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1. Título 

GT-RM - Grupo de trabalho de Realidade Mista. 

 

2. Coordenador 

Luiz Marcos Garcia Gonçalves, PQ-2, D.Sc., é professor do Departamento de 
Engenharia de Computação e Automação da UFRN e Bolsista de Produtividade em 
Pesquisa do CNPQ (PQ-2), atuando nas áreas de Computação Gráfica, Animação por 
Computador, Visão Computacional e Robótica. É Doutor em Engenharia de Sistemas 
e Computação pelo Laboratório de Computação Gráfica da COPPE-UFRJ, incluindo 
estágio Sanduíche (dois anos) na University of Massachusetts. Realizou Pós-
Doutorado (1 ano) no LAAS-CNRS, França, com bolsa do CNRS, na área de 
Computação Gráfica de Visão Robótica. Foi professor colaborador (recém-doutor) do 
Laboratório de Computação Gráfica da COPPE-UFRJ. Foi Professor Doutor MS3 do 
Instituto de Computação da UNICAMP. Possui cerca de 50 trabalhos publicados, 
incluindo journals e revista de nível A (CAPES), e conferências nacionais e 
internacionais. Foi Presidente do Comitê de Programa do SIBGRAPI 2002, e também 
coordenou os tutoriais do mesmo simpósio em 2001. É coordenador geral (2005) do 
SIBGRAPI 2005, a se realizar em Natal, membro do Conselho de Robótica da IEEE/9, 
e presidente da Comissão Especial de Computação Gráfica e Processamento de 
Imagens (CEGRAPI) da SBC. Orienta atualmente 6 alunos de Doutorado, 6 alunos de 
mestrado e 10 alunos de iniciação científica. É coordenador do Projeto "Inserção 
Digital Usando Robôs e Avatares em Ambientes de Realidade Mista" (Projetos de 
Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação - CNPQ 507089/2004-9, valor de R$ 
92.000,00).  

É coordenador do Projeto Universal "Desenvolvimento de Técnica para Monitoramento 
Ambiental Usando Imagens do Tipo SFAP obtidas a partir de 
Helicóptero Aeromodelo e Subaquáticas" (Edital Universal 476586/2004-6, valor de R$ 
49.750,00). Coordena ainda projeto de Desenvolvimento de 
Técnicas de Monitoramento, sem financiamento, pela pró-reitoria de pesquisa da 
UFRN. Participou do projeto Robosense, Pequenos Grupos do 
CNPQ, coordenado por Pablo Javier Alsina, participa do projeto GENOPETRO, 
financiado pela PETROBRAS, coordenado pela Professora Lucymara Fassarela do 
Departamento de Biologia na UFRN, no qual coordena as atividades de Bio-
Informática. Foi coordenador do projeto "Laboratório de Robótica Perceptual do IC-
UNICAMP", durante o ano de 2001. Colaborou nos projetos HiTV, financiado pela 
FINEP, e ICSpace, ambos coordenados pelo Prof. Guido Lemos de Souza Filho, da 
UFPB. Como resultados dos projetos foram capacitados recursos humanos, 
publicados artigos em revistas, journals e conferências e estão atualmente sendo 
desenvolvidas dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre temas em 
questão.  
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Endereço profissional:  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Tecnologia, Departamento  

de Engenharia de Computação e Automação.  

DCA-CT-UFRN 
Campus Universitário 

59072-970 - Natal, RN – Brasil 

Telefone: (84) 2153771 Ramal: 202 Fax: (84) 2153738 

URL da Homepage: http://www.dca.ufrn.br/~lmarcos 

 

3. Resumo 

Este projeto propõe a criação de um sistema de realidade mista [Ohta & Tamura, 
1999] para a realização de apresentações compartilhadas, unindo participantes 
presencias e à distância. Para o desenvolvimeto de tal sistema serão utilizadas 
técnicas de Realidade Aumentada (RA) [Haller at. al., 2007] e a Virtualidade 
Aumentada (VA) [Regenbrecht et. al., 2004]. Com o uso deste sistema um 
apresentador poderá realizar sua apresentação simultaneamente no mundo real e 
virtual. Este sistema, portanto, irá ampliar consideravelmente a quantidade de pessoas 
que podem ser alcançadas com uma apresentação. Além disso, o sistema irá 
proporcionar uma nova experiência no ramo das tele-aulas. O mesmo sistema ainda 
poderá ser aplicado para treinamentos à distância, apresentações artísticas e 
entretenimento. 

4. Parcerias 

Universidade Federal da Paraíba (DI/UFPB) 

• Guido Lemos – Redes de Computadores, Multimídia, TV Digital e Interativa.  

  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Escola de Ciências e Tecnologia 
ECT/UFRN) 

• Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui – Realidade Virtual, Engenharia de 
Software, Multimídia, TV Digital e Interativa. 
 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (DI/UERN) 

• Cláudia Maria Fernandes Ribeiro - Sistemas Multimídia Distribuídos, Web 
Semântica e Arquitetura Orientada a Serviço.   
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5. Duração do projeto 

Este projeto está previsto para ser executado em 12 meses, envolvendo 8 atividades 
básicas, descritas no tópico 6 deste projeto.  

 

6. Sumário executivo 

A possibilidade de imersão em ambientes virtuais vem motivando artistas, engenheiros 
e profissionais da mídia desde a invenção do cinema. A Realidade Virtual não é uma 
área de pesquisa tão recente. Apesar disso, ainda continua sendo tema de pesquisas 
atuais e está relacionada a tecnologia de ponta, buscando sempre interfaces 
interativas mais próximas aos sentidos humanos. O que hoje enxergamos como 
Realidade Virtual pode vir a ser concebida como interface padrão humano-
computador. 
A realidade aumentada vem sendo amplamente empregada na educação atualmente 
[Billinghurst et. al., 2002]. Através do emprego de suas técnicas é possível aprimorar a 
experiência visual de uma aula com visualização de modelos 3D sobre o assunto 
ministrado. A realidade aumentada pode ser vista como uma nova maneira de se 
ministrar aulas, uma vez que a RA realça a percepção do  aluno e a interação com o 
mundo real. Os objetos virtuais mostram e enfatizam informações que usuários não 
percebem diretamente através do uso dos seus próprios sentidos. 

Na área da medicina, os médicos poderiam usar a realidade aumentada para 
visualização e suporte ao treinamento cirúrgico [Azuma et. al., 1997]. Também pode 
ser possível obter conjuntos de dados 3D de pacientes em tempo real a partir de 
imagens obtidas usando sensores e aparelhos não invasivos como ultra-som ou 
ressonância magnética. Estes conjuntos de dados podem ser renderizados e 
combinados em tempo real para visualização no paciente real. Também seria bastante 
útil para uma visualização geral das tarefas na sala de cirurgia, ou até mesmo para 
propósito de treinamento, onde instruções virtuais poderiam lembrar aos novos 
cirurgiões os procedimentos padrões e os passos a seguir sem que estes precisem 
retirar sua atenção do paciente para ler manuais. Muitos projetos estão explorando 
esta área de aplicação. Na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, um 
grupo de pesquisa tem conduzido testes de escanear o ventre de uma mulher grávida 
com um sensor de ultrassom, gerando representações 3D do feto (Figura 1). O 
objetivo é prover aos médicos a habilidade de ver os movimentos do feto na 
esperança de que um dia isso venha a se tornar um estetoscópio 3D.  
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Figura 1 - Feto virtual dentre da paciente grávida. 

 
 

 
 

A teleoperação de robôs também é um problema geralmente difícil, especialmente 
quando o robô está distante e com atrasos de comunicação. Nesse caso, seria muito 
mais fácil manipular o robô em um ambiente virtual, especificando coordenadas e 
linhas de movimento que simplesmente ir movendo o robô em tempo real. Ou seja, as 
ações do robô são planejadas e especificadas através da manipulação da versão 
virtual do ambiente. Os resultados são mostrados diretamente no mundo real. 

Outra tecnologia bastante interessante no mundo da Realidade Aumentada é o 
CyberCode [Rekimoto & Ayatsuki, 2000]. CyberCode é um sistema de tags visuais 
baseado em tecnologia de códigos de barra 2D que provê algumas características não 
fornecidas por outros sistemas de tags. As tags do CyberCode podem ser 
reconhecidas por cãmeras CMOS e  CCD, e podem ser também usadas para 
determinar a posição em 3D de objetos marcados com tags. As aplicações que usam 
CyberCode para criação de ambientes de realidade virtual são muitos, entre eles o 
Sistema de Navegação Indoor e a aplicação de anotação do mundo real utilizando 
informações 3D. Na aplicação de anotações mencionada anteriormente quando o 
sistema CyberCode identifica um objeto do mundo real marcado com algum código, a 
informação da anotação 3D correspondente é recuperada de um banco de dados. A 
posição da câmera é usada para sobrepor esta informação na imagem do video. Na 
figura abaixo mostramos as anotações de um esqueleto de dinossauro 3D. 
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Figura 2 - Exemplo de anotação de informação 3D. 

 
6.1 - O que está sendo proposto  

Neste projeto propomos a criação de um conjunto de ferramentas de software que 
juntas irão compor um sistema para criação de apresentações de Realidade Mista. O 
sistema aqui proposto é sub-dividido em dois módulos principais: módulo de realidade 
aumentada e módulo de virtualidade aumentada. 

 

 
 

O módulo de realidade aumentada é composto por ferramentas de processamento de 
imagens. Estas ferramentas utilizam câmeras (incluindo webcams) para captura de 
papéis com marcações especiais. Através de algoritmos de processamento estas 
marcações são convertidas em imagens virtuais 3D. Estas imagens 3D são aplicadas 
sobre a imagem do ambiente real (capturada pela mesma câmera). Na tela de um 
monitor (ou através de um projetor ligado a saída de vídeo de um computador) é 
apresentada a união do real com o virtual.  

Para a robustez do módulo de realidade aumentada, deverá existir um banco de dados 
com várias imagens de objetos 3D. Este banco será acessado pela ferramenta de 
processamento das marcações. A ferramenta de processamento tem como entrada a 
imagem capturada por uma câmera. O resultado final é uma imagem 3D sobreposta 
ao ambiente real da apresentação. O módulo de realidade aumentada ainda será 
composto por uma ferramenta que permita a interação do apresentador com o objeto 
3D projetado. 

O módulo de virtualidade aumentada é composto por um sistema de criação de 
ambientes virtuais e por ferramentas para integração do ambiente virtual com o real. O 
sistema de criação de ambientes virtuais é baseado na plataforma desenvolvida pelo 
GT-MV. Esta plataforma permite a exibição de vídeos dentro do ambiente virtual. 
Como extensão proposta neste projeto será desenvolvida uma ferramenta para 
execução deste vídeo em tempo real. As ferramentas de integração do virtual com o 
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real são baseadas na utilização de sensores (tais como câmeras e acelerômetros) que 
capturam ações geradas no ambiente real e exibem a mesma no ambiente virtual.  

Adaptação de um sistema de videoconferência para integrá-lo a um sistema que 
possibilite a utilização  de ferramentas de realidade/virtualidade aumentada: 
Precisaremos escolher uma ferramenta de videoconferência de conhecimento dos 
membros da equipe que deverá ser modificada a ponto de possibilitar a adição de 
elementos virtuais em conjunto com o vídeo. É desejavel que a ferramenta possua 
código aberto e seja bem documentada para que possamos integrar o vídeo com 
gráficos 3D gerados por alguma ferramenta de realidade/virtualidade aumentada.  

Criação de uma interface que permita interação entre os usuários da videoconferência 
usando realidade/virtualidade aumentada: Usando realidade aumentada o grau de 
interatividade entre um ambiente virtual e seus usuários é bastante elevado, porém, 
utilizando realidade aumentada em uma apresentação interativa podemos adicionar 
elementos de interface que propiciam noções de espaço e orientação, que comumente 
não são possíveis em uma apresentação comum. Um dos usuários pode, por 
exemplo, apresentar um modelo de um apartamento em 3D, usando realidade 
aumentada os clientes que assistem a apresentação interativa podem ter acesso ao 
modelo e interagir com o mesmo através do sistema da mesma forma que o 
apresentador.  

Criação de um site na web para os usuários da ferramenta: Um site deve ser criado 
permitindo aos usuários baixarem a ferramenta para que ela seja executada em seu 
computador. Esse site irá conter informações operacionais da ferramenta tais como 
requisitos e manuais. Conterá também a opção de login para que o usuário tenha 
acesso a todo seu histórico de arquivos/modelos que foram utilizados nas suas 
reuniões e conferências.  

Modificação do sistema gerado para adicionar participantes virtuais na apresentação 
interativa: A partir do ponto que a realidade/virtualidade aumentada estiver totalmente 
funcional serão adicionados usuários virtuais à apresentação interativa. Eles poderão 
interagir como se fossem telespectadores comum, baixando arquivos, vendo 
apresentações, porém não poderão interagir diretamente com o apresentador, a não 
ser por meio de texto.  

Integração de um ambiente virtual com o ambiente da apresentação interativa: 
Quando usuários virtuais estiverem adicionados, um ambiente virtual completo poderá, 
opcionalmente, tomar o lugar da conversa textual, abrindo espaço para possibilidades 
de interação com modelos e apresentações mostradas pelo palestrante.  
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Figura 3 - Sala de Teleconferência com Realidade Aumentada. 

 
6.2 - Escopo do trabalho e sua abrangência 

O sistema proposto atenderá centros de ensino e treinamento, proporcionando a 
criação de teleaulas mais abrangentes e interativas. Se hoje uma teleaula possui 
limitação física sobre o número de pessoas que podem participar da mesma, com este 
sistema essa limitação se restringirá ao fato de o aluno possuir um computador com 
acesso à internet, pois tendo o mesmo ele poderá participar da teleaula através de 
uma ambiente virtual colaborativo.  

Será possível também com este sistema a realização de apresentações artísticas, tais 
como apresentações de dança telemática já realizada pelo GT-MDA 
(http://www.lavid.ufpb.br/gtmda/) e GT-MV (www.natalnet.br/gtmv). Nestas 
apresentações, usuários do mundo real poderão, através de sensores, interagir com o 
mundo virtual. De forma semelhante, os avatares do virtual poderão ser exibidos numa 
projeção de realidade aumentada no ambiente real.  

O sistema ainda será uma ferramenta útil para cursos de treinamento à distância. Um 
apresentador presencial poderá utilizar o módulo de realidade aumentada para 
proporcionar uma visualização melhorada do assunto do treinamento.  

 

6.3 Metodologia utilizada 

Para a execução do projeto será montada uma equipe multidisciplinar, capaz de 
abordar os diversos aspectos relacionados ao projeto. O projeto será desenvolvido por 
pesquisadores e por alunos de pós-graduação strictu senso, auxiliados por bolsistas 
de iniciação tecnológica. Os aspectos envolvidos no projeto estão ligados as seguintes 
areas da computação: 

Multimídia: serão estudados os efeitos da inclusão das diferentes mídias possíveis em 
um ambiente distribuído com este escopo.  

Banco de Dados: diversas alternativas para armazenamento, recuperação e 
distribuição dos dados deverão ser analisadas para que se encontre a melhor 
configuração possível para grandes volumes de dados.  
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Redes  de  Alta  Velocidade:  o  sistema  envolve  participantes  geograficamente 
separados,  e  quando  o  número  de  usuários  se  tornar muito  grande,  formas 
rápidas de transmissão da informação poderão ser utilizadas.   

Realidade Virtual: serão utilizadas largamente técnicas de realidade virtual tanto na 
representação de informações do mundo real dentro do ambiente real quanto na 
inclusão de componentes virtuais em vídeos do real.   

Visão computacional: serão imprecindiveis para o projeto o uso de técnicas de visão 
computacional para captura de imagens do sistema de realidade aumentada, e 
reconhecimento da posição dos padrões utilizados nesse processo. 

A Figura 4, a seguir, mostra a arquitetura geral desse sistema, que possui dois 
módulos principais: Realidade Aumentada e Virtualidade Aumentada; além de duas 
bases de dados: a base de Objetos 3D e a base de dados que compõe os Ambientes 
Virtuais. Vale ressaltar que a plataforma previamente desenvolvida pelo GT-MV e GT-
MDA será utilizada para transmissão dos dados pela rede com algumas adequações a 
fim de atender aos requisitos dessa nova aplicação. 

O módulo que produz os efeitos de Realidade Aumentada possui como principais 
componentes Captura e Processamento Gráfico. Captura, é o compontente 
responsável por capturar os dados gerados em câmeras de vídeo, acelerômetros e 
outros sensores e os envia para Processamento Gráfico, que analisa a presença 

O módulo que produz os efeitos de Realidade Aumentada possui como principais 
componentes Captura e Processamento Gráfico. Captura, é o compontente 
responsável por capturar os dados gerados em câmeras de vídeo, acelerômetros e 
outros sensores e os envia para Processamento Gráfico, que analisa a presença e 
localização dos padrões (ou outras informações) que indicarão a posição dos objetos 
3D a ser inseridos no vídeo. É este último componente que também une os objetos 
tridimensionais ao vídeo de acordo com as informações processadas, gerando um 
vídeo de realidade aumentada e fornecendo essas informações também para o 
módulo de virtualidade aumentada. 

Virtualidade Aumentada é módulo que une as informações de localização dos objetos 
no mundo real, com dados de objetos 3D e neles aplica texturas de vídeos e outras 
imagens do mundo real, atualizando a apresentação desses objetos no ambiente 
virtual. Seus componentes Processamento de Textura e Gerador de Posição realizam, 
respectivamente, a aplicação dos vídeos do mundo real como textura dos objetos, e a 
atualização da posição dos objetos com essas texturas dentro do ambiente virtual. 

As bases de dados Objetos 3D e Ambiente Virtual, respectivamente são a base que 
armazena os vetores dos objetos tridimensionais e a base que armazena as 
informações de composição dos ambientes virtuais como: que objetos pertencem ao 
ambiente, qual é o tamanho do ambiente, como seu espaço é organizado, qual a 
posição dos objetos, etc. 
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Figura 4 - Arquitetura da Solução. 

 

6.4 - O serviço a ser oferecido 

Através desse serviço, todas as instituições interessadas na construção das 
apresentações interativas aqui propostas poderão solicitar o acesso as ferramentas do 
sistema a ser desenvolvido. Será disponibilizado a um usuário, chamado aqui de 
apresentador, uma conta e uma aplicação cliente que permitirá ao mesmo construir o 
ambiente virtual de sua apresentação e acessar as ferramentas para criação das 
interações de realidade aumentada. Ao término da criação, o apresentador irá 
submeter sua criação ao fornecedor do serviço, que manterá o mesmo em um servidor 
dedicado a esta tarefa. Um endereço ficará disponível em um portal, onde o ambiente 
virtual poderá ser acessado por qualquer visitante. 

6.5 - A demonstração do projeto 

Para a demonstração da funcionalidade e operacionalidade do que estamos propondo, 
prepararemos uma apresentação no Workshop da RNP de 2010 com um protótipo do 
sistema funcionando, onde vários usuários conectados de várias partes do Brasil 
estarão visitando uma apresentação virtual (criado pela ferramenta de construção de 
apresentações virtuais), que será uma representação de uma sala de aula real 
localizado em Natal. Em Natal, vários visistantes reais estarão na sala real interagindo 
com apresentador real que ministrará uma aula sobre algum assunto de computação a 
ser especificado.  Na sala real, o apresentador contará com uma webcam, uma 
câmera de vídeo, um projetor e papéis marcados para demonstração de realidade 
aumentada. A câmera enviará o fluxo da apresentação real para o ambiente virtual. A 
webcam irá capturar a marcação do papel e transforma-la em objetos 3D que serão 
projetados ao vídeo da apresentação. 

6.6 - Cronograma de atividades 
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A) Cronograma de atividades: 

  
 

B) Descrição das atividades básicas de desenvolvimento e implementação: 
1. Compra de equipamentos, divisão de tarefas e levantamento do estado da arte: 
nesta etapa será determinado e adquirido os equipamentos solicitados (computadores) 
de acordo com o especificado no tópico 7.1 (Equipamentos de Softwares) deste 
documento. 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. Sistemas multimídia (metodologias, dispositivos, softwares existentes, algoritmos de 
controle, etc); 

c. Reprodução de movimentos naturais em avatares (algoritmos, bibliotecas, etc); 
d. Realidade Mista (plataformas, ferramentas, protocolos de comunicação, formatos de 
arquivos, etc); 

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 multiusuário (sistema multiusuário 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 
multiusuário. 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 desenvolvimento do sistema de apresentação: Esta etapa tem como 
objetivo a elaboração da arquitetura e o desenvolvimento da plataforma de 
apresentação, onde os usuários são os espectadores da apresentação, ou 
representações 3D de usuários em um ambiente virtual.   

    3.1. Essa sub-etapa consiste no desenvolvimento de uma plataforma de 
apresentação interativa com suporte a realidade aumentada. Ao mesmo tempo será 
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definida e desenvolvida a interface com o usuário do sistema via elementos de 
realidade aumentada ou mesmo elementos simpeles de entrada/saída como mouse ou 
teclado.  

   3.2. Essa sub-etapa irá cobrir o desenvolvimento da página web que deverá ser feita 
após algum produto protótipo ser completado para que possa ser disponibilizado.  

   3.3. Por último, esta etapa inclui a definição do ambiente virtual e usuários virtuais 
que serão adicionados ao sistema, a linguagem de descrição de objetos 3D a ser 
utilizada (MSH [Xavier et. al., 2006] ou similar). Incluirá também a definição dos 
mecanismos de comunicação, negociação e cooperação entre os vários usuários no 
ambiente real ou no virtual.  Pode-se ainda mencionar aqui estudos sobre o uso de 
"multicasting", que a RNP deve prover. O principal resultado será a implementação da 
estrutura padrão para o ambiente multiusuário que será utlilizado na construção dos 
museus.  

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 deverá ser capaz de operar sob o sistema multiusuário. 
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 reais 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 deespecificação de sistemas, gerando 
documentos base para que qualquer possível grupo interessado em usar os recursos 
via a RNP possa executa-lo 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  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. 

8. Avaliação dos resultados: Nesta última atividade do projeto, prevemos a avaliação 
das tecnologias, modelos, metodologias e arquiteturas desenvolvidas durante o 
projeto.  
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8. Ambiente para testes do protótipo 

Um ambiente deve ser modelado a partir de uma ferramenta de modelagem 3D estilo 
blender/3dStudio/Maya a fim de ser o ambiente onde a conferencia irá acontecer. O 
palestrante da conferência se conectará na conferência utilizando a ferramenta e 
começará sua apresentação assim que todos os convidados sejam adicionados.  

A apresentação deverá conter elementos 3D a serem apresentados, tais como 
modelos de tubulações, modelos matemáticos, o palestrante então terá em mãos uma 
câmera e uma coleção de objetos marcados que chamaremos de objetos chave. Cada 
objeto chave terá uma correspondência direta com algum objeto 3D que fará parte da 
apresentação.  

Assim que um objeto chave for identificado pela câmera, uma representação gráfica 
do objeto será criada em um ponto do ambiente virtual, possibilitando aos usuários 
virtuais visualizar o objeto da maneira que quiserem. Em adição um vídeo com o 
modelo 3D projetado sobre a imagem filmada será transmitido por um canal paralelo 
para que seja visualizado caso existam usuários da ferramenta utilizando apenas a 
saída de vídeo.  

A partir desse ponto qualquer modificação que o palestrante faça na orientação ou a 
posição do objeto chave será refletida no objeto 3D que o mesmo está representando. 
Facilitando assim a demonstração e visualização dos objetos 3D tanto por parte dos 
usuários do ambiente virtual quanto os telespectadores da apresentação interativa.  
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