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1. Título
Implementação de um Serviço de Suporte para Múltiplos Usuários e
Ambientes: Protocolos, Ferramentas, Técnicas de Visualização Remota,
Interação e Colaboração em Ambientes Mistos.

2. Coordenador
Jauvane Cavalcante de Oliveira, PQ-2 – CCC/LNCC
Jauvane Cavalcante de Oliveira (Coordenador) – obteve o título de Doutor em
Engenharia Elétrica (Ph.D.) pela Universidade de Ottawa, Canadá, com a defesa da
tese entitulada “Issues in Large Scale Collaborative Virtual Environments” em dezembro
de 2001. Foi apontado membro honorário dos Laboratórios DISCOVER (DIStributed
COlaborative Virtual Environments Research Laboratory) e MCRLab (Multimedia
Communications Research Laboratory) da Universidade de Ottawa, Canadá, devido ao
desempenho alcançado durante o programa de doutorado. É Pesquisador Adjunto do
LNCC desde 2004 (tendo sido Pesquisador PRODOC e PCI no LNCC de 2002 a 2004).
Em 1997 criou um dos primeiros decodificadores de vídeo H263 em Java – jStreaming –
3o. lugar no ACM/IBM Quest for Java’97, posteriormente 1o. lugar no ACM/IBM Quest
for Java’98 com outro protótipo: Jets. Desde então conseguiu licenciar jStreaming para
14 instituições em 5 países, o que o levou a receber o prêmio do Ottawa Centre for
Research and Innovation “2001 OCRI Futures Award – Student Entrepreneaur of the
Year”. Suas linhas de pesquisa incluem Ambientes Virtuais Colaborativos, Ambientes
Virtuais de Grande Escala, Sistemas Multimídia, Sistemas Distribuídos em Tempo Real,
entre outros. Coordenou o projeto Collaborative Virtual Environment for Industrial
Training Universidade de Ottawa / Newbridge Networks Co. (1999-2001), que resultou
em vários artigos em conferências e periódicos. Jauvane coordena o projeto de
Ambientes Virtuais Colaborativos Massivos na Rede GIGA (RNP/FINEP/FUNTTEL Giga
2439), Ambientes Virtuais Colaborativos de Grande Escala (CNPq/PQ-2) e Ambientes
Virtuais Colaborativos Massivos (CNPq/Universal). É autor de vários artigos em
periódicos e conferências nas áreas de Sistemas Multimídia, Ambientes Virtuais
Colaborativos e Ambientes Colaborativos de Grande Escala. Em 2003 fundou o
Laboratório de Ambientes Colaborativos e Multimídia Aplicada (ACiMA –
http://acima.lncc.br). Em 2005 tornou-se bolsista de Produtividade em Pesquisa do
CNPq (PQ-2). No âmbito deste projeto será coordenador e atuará junto aos diversos
grupos para um eficiente desenrolar do projeto. Mais informações em
http://www.lncc.br/~jauvane

3. Parcerias
Laboratório Nacional de Computação Científica (CCC/LNCC)
• Gilson Antonio Giraldi, PQ-2 – Visualização Científica – http://virtual.lncc.br/~giraldi
• Bruno Schulze, PQ-2 – Sistemas Distribuídos, Agentes Móveis –

http://www.lncc.br/~schulze
• Artur Ziviani – Medições na Internet, Redes de Sensores, Qualidade de Serviço –

http://www.lncc.br/~ziviani
• Antônio Tadeu Azevedo Gomes – Reflexividade em Linguages de Programação, Sistemas

Operacionais e Middleware, Modelo de Composição de Serviços, Redes Programáveis –
http://www.lncc.br/~atagomes



Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DCA/UFRN)
• Luiz Marcos Garcia Gonçalves, PQ-2 – Computação Gráfica, Animação por Computador,

Visão Computacional e Robótica
• Pablo Javier Alsina – Robótica e Automação
• Adelardo Adelino Dantas de Medeiros – Robótica e Sistemas de Tempo Real

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DIMAP/UFRN)
• André Maurício Cunha Campos – Agentes e Simulação

Instituto Militar de Engenharia (SE9/IME)
• Paulo Fernando Ferreira Rosa – Robótica (PhD, Information Enginnering, Niigata

University, Japão) – http://www.de9.ime.eb.br/site/pessoal/pagina.jsp?servidor=12
• Edison Ishikawa – Sistemas Distribuídos, Sistemas Multimídia.

Universidade Federal da Paraíba (DI/UFPB)
• Guido Lemos de Souza Filho – Redes de Computadores, Multimídia, Realidade Virtual.

Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ)
• Ricardo Cordeiro Farias – Visualização Científica, Computação Gráfica –

http://www.lcg.ufrj.br/~rfarias

4. Duração do Projeto:
Este projeto está previsto para ser executado em 12 meses, envolvendo 8 atividades básicas.

5. Sumário executivo
5.1 Introdução
Vários grupos no Brasil têm realizado esforços no desenvolvimento de técnicas de realidade
virtual (ou mista) incluindo ambientes virtuais colaborativos, visualização remota, caves, entre
outras aplicações (LNCC, UFRJ, PUC-Rio, PUC-RS, UFRN, USP, UFC, IMPA). Por outro lado,
há também equipes que trabalham com Robótica e tele-operação de recursos (UFRN,
UNICAMP-NIED, UFRGS, UFRJ, IME). Uma necessidade atual que pode ajudar a estas e outras
equipes é a implementação e disponibilização de técnicas para a manipulação efetiva de multi-
recursos, geograficamente distribuídos, exigida para que haja interação maior entre os vários
pesquisadores, remotamente, mas que ainda não estão bem definidas. Falta um sistema que
permita unir dispositivos físicos com sistemas de realidade virtual e visualização remota. Um
exemplo de interação seria permitir que vários robôs autônomos presentes em ambientes reais
possam também interagir com diversos usuários virtuais conectados pela Internet. Isto é, em
algumas situações os robôs poderiam agir de forma autônoma (guia de um museu) e em outras
agiriam de forma remotamente controlada (observar mais de perto um quadro). Outro exemplo
seria a realização de uma aula de medicina (interativamente, pela Internet) com a sensação de
toque no paciente sendo proporcionada por uma luva de RV e o sentido da visão olhando um
modelo (ou imagem) do paciente, sem a necessidade que uma turma toda de alunos deva tocar no
paciente real, o que certamente infringiria, a esse, dores indesejadas. Todas as instituições citadas
acima e a maioria absoluta das universidades e Instituições de Pesquisa no Brasil possuem



projetos de realidade virtual ou de manipulação robótica ou de projetos educacionais ou de
medicina. A parte superior da Figura abaixo é apenas ilustrativa para um caso de interações para
robôs e usuários virtuais, sendo este atualmente um de nossos projetos na UFRN, atualmente sem
financiamento e de interesse geral. A parte inferior mostra uma visão geral do produto a ser
gerado pelo projeto ora proposto, no âmbito da RNP.

5.2 O que está sendo proposto
Este projeto visa basicamente desenvolver e disponibilizar à comunidade um sistema
multiusuário que objetive aprimorar as formas de interação existentes nos atuais ambientes de
realidade mista (incluindo qualquer sistema manipulativo) tornando-os bem mais colaborativos e
acessíveis pela comunidade. O resultado, ou produto final deste projeto, será um sistema onde
poderão estar conectados e agindo sobre o mesmo ou diferentes ambientes vários usuários, bem
como robôs, manipuladores, dispositivos de RV, muito mais que uma simples proposta de
Visualização Remota. Uma aplicação imediata e chamativa é a disponibilização de recursos
geralmente caros (caves, dispositivos de RV, robôs, manipuladores) à comunidade e público em
geral através da Internet permitindo, por exemplo, sua utilização em momentos em que estejam
ociosos. Lembrando que interação não significa apenas manipulação ou visualização, mas sim,
também percepção, mudança de atenção, e possíveis não tolerâncias dos dispositivos a comandos
solicitados. Isto significa permitir rodar aplicações piloto simples como as envolvendo tele-
operação ou visualização remota, passando por aplicações onde autonomia é uma componente
essencial e até aplicações onde interação com dispositivos, manipuladores, robôs e avatares
(outros usuários) é uma componente fortemente acoplada.



5.3 O Escopo do Trabalho e Abrangência
Serão desenvolvidas e implementadas técnicas para permitir integração entre Visualização
Remota e Realidade Mista no sistema multi-usuário. De fato, ambientes multi-usuários atuais,
utilizando-se de visualizações 3D não permitem que usuários remotamente conectados possam
expressar suas atitudes também através de atitudes que seus avatares tomam no ambiente virtual
de uma maneira mais interativa. Assim, nos limitamos a, nesta primeira etapa, desenvolver e
operacionalizar o sistema multi-usuário com pelo menos três aplicações piloto envisionadas,
disponibilizando-o junto à comunidade. A nossa proposta será certamente válida para vários
grupos que atuam nas áreas de realidade virtual, realidade mista, visualização, e robótica, entre
outras (medicina, educação a distância, etc), trocarem experiência através da Internet.

5.4 Metodologia utilizada
Para a execução do projeto, montou-se uma equipe multidisciplinar, capaz de cobrir os diversos
aspectos relacionados ao projeto:
• Multimídia: serão estudados os efeitos da inclusão do movimento nas metodologias

tradicionais da área, além de compilados os trabalhos existentes sobre documentos
interativos.

• Processamento da informação: diversas formas de processamento devem ser efetuadas para
os testes

• Redes de alta velocidade: o sistema envolve participantes geograficamente separados e se
eventualmente o número de usuários se tornar muito grande, formas rápidas de transmissão
da informação poderão ser utilizadas. Acreditamos que com a atual velocidade da Internet
comum, consigamos operacionalizar o sistema, em aplicações sem transmissão de imagens.
Serão analisados aspectos de qualidade de serviço, notadamente os associados com
transmissão de dados, como atraso, taxa de perda de pacotes e largura de banda necessária.

• Realidade Virtual e Realidade Mista: serão utilizadas largamente técnicas de realidade virtual
na representação de informações do mundo real. Estas aplicações estarão sendo feitas pelos
grupos em paralelo, visando testar as ferramentas nos meses finais do projeto.

• Robótica e tele-operação: plataformas robóticas ou manipuladores deverão ser capazes de se
movimentar de maneira autônoma ou semi-autônoma (controlada pelo usuário), mas
realizando por si só tarefas como desvio de obstáculos e planejamento de trajetórias.

• Sistemas Colaborativos: como o conceito do sistema tem na interação seu elemento chave,
aspectos e mecanismos de colaboração eficientes e flexíveis entre os participantes serão
fundamentais. Neste contexto, pretende-se estudar diversos mecanismos e estratégias de
colaboração, de modo a se determinar quais se apresentam mais apropriadas a essa classe de
sistemas.

• Técnicas de percepção robótica serão empregadas para tentar fazer com que Robos (ou
qualquer dispositivo que possa ser controlado e que permita percepção e feedback) interaja
com pessoas.

• O projeto será desenvolvido por pesquisadores e por alunos de pós-graduação strictu senso,
auxiliados por bolsistas de iniciação tecnológica. Já temos 2 alunos de doutorado e ao menos
6 alunos de mestrado envolvidos com o tema.

5.5 Sua demonstração
Para a demonstração da funcionalidade e operacionalidade do que estamos propondo, estaremos
preparando uma apresentação no Workshop da RNP de 2006 com o sistema funcionando com
vários usuários conectados remotamente operando sobre dispositivos de RV, manipuladores, e
robôs, bem como interagindo com esses. Em Natal, estaremos colocando e interagindo, via o
sistema, com robôs (protótipos LEGO já estão sendo montados) no Centro Cultural da Casa da
Ribeira (um museu com um espaço cultural junto). Nesta aplicação, do lado do real, temos um



sistema para determinação de posição e orientação (um aparato de Visao Robótica) que permite
saber onde os robôs se encontram. Do lado virtual, esta informação poderá ser usada para
estabelecer a interação entre usuários na Internet e os ambientes. O sistema resultante desta
proposta operará como um middleware, permitindo que multiplos usuários possam se conectar ao
ambiente. Isto criará um ambiente misto onde o virtual é bem maior que o real, contendo, alem de
avatares para as coisas reais, avatares para objetos e usuários virtuais. Desta forma, cada robô
pode por exemplo representar um usuário no ambiente real, realizando coisas para ele, por
comando, ou levando-o a se deslocar no ambiente de forma autônoma (encarnando o usuário). Ou
seja, o grande destaque do projeto proposto é que temos pessoal de Robótica em condições de
colocar dispositivos operando e enviando informação através da Internet para testar o sistema em
funcionamento, temos pessoal de Computação Gráfica e Visão Computacional para trabalhar na
parte de modelagem de ambientes, etc. Temos pessoal da camada de Redes e Multimídia, da área
de Agentes e Simulação. Temos pessoal da área de Realidade Virtual e também de Visualização.

6. Cronograma de Execução
Preferimos relatar aqui as atividades diretamente (desenvolvimento de hardware/software). Ao
final da seção, tentamos fazer um paralelo com o solicitado no edital.

A) Cronograma de atividades:

B) Descrição das atividades básicas de desenvolvimento e implementação:
1. Compra de equipamentos, definição de arquiteturas, levantamento do estado

da arte e de possíveis usuários: nesta etapa, determinando e adquirindo os
equipamentos solicitados (computadores e equipamentos de realidade virtual) bem
como será feito um levantamento (através de reuniões virtuais e de uma reunião do
coordenador com as equipes do Rio e Natal) do que existe em termos de sistemas
físicos de visualização e de realidade virtual entre os diversos parceiros envolvidos.
Serão também definidas particularidades das atividades de cada componente do
grupo de trabalho. O estado da arte refere-se a dominar a tecnologia em vários
tópicos envolvidos e deve incluir pelo menos:
a. Sistemas simulação via Internet (teorias, abordagens, arquiteturas, plataformas,

etc);
b. Modelagem 3D de ambientes virtuais e aplicações com dispositivos

(ferramentas, robôs, interfaces de controle, formatos, uso de equipamentos de
RV, etc);

c. Sistemas de percepção para realidade virtual e robôs (metodologias,
dispositivos, softwares existentes, algoritmos de controle, etc);

d. d. Reprodução de movimentos naturais em avatares (algoritmos, bibliotecas,
etc);

e. Ambientes multi-usuário 3D (plataformas, protocolos de comunicação, formatos
de arquivos, etc);



f. Tele-operação e robótica. Esta atividade compreende duas etapas e tem como
resultado o estado da arte nas áreas de pesquisa, materializado em relatórios
técnicos a serem publicados. A partir dela, especificações e restrições gerais do
sistema multi-usuário e das interfaces serão estabelecidas. Serão separados
aspectos relativos às interfaces de realidade virtual e aspectos pertencentes ao
sistema como um todo. Ainda, serão levantados a nível nacional, possíveis
utilizadores, futuros, do sistema. Três aplicações piloto estão previstas para
serem desenvolvidas e testadas (ver próxima fase). As atividades dessas
aplicações devem ser definidas nesta fase.

2. Análise, projeto preliminar e desenvolvimento das aplicações piloto: Após a
definição das atividades envolvidas nas aplicações piloto, precisa-se fazer um
levantamento dos requisitos a serem desenvolvidos. Isto inclui a definição das
características particulares de cada aplicação piloto, assim como particularidades da
dinâmica do ambiente multi-usuário (sistema multi-usuário e aplicação serão itens
separados, totalmente independentes). Esta atividade produzirá duas versões dos
requisitos. A primeira servirá como entrada inicial às atividades piloto, tentando
generalizar estes requisitos para quaisquer atividades piloto que possam ser
planejadas para o futuro. O resultado deve gerar também especificações e
restrições de uma interface para cada aplicação piloto pensada. A segunda versão,
definitiva, será decorrente do confronto dos requisitos iniciais às arquiteturas do
ambiente multi-usuário. Estas especificações deverão ser o mais geral possível,
para que o sistema possa suportar futuras aplicações de forma transparente (ver
próxima etapa).

3. Projeto e desenvovimento do ambiente multi-usuário: Esta etapa tem como
objetivo a elaboração da arquitetura e o desenvolvimento da plataforma multi-
usuário, onde os usuários são representados por avatares 3D e podem interagir com
outros usuários e dispositivos (robôs ou objetos) via controles ou via um chat. Ela
inclui a definição dos mecanismos e protocolos de comunicação na rede, a liguagem
de descrição de objetos 3D a ser utilizada (VRML ou similar) para aplicações não
imersivas e imersivas e os mecanismos de interfaceamento. Incluirá também a
definição dos mecanismos de comunicação, negociação e cooperação entre os
vários usuários e objetos. Uma linguagem de comunicação operacionalizará a troca
de informações, provavelmente seguindo um padrão já estabelecido
internacionalmente. Pode-se ainda mencionar aqui estudos sobre o uso de
"multicasting", que a RNP deve prover. O principal resultado será a implementação
do ambiente usuário de forma independente da aplicação de RV ou RM pensada. O
sistema deverá suportar que outros usuários com outros tipos de aplicações
disponibilizem suas plataformas e interajam com os usuários presentes na rede de
forma transparente.

4. Integração e teste de componentes de software: Cada uma das atividades
anteriores tem como objetivo gerar um pacote ou componente de software
independente. Um período de integração de componentes será designado ao
projeto no intuito de permitir os ajustes finais das tecnologias, bem como adaptá-las
de forma a compor um produto único: a interface capaz de representar avatares
para os usuários e robôs deverá ser capaz de operar sob o sistema multi-usuário.

5. Implementação de cenários e de regras de comportamento das diversas
entidades envolvidas: Após a integração das diversas tecnologias desenvolvidas,
precisa-se acoplar à plataforma o cenário e as regras de comportamento de
usuários, robôs, dispositivos, e de agentes virtuais (avatares). Essa clara separação
entre os usuários, agentes virtuais e a plataforma construída permitirá que futuros



dispositivos e interfaces possam ser acoplados sobre a mesma plataforma, com um
mínimo de esforço. Estas regras deverão ser especificadas em documentos de
especificação de sistemas, gerando documentos base para que qualquer possível
grupo interessado em usar os recursos via a RNP possa executalo com o mínimo de
mudanças em suas interfaces e sistemas atuais.

6. Verificação e validação da plataforma: Esta atividade visa validar a plataforma
desenvolvida realizando as situações de teste pensadas para as aplicações piloto. O
objetivo é de identificar e catalogar os possíveis problemas relacionados às diversas
tecnologias desenvolvidas. Assim, uma bateria de teste será empregada através do
uso das aplicações piloto no intuito de identificar as modificações necessárias nas
tecnologias.

7. Disponibilização dos resultados à RNP: A partir de então, a comunidade
envolvida com as áreas em questão poderão fazer uso de tal sistema,
disponibilizando seus recursos ou usando recursos de outras localidades de forma
muito mais interativa. (esta atividade é melhor comentada ao final desta proposta,
na seção “9. Transferência de Tecnologia”)

8. Avaliação dos resultados: Nesta última atividade do projeto, prevemos a avaliação
das tecnologias, modelos, metodologias e arquiteturas desenvolvidas durante o
projeto (ver final desta proposta, na seção “8. Avaliação dos Resultados”).

C) Aspectos de cada atividade e responsabilidades envolvidas:
1. Atividades de Coordenação:

Planejamento dos trabalhos do GT: em andamento.
Articulação com os grupos da UFPB, LNCC, IME e UFRJ: contatos já formalizados.
Acompanhamento dos resultados parciais: durante o decorrer do projeto.
Geração de relatórios trimestrais: a serem gerados.
Apresentação e discussão do tema no Workshop RNP2 2006: a realizar.
Gestão do projeto do GT e seus pilotos: a realizar.

Produtos: quatro relatórios trimestrais e apresentação no Workshop RNP2
2. Diagnóstico e Alternativas

As atividades iniciais da proposta (ver acima) incluem levantamento e estudos de
cenários (aplicações piloto) para o desenvolvimento do GT. Incluem também um
levantamento do estado da arte e divulgação da metodologia entre os componentes do
GT. Será produzido um termo de referência para os trabalhos do GT, incorporando
considerações de inventário, os cenários envolvidos (Casa da Ribeira e Cenários de
Realidade Virtual), objetivos estratégicos, pré-requisitos, aplicações, etc.

Produtos: documento de diagnóstico e alternativas contendo termo de referência, objetivos
estratégicos, contornos, pré-requisitos, inventários, aplicações, etc.

3. Detalhamento do Projeto Piloto
Três aplicações estão previstas para realização do projeto piloto. Duas delas terão
desenvolvimento em conjunto (aplicações de realidade virtual) e uma delas, interação
com robôs na Casa da Ribeira, será desenvolvida pela equipes de Natal e do IME,
interativamente. Cremos que estas aplicações devem ser mais que suficientes para
permitir testar detalhadamente a plataforma a ser disponibilizada. Um melhor
detalhamento do projeto piloto será realizado oportunamente. A princípio, envolve
aplicações que exigem interação.

Produtos: documento de projeto piloto contendo as arquiteturas de cada aplicação, requisitos
de hw/sw, protocolos, descrição dos testes, resultados esperados, tratamento e análise, a ser
produzido futuramente; plano de implantação contendo ação, atividades, tarefas,
cronogramas, recursos.



4. Avaliação de Resultados
Esta atividade foi também detalhada acima e será melhor formulada com o decorrer do
projeto através do estabelecimento dos requisitos e restrições de cada aplicação.

Produto: documento de avaliação do piloto contendo descrição, resultados, problemas,
soluções na implementação.

5. Recomendações para Produção
Os resultados obtidos, incluindo problemas enfrentados e soluções promovidas, deverão
resultar em recomendações para eventual oferta do novo serviço ou aplicação pela RNP.

Produto: documento de recomendações para produção com arquitetura, requisitos de hw/sw,
protocolos, descrição dos testes, resultados esperados, tratamento e análise.

6. Transferência de Tecnologia
Para que a RNP possa implantar novos serviços oriundos dos trabalhos dos GT é
necessário que haja a transferência de conhecimento entre o GT e a equipe técnica da
RNP que pode ser realizada de várias formas, através de cursos, workshops, etc.

Produtos: plano de implantação da transferência de tecnologia com ação, atividades, tarefas,
metodologia, cronogramas, recursos, documentação.

7. Avaliação dos Resultados
A melhor metodologia para avaliação dos resultados será a experimentação prática da ferramenta
desenvolvida. O sistema multi-usuário desenvolvido será testado usando-se 3 aplicações
diferentes (projeto piloto), primeiro separadamente e depois de forma integrada. Estas aplicações
referem-se aos sistemas protótipos de realidade virtual a serem desenvolvidos e implementados
em paralelo com o sistema multi-usuário e à aplicação do museu, descrita acima. Isto é, serão
colocados robôs em operação realizando uma performance no teatro da Casa da Ribeira e
usuários localizados em todas as instituições envolvidas deverão interagir com os mesmos. Caso
obtenhamos um bom desempenho, isto validará o sistema desenvolvido e este poderá ser
disponibilizado à comunidade. Ainda, outros testes em conjunto com o pessoal do IME-Rio
(interação com dispositivos robóticos) e com pessoal do LNCC (Ambientes Virtuais
Colaborativos) e NIED-UNICAMP (Educação a Distância) serão realizados, visando testar o
sistema em questão. A partir de então, Instituições candidatas poderão implementar suas versões
virtuais e reais de sistemas que necessitem interação remota e poderão utilizar o sistema como um
todo para realizar tarefas que exijam visualização ou interação remota com ambientes
virtuais/reais. Esta sim poderá ser a melhor validação do sistema. Esta avaliação inclui também
interações com grupos internacionais de forma a avaliar se os resultados estão satisfatórios. Já
temos realizado contatos prévios e interação com Marcelo Kallmann e Maja Mataric, realidade
virtual/roboticista da USC, Roderic Grupen, roboticista da UMASS, Dana Ballard, roboticista e
visão computacional de Rochester e Nicolas D. Georganas, Laboratório DISCOVER da
Universidade de Ottawa, Canadá, com os quais temos colaboração.

8. Transferência de Tecnologia
Todos os programas (software) produzidos bem como a documentação relativa a eles, incluindo
os fontes, serão disponibilizados para toda a comunidade de pesquisa, via um site de divulgação
na Internet (http://acima.lncc.br/projetos/gt). A transferência desta tecnologia à comunidade da
RNP se iniciará no Workshop da RNP, e através de divulgação em outros eventos, aos quais
pretendemos submeter artigos com os resultados de pesquisas relativas a implementação das
ferramentas. Pretendemos também, ao término do projeto, formar uma rede com as instituições
que necessitem este tipo de tecnologia, visando uma interação ainda maior, com a possível



ampliação deste projeto. Isto se dará através de pesquisa em grupos de diretórios de pesquisa e
através de contato direto com possíveis interessados (como as instituições citadas no início deste
projeto). Outras instituições e áreas de diferente atuação que possam empregar ou se beneficiar da
técnica serão também procuradas e convidadas a usar a técnica. Basta para isso que algum
componente desta instituição modele e construa sua interface de visualização, segundo suas
necessidades. Uma interface genérica será disponibilizada à comunidade. De imediato,
conseguimos visualizar aplicações em medicina, educação, ciências sociais, treinamento
empresarial, jogos, etc. O objetivo principal ao término do projeto será a interação completa (nos
dois sentidos). Isto é, não somente usuários poderão interagir via um sistema de realidade virtual
(um cliente rodando localmente), mas também instituições que não possuam equipamentos
sofisticados poderão interagir com eles via uma interface 3D.


