

 

• 3Dmax 

O 3DMax possui diversas formas primitivas que são geradas automaticamente, 

através de seleção pelo menu. Porém, apenas quatro destas formas primitivas continuam 

intactas quando exportadas para VRML - cubo, cylinder, sphere e cone, as demais tornam se 

estruturas complexas, chamadas de IndexedFaceSets  e geram códigos muito grandes. A 

maioria dessas primitivas não podem ser geradas nas outras ferramentas estudadas e quando 

podem, são demasiadamente difíceis de serem geradas. 

 Como já foi dito anteriormente, o 3DMax oferece uma grande facilidade e 

flexibilidade na realização de transformações geométricas nos objetos criados, pois possibilita 

a realização destas transformações em eixos específicos, ou combinações de eixos, bastando 

para isto selecionar o eixo ou os eixos desejados com  o mouse e realizar então a 

transformação. 

A duplicação de objetos no 3DMax é bastante prática, pois os novos objetos 

criados possuem suas posições definidas automaticamente como sendo as mesmas do objeto 

que foi duplicado. Isto facilitou a criação, por exemplo, das pernas das cadeiras, paredes da 

casa, entre outros. Na duplicação de um objeto o projetista tem a opção de escolher se o objeto 

vai ser uma copy – as alterações feitas no pai não afetam o filho e vice-versa, uma instance – 

alterações feitas no pai repercutem no filho e vice-versa ou reference – alterações feitas no pai 

repercutem no filho e alterações feitas no filho não repercutem no pai. Essas características de 

duplicação são interessantes em muitos casos de criação de ambientes. 

O 3DMax permite a alteração dos centros dos objetos criados graficamente. Nesta 

ferramenta, os centros dos objetos podem ser tratados como objetos independentes, que sofrem 

as mesmas transformações geométricas que os objetos que os possuem. Com essas 

transformações realizadas sobre o centro do objeto pode-se obter objetos diferentes a partir de 

um só objeto. 
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Assim como no Cosmoworlds é possível “esconder” um dado objeto que compõe a 

cena. 

 

• OpenFX 

O OpenFX além das primitivas básicas do VRML – cubo, cylinder, sphere e cone , 

cria também automaticamente estruturas mais complexas, como tubos, polígonos, retângulos, 

geo-Spheres, toros e discos. Ainda lhe é permitido criar círculos, hélices, espirais 2D e 3D. 

A duplicação de objetos no OpenFX é bastante simples, assim como no Vizx3D e 

no 3DMax. 

A malha de nós de objetos criados no OpenFX é chamada de “Hierarquia do 

Esqueleto”, onde se pode selecionar os objetos criados para serem alterados. 

Uma deficiência encontrada no OpenFX foi com relação à  seleção, movimentação 

e redimensão dos objetos. É difícil para um usuário novato do sistema reconhecer quando um 

objeto está selecionado ou não além se ser também muito complicado selecionar um objeto, 

sendo preciso a todo o momento acessar a barra de ferramentas, para se ter uma idéia de 

dificuldade que é trabalhar neste ambiente quando desejamos salvar, ou exportar uma cena 

para VRML é necessário primeiro que se selecione todos os objetos que compõem a cena, 

caso não esteja todos selecionados somente é salvo os objetos que estejam selecionados. 

 

 

4.3.2 CSG: Geometria Sólida Construtiva/Combinação de Objetos 

 

• Cosmoworlds 

O Cosmoworlds não possui uma interface prática para a combinação de 

objetos sólidos a partir de operações de conjuntos como a união, interseção e a diferença 

ou operações booleanas, o que dificulta consideravelmente a realização destas operações. 

Para compor objetos através de operações booleanas, deve-se transformar os objetos em 

polígonos complexos, para que seja possível modificar apenas parte de suas estruturas de 

forma independente. É uma complicação desnecessária, que faz com que mesmo usuários 
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experientes na modelagem de objetos 3D tenham dificuldades na realização deste tipo de 

operação.  

Para a obtenção de um corte na parede para a inserção de janela por exemplo, é 

necessário que se transforme os dois lados opostos da parede em polígonos complexos, 

desenhe os pontos que se deseja excluir e depois pressione  a tecla delete.  Quando se 

deseja realizar a subtração de qualquer primitiva pela esfera o software não permite, pois 

quando se deleta as faces da esfera, as faces da outra primitiva que se encontra dentro da 

espera encontra-se intacta.  

 

• Vizx3D  

As operações de conjuntos e operações booleanas são facilmente executadas 

nessa ferramenta. São oferecidas as operações de Extração, Intersecção e União. Basta 

selecionar quais objetos farão parte da composição, e aplicar a operação necessária. 

Diferentemente do problema encontrado no Cosmoworlds durante a criação do objeto pia, 

no Vizx3D a realização da subtração da primitiva cubo pela primitiva sphere foi feita de 

maneira simples e eficiente. 

Os objetos que sofrem qualquer tipo de operação por conjuntos ou operações 

booleanas no momento da sua exportação para VRML são transformados em 

IndexFaceSet. 

 

• 3Dmax 

A operação de CSG no 3DMax é bastante intuitiva e de simples realização. 

Basta selecionar quais objetos farão parte da composição, e aplicar a operação necessária. 

As operações de União, Intersecção e Subtração estão todas disponíveis. No momento de 

exportação para a linguagem VRML estes objetos transformam-se em IndexedFaceSets. 

A função responsável por estas operações encontra-se graficamente visíveis na 

interface do software. 
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• OpenFX 

O OpenFx possui operações booleanas que permitem as combinações de união, 

subtração e interseção, mas não são intuitivas. Não existe nenhum botão gráfico para 

auxiliar o acesso a essas operações além de ser de difícil compreensão saber qual primitiva 

deve-se selecionar ou referenciar para a execução da operação. Por exemplo, para realizar 

uma subtração ou uma interseção entre dois objetos, o primeiro passo que o software 

realiza é uma união, e logo após é escolhido qual o tipo de operação deverá ser realizada. 

Mas para que se veja o resultado é preciso deletar um dos objetos apertando a tecla enter. 

 

 

4.3.3 Connect 

 

A função connect é uma forma de criar novos sólidos a partir de sólidos já 

existentes combinados por uma conexão [Azevedo & Conci,2004]. 

O 3DMax é a única das ferramentas avaliadas que possui uma funcionalidade que 

realiza o Connect entre dois objetos. Esta funcionalidade, entretanto não é intuitiva além de ser 

de difícil acesso. É uma operação que desenvolvedores iniciantes podem ter dificuldade em 

realizar e também em entender sua funcionalidade. 

 

 

4.3.4 Sweep: modelagem por varredura ou deslizamento 

 

A representação por varredura cria objetos  baseados na noção de que uma curva 

C1, quando deslocada no espaço, ao longo de uma trajetória dada por uma outra curva C2, 

descreve uma superfície que pode ser usada para definir um sólido. A curva C1 é chamada de 

geratriz e a curva C2 de diretriz[Azevedo & Conci, 2004]. Podemos encontrar em uma 

ferramenta de modelagem dois tipos diferentes de varredura, que são varredura translacional 

conhecida como Extrusion e varredura rotacional conhecida como Lathe .  

Passemos agora a analisar a existência e a facilidade de manipulação destas 

funções nas ferramentas estudadas. 
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• Cosmoworlds  

Esta funcionalidade é representada no Cosmoworlds pela operação de 

Extrusion. Entretanto, é uma funcionalidade que não apresenta nenhuma facilidade para 

utilização, pois não são possíveis escolher nem a curva geradora, e nem a geratriz que dará 

origem ao objeto extrude. Após selecionar a funcionalidade Extrusion no Cosmoworlds, 

ele apenas cria uma forma padrão dentro do ambiente em desenvolvimento, sendo de 

responsabilidade total do desenvolvedor alterar os seus parâmetros de forma a obter o 

objeto desejado, através da Outline Editor, o que torna a operação extremamente difícil 

para desenvolvedores iniciantes, que não estejam familiarizados com a nomenclatura de 

objetos extrude no VRML. 

A varredura rotacional, ou Lathe, não se encontra disponível nesta ferramenta, 

sendo que foi necessário o uso da função Lathe para a criação do objeto ‘chuveiro’ e do 

encosto do objeto ‘cadeira’, porém devido à ausência dessa função no Cosmo não foi 

possível a criação do objeto ‘chuveiro’, e o encosto da cadeira  teve que ser substituído por 

um cubo, o qual não proporcionou um efeito tão bom e realistico na cadeira em relação as 

cadeiras criadas através das outras ferramentas. 

 

• Vizx3D 

O Vizx3D fornece quatro tipos de técnicas importantes que são: extrusão, 

superfície varrida, esculpida e de revolução, sendo que a revolução refere-se a função 

Lathe e a superfície varrida e esculpida é considerado um tipo de extrusão. E isto lhe 

permite criar e trabalhar com formas que não são possíveis de serem criadas somente 

através das primitivas. Uma vantagem na utilização de superfície varrida e esculpida em 

relação a extrusão  é que se pode criar várias subcamadas no objeto criado. 

Graças a essas funções foi possível criar no ambiente o objeto ‘chuveiro’ e o 

encosto do objeto ‘cadeira’.  

Ferramentas que contém funções relacionadas a modelagem por varredura seja 

ela rotacional, translacional ou ambas oferece ao criador uma ampla variedades de formas. 

Além deste software conter todas essas ferramentas elas ainda são de fácil acesso e 

entendimento. 
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• 3Dmax 

As operações envolvendo modelagem por varredura são bastante intuitivas e 

práticas no 3DMax. Para realizar uma operação de extrusion, por exemplo, basta escolher a 

forma geométrica 2D a qual a operação irá atuar (curva geradora), selecionar a opção 

extrude, e então modificar o tamanho da trajetória que sofrerá a alteração e transformar-se-

á  então em uma forma geométrica 3D. O mesmo ocorre para varreduras rotacionais em 

torno de um eixo especificado.  

Na varredura rotacional pode-se ainda alterar a posição do centro do objeto de 

modo que ao rotacionar o objeto, o mesmo tomará uma forma diferente da obtida antes de 

movimentar o centro do objeto, além de existir funções de MIN e MAX que mudam o 

diâmetro do ângulo do objeto. 

 

• OpenFX 

No OpenFX, a extrusão de um objeto pode ser simples, trabalhando igualmente 

com todos os vértices ou trabalhar com a extrusão especial, onde se pode escolher entre 

chanfros normais ou arredondados, realizando cortes sobre determinado ângulo. 

 

 

4.3.5 Animação 

 

• CosmoWorlds 

O Cosmoworlds se mostrou eficiente na criação dos sensores que geram as 

animações no ambiente virtual. Entretanto, ele se mostrou mais uma vez “preso” a Outline 

Editor, e muitos dos parâmetros de configuração destas animações tiveram que ser 

ajustados manualmente como, por exemplo, mudar o centro do objeto ‘porta’, sem nenhum 

apoio por parte da interface, o que pode tornar a operação difícil para desenvolvedores 

iniciantes. Desenvolvedores mais experientes, no entanto, não terão dificuldades em 

manipular estas operações. O resultado final foi bastante satisfatório, o Cosmoworlds 

gerou uma animação objetiva, com apenas os parâmetros determinados pelo 
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desenvolvedor, o que fez com que o arquivo gerado ficasse pequeno, sem perder nenhuma 

informação.  

Sensores como Time Sensors, Proximity Sensors, Touch Sensors e Visibility 

Sensors existentes no VRML também podem ser encontrados Cosmoworlds. 

 

• Vizx3D 

As animações são realizadas através de uma série de mudanças de uma cena com o 

passar do tempo. Estas mudanças podem ser obtidas através de translações, escalas, rotações, 

colorações, etc. O autor define um conjunto de chaves em cima de um intervalo de tempo, o 

qual é dividido em passos.    

Em relação aos sensores que inicializam outros eventos ou ações, há vários 

tipos: touch sensor (depende de um clique), proximity sensor (depende da proximidade de 

algo), e visibility sensor (quando o objeto é visível). 

Para a criação da animação que compõe o ambiente foram necessárias as 

mudanças do centro do objeto,  a aplicação de rotação e a inserção de um sensor do tipo 

touch sensor  o qual é acionado com um simples clique de mouse e dá inicio a animação. 

O resultado final obtido foi bastante satisfatório visto que foi de fácil implementação e 

produziu uma animação eficaz. 

Uma diferença encontrada foi à existência do H-Anim 2001, que é um 

Humanóide Animator que possibilita a criação de avatars onde se pode realizar a cópia de 

suas propriedades para um outro avatar. 

 

• 3Dmax 

O 3DMax apresentou um comportamento contraditório no momento de 

desenvolver as animações do ambiente virtual. A ferramenta disponibiliza um menu 

específico com muitas das funcionalidades relacionadas a estas operações no VRML, 

como Time Sensors, Proximity Sensors, Touch Sensors e Visibility Sensors. Entretanto, a 

ferramenta não apresenta nenhuma funcionalidade que crie os interpoladoresTP

2
PT, que são 

justamente os responsáveis por associar os sensores citados com as transformações que 
                                                 
TP

2
PT Interpoladores – pontos  responsáveis por associar os sensores à sua funcionalidade 
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eles devem desencadear. O mais curioso é que, ao criarmos uma animação normal do 

3DMax (através do uso da TimeLine, definindo o comportamento do objeto durante os 

quadros de animação), e associarmos o objeto que sofre esta animação a um dos sensores 

citados acima, o 3DMax gera a animação perfeitamente, gerando todos os comandos em 

VRML necessários para a realização desta operação. O único inconveniente aparece no 

resultado final, no arquivo gerado, pois o 3DMax gera interpoladores com um número 

excessivo de parâmetros, tornando o arquivo desnecessariamente grande e 

conseqüentemente lento para a navegação. 

 

• OpenFX 

Assim como no Vizx3D, as animações são realizadas através das ações de 

translação, rotação e escala. A inserção de uma animação em um ambiente criado pelo 

OpenFX Designer é dada pela opção Insert Model, o que demorou-se para descobrir pois 

as opções File Open não abriam arquivos com a extensão MFX, que é a extensão gerada 

pelo OpenFX Designer.  

Não foi possível neste software criar a animação de abrir a porta visto que 

neste ambiente não existem sensores dos tipos touch sensor, proximity sensor e visibility 

sensor  os quais são facilmente encontrados nos outros ambientes. Sem a presença do 

sensor touch sensor não é possível à criação da animação de abrir a porta pois a mesma é 

ativada através deste sensor.  

 

 

4.3.6 Iluminação 

 

• Cosmoworlds  

O Cosmo mostrou-se bastante eficaz na geração da iluminação do ambiente 

virtual. A interface oferece diversos parâmetros de configuração, e faz com que as luzes 

possam ser posicionadas no ambiente de forma simples e prática, alem de ser encontrado 
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neste diferentes tipos de iluminação como, por exemplo, luz Omni, luz direcional (Direct 

Light) e luz refletora (Spot Light). 

 

• Vizx3D 

As luzes no Vizx3D iluminam toda a geometria e não fazem sombras. A criação 

de uma luz foi muito simples, bastando clicar na barra de ferramentas em Create Light, depois 

basta posiciona-la no local pretendido e no canto direito da tela do sistema escolher o tipo de 

luz desejada, que pode ser pontual (Point), direcional(Directional) ou reflexiva(Spot). No que 

diz respeito aos tipos de iluminação pode-se escolher por três tipos: direcional, pontual e 

reflexiva.  É possível também escolher características da luz como intensidade, raio de 

alcance, cor e atenuação de modo pratico, rápido e eficiente, bastando para isso somente 

mudar os dados que aparecem juntamente com o item de escolha do tipo da luz no canto 

direito da tela. 

Os passos para conseguir iluminar um ambiente neste sistema são fáceis e 

intuitivos de se realizar, porém caso deseje-se aplicar mais realismo na cena inserindo 

sombras este não permite. 

 

• 3Dmax 

A iluminação foi uma das operações mais complicadas de se realizar durante o 

trabalho, quando da utilização desta ferramenta. Isto porque ao criar um ponto de luz, a 

interface não mostra o resultado de forma eficiente, durante o desenvolvimento, além de 

ser extremamente difícil o posicionamento dos objetos de luz no ambiente virtual. 

Além disso, ao criar um objeto de luz e inseri-lo no ambiente virtual, o 3DMax 

“desliga” todas as demais luzes do ambiente, e este se torna totalmente escuro, sendo 

iluminado apenas no objeto de luz criado. O 3DMax cria um nó de instrução VRML que 

desabilita a luz situada na cabeça do observador do ambiente chamada headlight, e essa é 

uma das principais razões pela qual o ambiente se torna tão escuro. A interface não prove 

uma forma de opção que decida se a luz na cabeça do observador deve ser desligada ou 

não. Somente a criação de um outro ponto de luz auxiliar pôde amenizar o problema da 

escuridão. 
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Apesar de toda esta complicação em inserir iluminação utilizando o 3Dmax, é 

nesta ferramenta que existem as maiores variedades de iluminação entre todas encontradas 

nas outras ferramentas. 3Dmax é uma ferramenta extremamente poderosa em termos de 

animação, efeitos e iluminação, e é devido a toda essa capacidade que para se desenvolver 

ambientes mais complexos é necessário que se entenda bem o funcionamento desta 

ferramenta. 

 

• OpenFX 

A única opção referente à questão de Iluminação encontrada no OpenFX  foi 

em relação a Vista OpenGL que lhe permite marcar a opção de “Iluminação de 

Profundidade”. Já na parte de animação é permitido que no campo de visualização da 

câmera seja definido um cone de luz spot, não estando disponível mais nenhuma variação 

de iluminação. 

 

 

4.4 Custo Computacional 

 

A analise do custo computacional gerado pelas ferramentas se resume em estudar a 

estrutura do ambiente gerado, a navegação dentro do ambiente final, tamanho de arquivos 

gerados, o qual será composto somente do resultado final desconsiderando os arquivos 

intermediários onde foram criados cada objeto separadamente, erros gerados por renderização 

e exportação de arquivos 
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4.4.1 Estrutura do Ambiente Virtual produzido 

 

• CosmoWorlds  

O grande diferencial apresentado pelo Cosmoworlds foi à otimização do 

código gerado. A ferramenta utilizou diversas técnicas para economizar linhas de código e 

ainda assim manter todas as funcionalidades desejadas para o ambiente virtual. 

Uma das técnicas utilizadas para a otimização foi à reutilização de objetos. A 

textura utilizada em uma das pernas da mesa modelada, por exemplo, foi nomeada e 

reutilizada em todas as outras pernas e no tampo da mesa. Alguns objetos também foram 

nomeados e reutilizados na geração de outros objetos que possuíam a mesma forma 

geométrica. O curioso é que o Cosmoworlds utilizou esta técnica aleatoriamente, e alguns 

objetos que possuíam texturas ou formas geométricas iguais não utilizaram a mesma 

referência. 

Outra técnica de otimização utilizada foi quanto a omissão de parâmetros que 

possuíam valores padrão. O Cosmoworlds só definiu, para os objetos do ambiente virtual, 

os parâmetros que necessitavam ser explicitados e modificados, os quais se fossem 

omitidos, assumiriam valores não desejados e conseqüentemente produziria resultados 

insatisfatórios. 

Os interpoladores também se mostraram bastante otimizados no código gerado 

pelo Cosmoworlds. Apenas os interpoladores estritamente necessários foram declarados, e 

contendo apenas as chaves necessárias. As definições de rotas não estavam junto à definição 

do objeto que as utilizaram, mas no fim do arquivo. 

O Cosmoworlds não definiu valores para as dimensões dos objetos (os raios 

das Spheres, ou valores para altura, largura e comprimento de um Box, por exemplo). Para 

representar as dimensões destes objetos, ele criou um nó Transform associado a cada 

objeto, e definiu valores de escala que representam estas dimensões. 

Os objetos extrusion foram gerados seguindo fielmente a definição exibida na 

Outline Editor,  lembrando que objetos formados a partir de extrusões são transformados 

em IndexFaceSet. 
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Uma desvantagem encontrada no Cosmo em relação as demais ferramentas é 

que no Cosmo não é possível adicionar texturas além das fornecidas pelo programa, o 

sistema não aceita a inserção de novas texturas, sendo necessário que, para aplicar a 

textura desejada, acesse diretamente código gerado pelo sistema (extensão .wrl) e 

redirecione o caminho da textura. No ambiente final podemos observar que no objeto 

‘fogão’ a textura relacionada a grade teve que ser inserida acessando diretamente o código. 

Vale ressaltar aqui que o arquivo de texturas do Cosmoworlds é bastante extenso e na 

maioria das vezes é possível encontrar o que se deseja. 

 

• Vizx3D 

Basicamente, a estrutura utilizada para criação dos códigos, quando estes foram 

exportados para VRML, foi a mesma gerada pelo CosmoWorlds e 3DMax. Poderia-se pensar 

que seria evidente que isto iria acontecer, pois os comandos de modelagem desta linguagem 

são limitados e para gerar o mesmo modelo de ambiente eles não poderiam deixar de seguir 

uma diretriz.  

Uma diferença que se pôde notar, por exemplo, é que o código gerado pelo 

Vizx3D contém muito mais definições (DEF) do que o código gerado pelo Cosmoworlds, o 

que é desnecessário em alguns momentos, visto que a ferramenta não faz uso da técnica de 

reutilização de objetos. Como o ambiente gera definições desnecessárias e ainda não reutiliza 

código temos que o tamanho do arquivo gerado quando este é exportado para VRML é maior 

que o mesmo arquivo gerado pelo Cosmoworlds, no qual o arquivo gerado já possui a 

extensão .wrl.  

Os locais onde são declarados os comandos no Vizx3D e no 3Dmax se diferem 

do local onde estes as gerados no Cosmo pois nestes as propriedades Translation, Rotation 

e Scale são declaradas no inicio de um nó Transform, ao passo que no Cosmoworlds estas 

são declaradas no final 

 

• 3Dmax 

O 3DMax definiu, para os objetos criados, o máximo de propriedades 

possíveis. Algumas dessas propriedades eram desnecessárias, o que contribuiu para que o 
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arquivo aumentasse de tamanho. Para ambientes muito complexos, isto pode aumentar 

excessivamente o tamanho do arquivo gerado e prejudicar o desempenho do mesmo. 

Para objetos nos quais uma textura foi aplicada, o 3DMax definiu 

desnecessariamente parâmetros relativos à cor. Estes parâmetros são ignorados no 

momento de apresentação do ambiente virtual, devido à presença da textura. 

Diferente do Cosmoworlds, o 3DMax define valores para as dimensões dos 

objetos criados, além de definir os valores de escala. 

O 3DMax criou, para alguns objetos, nós de TimeSensor. A criação destes não 

visava nenhuma utilidade, visto que estes objetos não reagem a nenhum evento e não 

contém nenhuma animação. 

Para implementar as animações do ambiente virtual, o 3DMax criou mais nós 

interpoladores do que eram necessários, e criou, para cada interpolador, chaves excessivas. 

Isto fez o arquivo aumentar o seu tamanho consideravelmente, o que pode facilmente 

inviabilizar a criação de animações complexas nos ambientes criados nesta ferramenta e 

depois exportados para VRML. 

Objetos criados com Extrusion foram transformados em objetos 

IndexedFaceSet no arquivo. Isso resultou novamente na criação de chaves excessivas, o 

que resultou no aumento do arquivo final. 

As texturas aplicadas no ambiente através do 3Dmax não são mantidas quanto 

este é exportado para VRML, visto que os caminhos das texturas referenciados pelos 

arquivos do programa 3Dmax não são ‘enxergados’ pelo editor da linguagem VRML. Para 

resolver esse problema é necessário que o criador do ambiente depois de exportá-lo para 

VRML acesse diretamente o código fonte gerado e mude o caminho da textura. Visando 

não ter problemas futuros, quando o arquivo for executado, é interessante que se crie uma 

pasta contendo todas as texturas usadas no ambiente dentro do diretório que contem os 

códigos implementados. 

 

• OpenFX 

O OpenFX fez com que todo código gerado na exportação para formato 

VRML se transformasse em IndexedFaceSets, tornando a estrutura do código 
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desnecessariamente complexa, grande e de difícil entendimento. O entendimento do 

código gerado pelo OpenFX é tão baixo que se torna quase inviável a alteração de 

parâmetros de arquivos gerados por este ambiente.  Dentre todos os arquivos gerados estes 

forma os maiores, com maior numero de código desnecessário e de complexo 

entendimento. 

 

 

4.4.2 Navegação 

 

Na avaliação de navegação serão analisadas principalmente a velocidade, a 

facilidade e a fluência de navegação dentro do ambiente final.  

De todas as ferramentas trabalhadas  somente o Vizx3D fornece seu próprio 

browser de navegação, sendo que os demais ambientes necessitaram da instalação de um 

plugging, através do qual se fez as navegações. O plugging usado para realizar as 

navegações pelos ambientes foi o Cortona que pode ser encontrado gratuitamente no site 

da Parallel Graphics (Twww.parallelgraphic.comT).  

Apesar do software Vizx3D fornecer seu próprio navegador foi usado também 

para navegar nesse ambiente o navegador da Parallel Graphics, visto que a navegação 

neste fluiu melhor e com mais facilidade. 

 

• Cosmoworlds 

A navegação proporcionada pelo ambiente virtual criado no Cosmoworlds se 

mostrou precisa e suave, proporcionando o usuário acessar os lugares de forma fácil e 

correta. O arquivo foi gerado com detecção de colisão automática, o que impediu o usuário 

navegar através dos objetos e paredes além de limitar o usuário a somente caminhar pelo 

ambiente. 

 

• Vizx3D 

A navegação proporcionada ao ambiente virtual criado no Vizx3D mostrou se de 
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fácil navegação e proporcionou acesso a todos os lugares da casa de forma leve  e suave. No 

arquivo final deste podemos observar a presença da detecção de colisão, além do 

funcionamento correto do sensor de toque inserido na porta. Uma pequena diferença em 

relação a navegação proporcionada está na velocidade de navegação sendo que a navegação 

no Vizx3D ocorreu de forma um pouco mais lenta, mas nada que atrapalhasse a fluência da 

navegação. 

• 3Dmax 

A navegação proporcionada ao ambiente virtual criado no 3DMax se mostrou 

muito lenta em relação a navegação nos ambientes criados pelo Cosmo e pelo Viz3D, 

porém com um pouco mais de paciência é possível percorrer todos os cantos da casa. O 

sensor de toque funcionou perfeitamente a detecção de colisão foi gerada com sucesso. 

As navegações pelos ambientes gerados pelo 3Dmax são mais lentas devido a 

esse software gerar arquivos um pouco maiores e linhas de código desnecessárias ao 

VRML, e também devido a necessidade de maior quantidade de memória virtual. 

 

• OpenFX 

A navegação mostrou-se bastante limitada e extremamente lenta. O navegador 

retarda em responder os comandos de navegação do usuário o que torna a navegação 

difícil e desinteressante. Diferentemente dos outros softwares estudados este não insere 

detecção de colisão automática além de não possuir sensores, o que tornou inviável a 

abertura da porta no ambiente de navegação e possibilitou ao navegador atravessar paredes 

e objetos existentes na cena. 

Ações como rotação e movimentação dentro do ambiente tornaram-se mais 

difíceis e lentas. 
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4.4.3 Tamanho do arquivo final gerado 

 

A avaliação feita quanto ao tamanho de arquivo gerado considerou somente o 

arquivo final onde todos os objetos já estavam inseridos, não avaliando então o tamanho de 

cada objeto separadamente. 

 

• Cosmoworlds: 68 KB 

• Vizx3D: 104 KB 

• 3Dmax: 274KB 

• OpenFX: 662 KB 

 

 

4.4.4 Erros Gerados 

 

• Cosmoworlds  

O Cosmoworlds não se preocupou com os nomes dos objetos gerados. Quando 

um objeto com nome “Cadeira” foi duplicado, gerou dois objetos com o mesmo nome 

“Cadeira”. Isso não gerou erros na apresentação do ambiente virtual no navegador web, 

mas alguns editores VRML interpretaram erros de semântica, pois não aceitam que dois 

objetos possuam o mesmo nome. 

Durante a criação e a interpretação do ambiente ocorriam erros constantemente 

e o programa fechava-se automaticamente, na maioria das vezes era preciso reiniciar a 

maquina pois quando se abria o software sem antes reiniciar a mauina, este fechava-se 

instantaneamente. 

 

• Vizx3D 

Não funcionou em navegadores Web no momento inicial de visualização, 

pois criou objetos PROTO incorretos. A retirada destes objetos PROTO fez com que o 

ambiente gerado funcionasse corretamente, porém com alguns erros de renderização 
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como pode ser visualizado na porta de vidro situada no quarto. Este objeto antes da 

exportação estava perfeitamente encaixado entre as duas paredes porém depois da 

exportação o mesmo se deslocou para a direita deixando um buraco entre a porta e a 

parede, de onde podemos visualizar e também atravessar para o lado de fora da casa. 

Assim como no Cosmo o software de criação de ambiente 3D, Vizx3D 

gerava erros aleatoriamente e pedia para que se fechasse o programa não permitindo ao 

criador salvar suas ações, se é que se pode considerar uma vantagem, diferentemente de 

quando se trabalhava com o Cosmoworlds  no Vizx3D não era preciso reiniciar a 

maquina bastando somente reabrir o software. 

 

• OpenFX 

O arquivo gerado pelo OpenFX não apresentou erros em sua apresentação no 

navegador web, e em nenhum editor VRML. A renderização dos arquivos neste software 

acontece de forma limpa e correta. 

 

 

4.5  Resultados Alcançados  

 

Analizar-se-á  agora os resultados obtidos na criação dos objetos que participaram 

da criação do ambiente final. A partir da visualização destes objetos será possível apontar 

claramente as deficiências de modelagem encontrada em cada uma das ferramentas no 

momento da criação de cada objeto. 

Como pode-se visualizar nas figuras 4.1 e 4.2 abaixo os objetos cama e sofá não 

obtiveram o mesmo resultado em todas as ferramentas visto que nem todas oferecem o efeito 

de chanfro nas suas bordas. A criação destes objetos na ferramenta  Cosmoworlds não foi de 

sucesso pois esta ferramenta, diferentemente de todas as outras, não oferece nenhuma função 

que proporcione ao criador do ambiente inserir na bordas do objeto o efeito de chanfro. 

Contudo nas demais ferramentas criaram-se perfeitamente esses objetos, algumas com um 

grau de dificuldade maior como o OpenFX, outras porém com muita facilidade como foi o 

caso do Vizx3D e do 3Dmax o qual já possui uma primitiva que gera este efeito.  
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Figura 4.1 – Visualização do efeito de chanfro no objeto cama nas ferramentas Cosmoworlds, 3Dmax, 

Vizx3D e OpenFX  respectivamente 
 

    

    
Figura 4.2 – Visualização do objeto sofá nas ferramentas Cosmoworlds, 3Dmax, Vizx3D e OpenFX  

respectivamente 
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Observemos agora os objetos cadeira e chuveiro apresentados nas Figuras 4.3 e 

4.4 abaixo. Como podemos notar o objeto chuveiro não foi criado na ferramenta 

Cosmoworlds, pois como citado anteriormente esta ferramenta não oferece funções de 

modelagem por varredura, assim como também não foi possível modelar o encosto da cadeira, 

sendo que para a criação do mesmo foi usada uma primitiva básica do tipo cubo, o que 

prejudicou a sensação de realismo do objeto. Contudo nas demais ferramentas estes objetos 

foram criados com êxito. 

 

    

 
Figura 4.3 – Visualização do objeto chuveiro criado a partir de varredura rotacional  nas ferramentas 

3Dmax, Vizx3D e OpenFX  respectivamente 
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Figura 4.4 – Visualização do objeto cadeira nas ferramentas Cosmoworlds, 3Dmax, Vizx3D e OpenFX  

respectivamente, observe a diferença no encosto da cadeira criada no Cosmo. 
 

Além das deficiências citadas acima, o Cosmoworlds também não permite a 

criação de extrusões baseadas em esferas. Devido a esta característica do Cosmo não foi 

possível modelar no objeto pia o orifício característico desta. Pensando em melhorar um 

pouco o efeito de visualização foi colocado no lugar do orifício uma primitiva do tipo cilindro 

da cor exata que este orifício deveria ser. Nas demais ferramentas foi possível efetuar o corte 

da esfera sobre objeto e então  criar o orifício, porém somente no Vizx3D é que se obteve um 

resultado totalmente gratificante. Como pode-se observar através da figura abaixo, nos 

ambientes 3Dmax e  OpenFX a textura não se aplica a primitiva que sofreu o corte. 
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Figura 4.5– Visualização do objeto pia nas ferramentas Cosmoworlds, 3Dmax, Vizx3D e OpenFX  

respectivamente 
 

A criação dos demais objetos como mesas, guarda-roupa, fogão e vaso ilustrados 

nas Figura 4.6 à 4.9, foram feitas de forma  simples e pratica alcançando em todas as 

ferramentas a resultado esperado. 
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Figura 4.6– Visualização do objeto mesa de canto nas ferramentas Cosmoworlds, 3Dmax, Vizx3D e 

OpenFX  respectivamente 
 

    

    
Figura 4.7– Visualização do objeto vaso nas ferramentas Cosmoworlds, 3Dmax, Vizx3D e OpenFX  

respectivamente 
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Figura 4.8– Visualização do objeto fogão nas ferramentas Cosmoworlds, 3Dmax, Vizx3D e OpenFX  

respectivamente 
 

    

    
Figura 4.9– Visualização do objeto guarda-roupa nas ferramentas Cosmoworlds, 3Dmax, Vizx3D e 

OpenFX  respectivamente 
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Apesar das dificuldades encontradas durante a modelagem do ambiente, e das 

delimitações existentes nas ferramentas foi possível a concretização do trabalho, porém com 

alguns impasses, como por exemplo, o ambiente modelado no Cosmoworlds não ficou 

completo faltado o objeto chuveiro e os ambientes modelados no 3Dmax e no OpenFX não 

aplicaram corretamente a textura aos objetos, conseguindo alcançar total êxito somente na 

ferramenta de modelagem Viz3D.  
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5. Conclusão  

 

A informática encontra-se hoje num grande patamar de expansão. Áreas como 

Inteligência Artificial, Sistemas Distribuídos em Redes e Computação Gráfica são umas das 

grandes percussoras desse crescimento. A abrangência desta tecnologia se tornou tão grande 

que praticamente todas as áreas seja ela científica, de saúde, industrial ou de entretenimento 

faz uso desta para melhorar a qualidade e a eficiência de seus produtos e trabalho. Pode-se 

então perceber que a informática está unificada a todas as áreas, sendo usada como 

suplemento indispensável para a melhoria dos resultados obtidos nestas. 

Devido a esta grande expansão tecnológica, ferramentas e linguagens de apoio tem 

surgido continuamente no mercado, porém algumas destas não são tão benéficas quanto 

apresentam, e isso se dá principalmente porque, devido a sede de alcançar o mercado de 

vendas o mais rápido possível, desenvolvedores de softwares e ferramentas de apoio pulam 

várias etapas de desenvolvimento e de projeto. 

Devido a essa crescente evolução da Computação Gráfica, mais especificamente 

na área da Realidade Virtual, propôs-se o estudo e análise de algumas ferramentas utilizadas 

para o desenvolvimento de ambientes tridimensionais. 

A escolha dessas ferramentas foi feita baseada na linguagem que mais se 

popularizou no mercado de Realidade Virtual, a VRML. Desta forma optou-se pela analise das 

ferramentas Cosmoworlds, 3Dmax, Vizx3D e OpenFX. 

Há de se considerar que algumas dessas, não foram desenvolvidas com o propósito 

inicial de modelar ambientes virtuais, visto que estas apenas possuem suporte para exportação 

de arquivos nesse formato, no caso .wrl. Neste sentido, elas possuem muitas funcionalidades 

que não são aproveitadas na criação dos ambientes virtuais, trazendo eventualmente, mais 

dificuldades aos desenvolvedores e distorções no resultado esperado.  

Tendo traçado um cenário comparativo entre estas ferramentas, pode-se notar que 

as características e funcionalidades do ambiente a ser modelado exercerão grande influência 

na escolha da ferramenta, logo a escolha de qual ferramenta utilizar, deve-se primeiramente 

levar em conta o objetivo a ser atingido, e então procurar em qual ferramenta encontrará o 

suporte desejado.  
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No decorrer da criação dos ambientes foram observadas que características e 

funcionalidades  podem ser encontradas em cada uma das ferramentas. Pôde-se notar que 

ferramentas como OpenFX, 3Dmax e Vizx3D não são ferramentas que geram arquivos em 

VRML e sim que são ferramentas que suportam esse tipo de arquivo, contudo este fato não 

dificultou a implementação realizada nessas ferramentas, pois todas possuem dentro do seu 

ambiente de modelagem funções que realizam operações características de ambientes que 

geram arquivos VRML, a única desvantagem é quanto ao tamanho do arquivo gerado pelas 

ferramentas 3Dmax e OpenFX, os quais são assustadoramente maiores que os arquivos 

gerados pelas ferramentas Cosmoworlds e  Vizx3D. 

Analisando as características do ambiente proposto, um ambiente praticamente 

estático com um mínimo de animação, pôde-se notar que ferramentas projetadas para trabalhar 

principalmente com animação são dispensáveis, apesar de se conseguir bons resultados com as 

mesmas. Dentre as ferramentas estudadas temos o 3Dmax que é uma ferramenta 

extremamente poderosa e que oferece muitas opções de animação. O resultado obtido nesta 

ferramenta foi muito satisfatório porem teve um custo computacional maior, custo esse que de 

deve principalmente ao grande aparato de hardware que se faz necessário, como um bom 

processador e grande quantidade de memória RAM. 

Dentre todos os resultados obtidos teve-se dois que alcançaram as expectativas, os 

quais foram modelados nas ferramentas 3Dmax e Vizx3D, porém como citado o 3Dmax é 

mais exigente em termos de hardware.  

Portanto devido aos passos seguidos e toda a análise feita para a escolha de uma 

boa ferramenta, crê-se que agora um desenvolvedor tem uma boa base de conhecimento sobre 

as ferramentas para a escolha por qual ferramenta utilizar este seja bem sucedida.  
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Anexo A 

 

Todos os documentos referenciados durante este trabalho se encontram em um CD 

que vem em anexo a este. Contém no CD todos os grafos de cena gerado por cada objeto, os 

objetos que fazem parte do projeto tais como cama, cadeira, pia, etc. 

Os grafos de cena foram gerados com o auxilio de um editor de VRML, VRML 

Pad, da Parallel Graphics. O programa de instalação deste também se encontra no  CD na 

pasta Softwares. Para a visualização dos objetos que compõem o ambiente é necessário a 

instalação dos softwares VRML Pad, Cosmowords, Vizx3D, 3Dmax e Openfx os quais 

também se encontram na pasta Softwares. 

Além dos arquivos citados encontra-se também no CD a versão digital da 

monografia, todos os softwares utilizados durante o estudo, os arquivos gerados em cada uma 

das ferramentas e o ambiente final em VRML,alem dos vídeos de navegação pelos ambientes. 

 

 

 

 


